
Tangerang, November 2014

Hal  : Lamaran Kerja (Senior Web Designer)

Lampiran : Enam berkas

Kepada

Yth. HR Department 

Di Jakarta

Dengan hormat,

Dengan ini, saya mengajukan surat lamaran kerja sebagai 

Web Designer. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan 

kelengkapan Administrasi sebagai berikut:

1. Biodata
2. Scan Ijazah Terakhir
3. Scan Transkrip Nilai
4. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM C
5. Portfolio

Saat ini saya sedang berkerja sebagai Senior  Web Designer di salah satu Agency Desain di 

Jakarta. Saya dapat mendesain menggunakan Mac atau PC terutama mengoperasikan aplikasi 

desain seperti Adobe Photoshop, illustrator serta aplikasi untuk develop seperti Notepad ++, 

Coda, Macaw dan Pinegrow. Saya mampu bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan, 

disamping itu gemar mencari referensi dan membaca artikel web desain.

 

Saya adalah orang yang suka berkerja keras dan  berkomitment dalam berkerja. Apabila saya 

diterima , saya yakin dan sanggup untuk bekerja dengan baik, taat kepada peraturan yang 

berlaku selama itu tidak bertentangan dengan prinsip hidup saya, 

selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam berkerja dan berperilaku baik sesuai dengan 

norma yang berlaku. Besar harapan saya dapat diterima di perusahaan Bapak/Ibu. Demikian 

surat lamaran kerja ini, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

 
Erwin Prasetyo

08561906333
erwin.prasetyo@gmail.com | www.erwinprasetyo.com 
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Web Designer Indonesia dan Kurator Desain,Seorang 

sarjana desain yang lulus dengan predikat cumlaude. Erwin 

Prasetyo saat ini sedang mengembangkan beberapa projek 

Pribadi seperti ORTU dan website MAKANAN. Pekerjaan 

tetap saat ini sedang bekerja di evolution teams. Dalam 

mengembangkan Desain webnya selalu menggunakan CMS 

Wordpresss, Open Source yang menurut saya nilainya 

sangat Mahal dan di dukung oleh tim professional.

Muslim, Lahir di Jakarta 16 April 1985 .Ayah dari 3 orang 

Anak, Pendidikan Terakhir S1 Program Desain Produk , 

Universitas Mercubana.

Apa Yang tidak saya lakukan?
- Saya tidak merokok, minum yang memabukkan , makan babi 

- Saya tidak membuat karya dalam hal yang berkaitan dengan Keagamaan, Perjudian, Pornografi  

- dan segala hal lainnya yang bertentangan dengan prinsip hidup saya.
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2006-2012 Universitas Mercubuana - 

Fakultas Desain Produk , Jakarta

2000-2003 SMU Negeri 90 , Jakarta

1997-2000 SLTP Hang Tuah 2 , Jakarta

1991-1997 SDN Kreo 01 , Tangerang

1990-1991 TK Alfiah , Tangerang

Pekerjaan Tetap

- Kaspersky Indonesia ( PT.NUT )

- EvolutionTeams

Freelance

- Graveyard Shift Studio

- integratecloud

- 99designs



Membuat Desain dengan Adobe Photoshop 

dan Adobe Illustrator

Coding dengan menggunakan Notepad ++ dan 

Coda. Dalam mengembangkan Desain web selalu 

menggunakan CMS Wordpresss, Open Source yang 

menurut saya nilainya sangat Mahal dan di dukung 

oleh tim professional.

Trailer Safe Guard
Sebuah Mockup landing page

Karya desain website ini yang membuat 

saya menang dalam sebuah kontes di 

99Design



Portfolio yang telah saya kerjakan selama 2 tahun Portfolio yang telah saya kerjakan selama 2 tahun 

belakangan , sejak tahun 2012. Design dengan Adobe belakangan , sejak tahun 2012. Design dengan Adobe 

illustrator & Develop dengan menggunakan illustrator & Develop dengan menggunakan 

CMS WordpressCMS Wordpress 

www.ahlikopilampung.com |  web design Aplikasi Resep Kopi |  Aplikasi Android & Icon

www.indonesia-ku.info |  web design & develop www.nusantararegas.com |  web design & develop

landingpage PTKBA   |  web design & develop www.startuphtml.com         |  web design & develop

web design & developer

selengkapnya bisa dilihat di



Mockup design - Mobile App Vox Telecom

Mockup design - Mobile App Ortu

selengkapnya bisa dilihat di

Mobile App

Walau saya lebih sering mengerjakan projek yang Walau saya lebih sering mengerjakan projek yang 

berkaitan dengan web design, namun saya terkadang berkaitan dengan web design, namun saya terkadang 

juga mendesain user interface untuk Mobile Appjuga mendesain user interface untuk Mobile App


