
HADIGUNA SETIAWAN

Tempat/ Tanggal lahir : Manna/ 19 Agustus 1989

Umur : 24 Tahun 6 Bulan

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Tinggi/ Berat Badan : 173 cm/ 65 kg

Pendidikan Terakhir : Strata I Akuntansi

No. Telepon/ HP : 0812 717 59823

Em@il : Hadigunabliss@yahoo.com

BIDANG KEAHLIAN

1. Administrasi (Umum) dan Manajemen

2. Accounting

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 1994 s/d 1995 : Taman Kanak - Kanak Negeri Gading Cempaka Bengkulu

2. 1995 s/d 2001 : Sekolah Dasar Negeri 61 Kota Bengkulu

3. 2001 s/d 2004 : Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Kota Bengkulu

4. 2004 s/d 2007 : Sekolah Menengah Atas Negeri 04 Kota Bengkulu

5. 2007 s/d 2012 : Strata I Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu Kota Bengkulu

PENGALAMAN KERJA

1. 2011 s/d 2013 : Pegawai Tidak Tetap (Honorer) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

  Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

  Uraian pekerjaan :

a. Staff Umum dan Kepegawaian

- Filling berkas-berkas kepegawaian

- Update berkas-berkas kepegawaian antara lain yakni menghitung

ulang TMT Kepegawaian berdasarkan berkas golongan terakhir yang

sudah diajukan dan disetujui oleh BKD Kabupaten.

b. Staff Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Observasi/ meninjau langsung ke lapangan yang terkena dampak

bencana alam/ non alam yang perlu segera ditanggulangi atau berk-

ala (Rehab dan Rekonstruksi).

- Mengkalkulasikan biaya-biaya atas pekerjaan bidang yang bekerjasa-

ma juga oleh pihak konsultan pembangunan dalam bentuk penyusu-

nan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- Membuat dokumen proposal rencana rehabilitasi dan rekonstruksi

berdasarkan RAB yang akan ditujukan kepada badan/ lembaga pem-

erintahan pusat dan sebelumnya telah disetujui oleh pimpinan kabup-

aten dan kota.

- Melakukan pengawasan selama proses pengerjaan hingga selesai

dengan bekerjasama dengan instansi Pekerjaan Umum (PU)  

Kabupaten (dalam bentuk tim).

c. Staff Bidang Pencegahan dan Pembangunan

- Observasi/ meninjau langsung ke lapangan yang memiliki potensi/ 

rawan akan bencana alam.

- Melakukan perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menc-

egah dan atau meminimalisir atas dampak yang ditimbulkan pasca

bencana alam.

- Mengkalkulasikan biaya-biaya atas perencanaan pekerjaan pemban-
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gunan yang akan dilakukan dengan bekerjasama oleh pihak konsult-

an pembangunan dalam bentuk penyusunan Rencana Anggaran

Biaya (RAB).

- Membuat dokumen proposal rencana pembangunan berdasarkan

RAB yang akan ditujukan kepada badan/ lembaga pemerintahan

pusat dan sebelumnya telah disetujui oleh pimpinan kabupaten dan 

kota.

- Melakukan pengawasan selama proses pengerjaan hingga selesai

dengan bekerjasama dengan instansi Pekerjaan Umum (PU) 

Kabupaten (dalam bentuk tim).

d. Staff Langsung Pembantu (Assistent) Bendahara Keuangan

- Membuat dokumen proposal anggaran tahunan yang ditujukan 

kepada badan keuangan kabupaten sebelum rapat dan hearing lang- 

sung kepada pejabat DPRD Kabupaten.

- Menyusun anggaran tahunan berdasarkan plafond anggaran yang

telah disetujui pada saat proses kegiatan penyusunan anggaran yang

diadakan pihak kabupaten.

- Membuat dokumen anggaran tahunan dan diteruskan kepada badan

keuangan untuk disetujui.

- Membuat dokumen pengajuan pencairan angaran tahunan untuk

kegiatan dan umum. Serta membuat laporan atas penggunaan angg-

aran yang telah digunakan.

- Membuat laporan akhir anggaran diakhir tahun dengan melakukan

sinkronisasi data oleh badan keuangan kabupaten.

2. 2013 s/d : Collection Assistent Manager Division Accounting PT. Blacksteel Indonesia

  Uraian pekerjaan :

- Memeriksa pekerjaan seluruh staff collection pada saat melakukan penagihan.

- Melakukan pemeriksaan atas tagihan seluruh tenant/ penyewa dalam periode

berjalan.

- Memeriksa report data penagihan dari seluruh staff collection secara berkala.

- Membuat report keselurahan data pekerjaan staff colection kepada manager

collection perminggu.

- Melakukan meeting collection's staff dengan tujuan evaluasi pekerjaan.

- Entry data pemasukan (atas penagihan) kedalam sistem dan membuat report 

manual (excel).

- Memeriksa entry data sistem collection's staff secara berkala.


