
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekilas Info  Seorang pekerja keras dan dapat diandalkan. 

 Mampu bekerja dibawah tekanan. 

 Seorang pemikir yang kreatif dan simpel. 

 Mudah bergaul dengan orang lain. 

 Dapat bekerjasama dalam team maupun individu. 

 Fast learning. 

 Handal dalam hal organizing. 
 

Biodata Nama Lengkap : Michael Setiawan 

Jenis Kelamin : Laki – laki 

Status : Belum menikah 

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia 

Agama : Kristen 

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 02 Juli 1991 

Pendidikan Terakhir : Strata 1 

Alamat Surat : Jl. Ngagel Madya X/25 Surabaya - 60284 

Alamat TInggal : Jl. Ngagel Madya X/25 Surabaya - 60284 

Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara 

 

Kemampuan System Analysis and Design  

Programming  

Database Administrator  

Network Administrator  

Hardware and Software Instalation  

Docomentation  

Leadership  

Business Management  

Human Relationship Management  

Risk Management  

 

Michael Setiawan 
Head of Technical Support di CV. Sinar Laut 

Jl. Ngagel Madya X/25 SURABAYA - 60284 

michael.setiawan.tan@gmail.com / 0822 340 77794 
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Pengalaman Kerja CV. SINAR LAUT– Surabaya, INDONESIA Jan 2015– Sekarang

Head of Technical Support 

CV. Sinar Laut adalah perusahaan bergerak dibidang Jasa. Perusahaan ini menawarkan 
berbagai macam solusi tracking. Dan tugas dari Head of Technical Support dalam perusahaan 
ini adalah sebagai berikut: merancang kebutuhan website customer dan website untuk 
kepentingan internal se-ideal mungkin, baik itu diagram maupun dalam bentuk prototype.
Setelah pembuatan prototype selesai Head of Technical Support bersama tim IT akan 
membuat software / fitur tersebut. Selain itu pada posisi ini dituntut untuk melakukan 
managing dalam setiap kegiatan operasional kantor, baik itu managing agenda harian, 
managing sparepart, managing keluhan pelanggan, dan managing website yang digunakan 
oleh customer maupun internal. Setelah fitur terbaru website selesai dibuat, pada masa 
testing posisi ini diminta untuk melakukan checking secara menyeluruh supaya pada masa 
publish meminimalkan error dan bug yang muncul. Melakukan maintain terhadap customer 
yang ada juga adalah bagian dari pekerjaan ini. 

 

PT. LIEK MOTOR – Surabaya, INDONESIA Jul 2014 – Des 2014

IT Consultant 

PT. Liek Motor adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mobil Toyota. 
Perusahaan ini adalah salah satu Authorized Dealer resmi Toyota yang terbesar di Jawa 
Timur. Tugas seorang IT consultant dalam perusahaan ini adalah sebagai berikut: melakukan 
analisa terhadap data bisnis yang ada, membuat solusi bisnis untuk kekurangan yang 
ditemukan, menggambarkan solusi bisnis tersebut dalam sebuah diagram, memimpin tim 
proggramer untuk melakukan pembuatan software dari solusi tersebut, melakukan 
presentasi terhadap software yang telah selesai dibuat atau dikembangkan. Selain itu dalam 
posisi ini ditugaskan juga untuk membuat laporan mileage terhadap software apa saja yang 
pernah dibuat dan dikembangkan. 

 

CV. SINAR LAUT – Surabaya, INDONESIA Okt 2013 – Jun 2014

Main Technical Support 

CV. Sinar Laut adalah perusahaan bergerak dibidang Jasa. Perusahaan ini menawarkan 
berbagai macam solusi tracking. Dan tugas dari Main Technical Support dalam perusahaan 
ini adalah sebagai berikut: membuat laporan yang dibutuhkan oleh customer maupun 
internal, melakukan penjadwalan terhadap teknisi yang ada, mendokumentasikan agenda 
harian secara detail, menjadi admin website, serta melakukan maintain terhadap customer.

 

CV. SETIAWAN MOTOR – Madiun, INDONESIA Mar 2012 – Jun 2012

System Analyst / Programmer 

CV. Setiawan Motor adalah perusahan di bidang Jasa yang bergerak di bagian otomotif 
sepeda motor. Tugas seorang System Analyst / Programmer dalam perusahaan ini adalah 
sebagai berikut: melakukan analisa data kebutuhan sistem, menggambar sistem, membuat 
prototype untuk presentasi awal, setelah prototype disetujui akan dilanjutkan dengan 
pembuatan software tersebut, melakukan testing pada software yang dibuat, serta 
membuat dokumentasi tentang software yang dibuat. 
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Pendidikan SEKOLAH TINGGI TEKNIK SURABAYA – Surabaya, INDONESIA 2013

S1 – Sistem Informasi Bisnis 

IPK    : 3.49 / 4.00 

Dengan prinsip Bussiness Love IT,maka Sistem Informasi Bisnis merupakan Jurusan yang 
membisniskan IT dan meng-IT-kan bisnis. Dengan penggabungan antara teknologi 
informatika dan pengetahuan manajemen bisnis serta multimedia maka mahasiswa akan 
mendapatkan kombinasi ilmu yang diperlukan dunia bisnis. Sejak semester awal mahasiswa 
dibekali kemampuan untuk lebih kreatif dan diperkenalkan sejak awal terhadap dunia bisnis 
dan investasi. Diharapkan mahasiswa selain menguasai teknologi mahasiswa juga mampu 
menjadi seorang wirausaha mandiri. 

 

Lulusan Strata-1 Sistem Informasi Bisnis memiliki prospek karir lebih luas dengan 
kemampuan yang merupakan perpaduan antara ilmu informatika dan manajemen bisnis 
digabungkan dengan penguasaan multimedia sebagai pemberi solusi terhadap berbagai 
persoalan di dunia bisnis yang memerlukan penggunaan teknologi informasi maka peluang 
kerja lebih luas dan lebih bervariasi : 

Konsultan IT, IT Solution, Entrepeneurship di bidang IT, Businesss Application System 
Analyst dan Design, E-Commerce System Designer, Hospiltality Information Sytem 
Designer. 

 

Sertifikasi CISCO NETWORKING ACADEMY– Surabaya, INDONESIA Mei 2012

CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts 

Sertifikasi internasional oleh Cisco untuk pembelajaran dan pengembangan sistem routing 
pada router Cisco, serta analisa dan pemecahan masalah yang disesuaikan dengan 
kebutuhan yang ada. 

 

CISCO NETWORKING ACADEMY– Surabaya, INDONESIA Jan 2012

CCNA Exploration: Network Fundamental 

Sertifikasi internasional oleh Cisco untuk pembelajaran dasar- dasar jaringan internet. 

 

Bahasa  LISAN TERTULIS 

INDONESIA    8         8 

INGGRIS    7         7 

 

Info Lain Telepon Darurat : (0351) 383229 

PIN BBM : 531EC3F1 

WhatsApp : 0822 340 77794 

Facebook : www.facebook.com/mic.max 
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Hobby : Menyanyi, Musik, Travelling, Cafe, Internet, 

  Concepting, Managing (Organizing) 

 

Lampiran  1 lbr fotocopy ijazah terakhir 

 1 lbr fotocopy transkrip nilai terakhir 

 1 lbr fotocopy transkrip kegiatan kemahasiswaan 

 1 lbr fotocopy KTP 

 1 lbr fotocopy KSK 

 2 lbr fotocopy sertifikasi Cisco 

 3 lbr fotocopy surat keterangan kerja sebelumnya 
 

 

 






















