
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya Farhan Saify atau biasa dipanggil dengan Aan, 

pertama dari pertama bersaudara. Dari pertama bekerja, 

loyalitas dan kesederhaan dalam bekerja diutamakan. 

Loyalitas merupakan hal penting sebagai 

dan terhadap pimpinan, serta kesederhanaan merupakan 

hal yang dianggap mampu untuk menunjang kecepatan, 

ketepatan dan disiplin hingga tidak ada waktu yang 

terbuang untuk hal diluar pekerjaan.

Professional Profile

Pendidikan 

Sekolah Menengah Kejuruan, Kelompok Teknologi Industri, 

Program Studi: Elektronika Komunikasi, SMK 17 Agustus 1945

Pendidikan Strata Satu

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Guna

Riwayat Pekerjaan

SMK  

17 Agustus 1945 – 1  

(1997 – 2000). 

Universitas Gunadarma, 

Fakultas Ilmu Komputer 

(2000 – 2005) 

Tenaga Pendukung 

(Honorer)

Ditjen Pemerintahan 

Umum

Kemendagri

(2007 –

Saya Farhan Saify atau biasa dipanggil dengan Aan, anak 

pertama dari pertama bersaudara. Dari pertama bekerja, 

loyalitas dan kesederhaan dalam bekerja diutamakan. 

Loyalitas merupakan hal penting sebagai seorang karyawan 

dan terhadap pimpinan, serta kesederhanaan merupakan 

hal yang dianggap mampu untuk menunjang kecepatan, 

ketepatan dan disiplin hingga tidak ada waktu yang 

terbuang untuk hal diluar pekerjaan. 

Professional Profile 

Sekolah Menengah Kejuruan, Kelompok Teknologi Industri, 

Program Studi: Elektronika Komunikasi, SMK 17 Agustus 1945

Pendidikan Strata Satu (Sarjana), Program Studi Sistem Informasi, 

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Guna

Riwayat Pekerjaan 

Tenaga Pendukung 

(Honorer) 

Ditjen Pemerintahan 

Umum 

Kemendagri 

– 2010) 

Tenaga Pendukung 

(Honorer) 

Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan 

(2011 – 2013) 

 

Tenaga Pendukung 

(Honorer)

Ditjen Pemerintahan 

Umum

Kemendagri

(2014  - Sekarang)

Sekolah Menengah Kejuruan, Kelompok Teknologi Industri,  

Program Studi: Elektronika Komunikasi, SMK 17 Agustus 1945-1. 

, Program Studi Sistem Informasi,  

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Gunadarma. 

Biodata 

Tenaga Pendukung 

(Honorer) 

Ditjen Pemerintahan 

Umum 

Kemendagri 

Sekarang) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keahlian dan Kompetensi

Lingkup Tugas dan Aktifitas

 Membantu dan mendukung tugas pimpinan.
 Membantu tugas administrasi dan surat menyurat.
 Membantu pembuatan berkas administrasi untuk rencana anggaran dan kegiatan di 

tahun berikutnya. 
 Membantu persiapan laporan dan pertanggungjawaban Forum Group 

(FGD) dalam rangka evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
Kementerian/Lembaga di 26 Provinsi.

 Analisis dan rekap data anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014.

 Membantu pembuatan, koreksi, revisi d
administrasi kegiatan akomodasi dan konsumsi (Rapat) di Hotel.

 Membantu inputing data potensi perbatasan ke bentuk website.
 Membantu instalasi offline website ke mesin kios
 Membantu instalasi server rack 1u dengan operat

instalasi, setting sampai dengan 
 Membantu tugas-tugas teknis (komputer)/aplikasi office/permasalahan windows.
 Membantu tugas-tugas yang tidak tertampung di staf lainnya.
 

Ketertarikan dan Hobi

Keahlian dan Kompetensi 

Lingkup Tugas dan Aktifitas 

Membantu dan mendukung tugas pimpinan. 
Membantu tugas administrasi dan surat menyurat. 
Membantu pembuatan berkas administrasi untuk rencana anggaran dan kegiatan di 

Membantu persiapan laporan dan pertanggungjawaban Forum Group 
(FGD) dalam rangka evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
Kementerian/Lembaga di 26 Provinsi. 
Analisis dan rekap data anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014. 
Membantu pembuatan, koreksi, revisi dan pelaksanaan pembayaran berkas 
administrasi kegiatan akomodasi dan konsumsi (Rapat) di Hotel.
Membantu inputing data potensi perbatasan ke bentuk website.
Membantu instalasi offline website ke mesin kios-k. 
Membantu instalasi server rack 1u dengan operating sistem linux ubuntu (dari tahap 

sampai dengan instalasi website). 
tugas teknis (komputer)/aplikasi office/permasalahan windows.
tugas yang tidak tertampung di staf lainnya.

dan Hobi 

Saya tertarik untuk mempelajari hal baru dari 

CMS (Content Management System), 

perangkat lunak sampai dengan tugas IT 

Support dan administrasi. 

Membantu pembuatan berkas administrasi untuk rencana anggaran dan kegiatan di 

Membantu persiapan laporan dan pertanggungjawaban Forum Group Discussion 
(FGD) dalam rangka evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

Analisis dan rekap data anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

an pelaksanaan pembayaran berkas 
administrasi kegiatan akomodasi dan konsumsi (Rapat) di Hotel. 
Membantu inputing data potensi perbatasan ke bentuk website. 

ing sistem linux ubuntu (dari tahap 

tugas teknis (komputer)/aplikasi office/permasalahan windows. 
tugas yang tidak tertampung di staf lainnya. 

Saya tertarik untuk mempelajari hal baru dari 

CMS (Content Management System), 

perangkat lunak sampai dengan tugas IT 


