
Ardy Fahry 

E-mail add.:  rdbrasco@gmail.com  

Phone.:     082114394328,02196101092 
Jakarta, 2 November  2014 

 

Hal : Lamaran Pekerjaan  

Kepada :   Yth. HRD  

 Di Jakarta 

 

Semoga diberikan keselamatan dan kedamaian atas Bapak/Ibu, dan rahmat Allah SWT serta 
berkahNya terlimpah kepada Bapak/Ibu. 
 

Saya mendapat info lowongan pekerjaan bahwa perusahaan Bapak/Ibu sedang membutuhkan 

tenaga kerja. Untuk itu saya bermaksud untuk melamar posisi tersebut.   

Saya optimis dengan bekal saya dan kesanggupan saya untuk selalu  memberikan solusi atas 

masalah-masalah yang saya hadapi selama bekerja, saya mampu memberikan kontribusi yang baik 
dan bisa menyelesaikan tugas-tugas sesuai permintaan perusahaan.  

Bersama surat ini dilampirkan CV saya. Besar harapan saya untuk diberi kesempatan bekerja, dan 

dapat membuktikan kemampuan saya. Saya siap bekerja sewaktu-waktu dan siap memberikan yang 
terbaik untuk perusahaan.  

 

Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak/Ibu. 

 

 

 

Hormat saya,  

 

Ardy Fahry 

 

 

 

 



Ardy Fahry 

E-mail add.:  rdbrasco@gmail.com  

Phone.:     082114394328,02196101092 

 
Daftar Riwayat Hidup 

 
Data Pribadi  

Nama Lengkap :  Ardy Fahry 

Tempat & Tanggal Lahir :  Jakarta, 05 Februari 1982 

Agama :  Islam 

Jenis Kelamin :  Laki - laki 

Status Perkawinan :  Menikah 

  Alamat :  Jl.Jampea Lorong 70 No 1 
rt012/07 Koja, Kec Koja, 
Jakarta Utara  
  

Tinggi & Berat Badan :   165 Cm / 57 Kg 

 
 
 
Pendidikan Formal 
 Tahun     Tempat 

  2000 – 2002   :Northern California Global University,Bachelor    
Business Administration, Jakarta 

  1997 – 2000   :  SMU Negeri 07 Bekasi, Bekasi  

 1994 – 1997 :  SLTP Negeri 1 Jatisampurna, Bekasi   

 1988 – 1994 :  SD Negeri 1 Budisampurna, Bekasi  

 
 
Pendidikan Tambahan 
 Tahun     Tempat 

          2014 :   Kursus AutoCAD di Solusicad (2D) 

   Kursus Tekla Structures di Solusicad 

 

 



 

Pengalaman kerja 
 Tahun     Tempat 

          2012 - 2014 :  PT.Sj Wijaya,Administrasi Keuangan 

 

Dengan rincian job deskripsi sbb : 

 

o Membuat dan memeriksa arsip faktur,nota supplier,laporan AP/AR untuk 
memastikan status hutang/piutang. 

o Membuat mencetak tagihan dan surat tagihan untuk memastikan tagihan 
terkirim kepada pelanggan dengan benar dan tepat waktu. 

o Menerima dan memeriksa tagihan dari vendor untuk memastikan 
pembayaran terkirim tepat waktu. 

o Memeriksa kas kecil untuk memastikan penggunaan dan ketersediaan kas 
kecil yang efektif. 

o Menginput penerimaan pembayaran dari pelanggan dan pembayaran ke 
supplier dengan tepat waktu dan akurat. 

o Memeriksa laporan data terinput dengan benar. 
o Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban 

administrasi. 
o Melakukan stock opname setiap akhir bulan untuk melihat ada atau tidaknya 

selisih jumlah barang di gudang dan catatan di keuangan. 

 

Pengalaman kerja 
 Tahun     Tempat 

          2007 - 2011 :  PT.Indomalay Ekatana Roofing,Administrasi 

 

Dengan rincian job deskripsi sbb: 

 

o Melaksanakan aktifitas penyiapan ruangan kerja dan peralatan kantor untuk 
seluruh pegawai. 

o Memeriksa aktifitas renovasi kantor selalu siap untuk opearasional. 
o Melakukan kegiatan surat meyurat dengan email,dokumentasi dan 

pengarsipan untuk memberi dukungan bagi kelancaran kerja. 
o Membuat rencana mengevaluasi kerja harian dan bulanan untuk memastikan 

kualitas target kerja dan menjadi laporan kepada atasan. 
o Membuat perkiraan biaya bulanan yang berkaitan dengan kegiatan office 

administration. 
o Melaksanakan adanya kebutuhan dan pengadaan alat tulis kantor,peralatan 

kantor. 
o Mengawasi pelaksanaan kebersihan dan kenyamanan ruang kantor dan 

keamanan kantor. 

 

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat, semua data didalamnya adalah benar 

dan dapat dipertanggung-jawabkan. 

 


