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Tempat Tanggal Lahir : Purwokerto, 27 September 1993 
Status    : Belum menikah 
Berat / Tinggi Badan  : 73 kg / 173 cm 
Agama    : Islam 
Jenis Kelamin   : Laki – laki 
Usia    : 23 Tahun 
Golongan Darah  : AB 
Hobi                              : Olahraga, Membaca, Menulis 
Motto    : Hadapi, Kerjakan, Selesaikan 

 

Pendidikan dan Kemampuan 

IPK : 2,79     

Judul Skirpsi : 
“Pra Rancangan Pabrik Benzil Alkohol Dari Benzil Klorida, Natrium Karbonat dan Air 
Kapasitas Produksi 20.000 Ton/Tahun” 

- Benzil Alkohol yang dapat digunakan di dalam proses industri seperti industri 
pembuatan kosmetik, parfum, obat bius, fotografi, solvent.  

Judul Penelitian : 
“Pemanfaatan Air Laut Sebagai Elektrolit Untuk Menghasilkan Energi Listrik Dengan 
Proses Sel Galvani” 

- Memanfaatkan air laut sebagai energi terbarukan yang nantinya dapat 
menunjang masa depan dalam ketersediaan energi yang sekarang sudah 
semakin menipis khususnya energi fosil. 

Judul Kerja Praktik : 

“Evaluasi Efisiensi Pompa TCW 8-P-101 A/C Train 1 PT. Lotte Chemical Titan Nusantara” 
- Melihat kinerja sebuah pompa yang digunakan di dalam sebuah proses dalam industri, 

apakah masih dapat bekerja dengan baik atau tidak. Sehingga hal ini dapat dilakukan 
sebagai analisa agar nantinya alat ( pompa ) yang digunakan akan menjadi lebih efeisien 

 

Pendidikan 

2011-2016 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta 
           Program Studi Teknik Kimia 

2008-2011 MAN Purwokerto 1 
2005-2008 SMP Negeri 9 Purwokerto 

1999-2005 SDN 3 Sumampir  
 

 

 



  

 

 

 

Kemampuan 

Bahasa Indonesia, Inggris, Jawa 

- Memiliki kemampuan bahasa yang cukup baik dan ditunjang dengan terus 
berlatih agar semakin baik, khususnya dalam menguasai Bahasa Inggris. 

IT Microsoft Office, ChemCad, HYSYS ( Dasar ), Blog 

 
Organisasi 
2013-2014 Panitia PORTEKA 

- Mengkoordinasikan kegiatan olahraga untuk para mahasiswa agar dapat 
berjalan dengan baik dan lancar. Koordinasi yang menyeluruh dan juga sesuai 
dengan target yang telah ditentukan. 

- Menjadikan kegiatan olahraga ini dengan bertujuan untuk menyatukan dan 
melibatkan seluruh elemen yang ada di dalam sistem pada program studi teknik 
kimia 

2013-2014 Panitia OSPEK 

2012-2013 Panitia OSPEK 

- Sebagai panitia yang tentunya bertujuan untuk menjaga kondisi dan juga 
kegiatan OSPEK agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai target yang ada, tentunya 
disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang dapat berubah kapan saja. 

- Mengerjakan apa yang sudah menjadi kewajiban dan juga bertanggung jawab 
atas tugas yang sudah diberikan. 

2011-2016 Anggota HMTK ( Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia ) 

- Menjadi anggota himpunan mahasiswa yang tentunya ikut andil bagian di dalam 
seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh HMTK. Begitu juga menjadi bagian 
dari sistem organisasi HMTK. 

 

Pengalaman Kerja 

2015-2016  Freelance Writer di Cakrawriter 

- Menulis artikel dengan jumlah kata yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu 800 
sampai 1000 kata di setiap artikelnya. 

- 7 jam kerja, 6 hari efektif 

- Keterlambatan deadline akan dikenakan sanksi yang sudah ditentukan. 

- Dan harus lolos dari pengecekan artikel, yaitu artikel yang sudah dikerjakan 
merupakan hasil tulisan original tanpa mengutip artikel yang sudah ada 
sebelumnya. 

 

Demikian curriculum vitae ini saya buat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut lagi untuk menjadi 
bagian dari sebuah perusahaan.  
 
 
 


