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Irvan Fauzi Pradita 

Tempat, Tanggal lahir : Banjarnegara, 23 November 1989 
Alamat   : Timuran mg3 104c, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Yogyakarta. 
Nomor Telp.  : 081391438918 
Email   : Irvan.f.pradita@gmail.com 
 

Riwayat Pendidikan 

Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris S1. 

Universitas Negeri Semarang 

2007 - 2014 

 

Skill dan Keterampilan 

- Komputer (Software, Hardware, serta Internet). 

- Bahasa Inggris (Aktif maupun Pasif). 

- Interpersonal Skill dan Komunikasi yang baik. 

- Tulis menulis dan Editing. 

Pengalaman Kerja 

Juli 2015 - Sekarang  

Data Entry 

PT. Mindo Small Business Solution 

| Yogyakarta, Indonesia 

TANGGUNG JAWAB: 

a. Mencari, mengumpulkan, dan meng-input data yang 

dibutuhkan  

b. Me-review, meng-audit, dan mem-verifikasi kebenaran data 

yang telah dimasukkan  

c. Bila diperlukan, melakukan update dan perbaikan pada yang 

telah di-input sebelumnya. 

 

 

PENGALAMAN YANG DIPEROLEH:  

a. Tanggung jawab serta profesionalitas kerja.  

b. Manajemen waktu serta prioritas tugas. dikarenakan range 

dan jenis tugas yang bermacam serta deadline yang telah 

ditentukan, maka penjadwalan serta pengaturan waktu dan 

prioritas tugas sangatlah penting agar dapat menyelesaikan 

semua tanggung jawab tanpa mengorbankan satu tugas 

apapun. 



Agustus 2012 – Juli 2013  

 

Content Writer  

Paruh Waktu 

 

TANGGUNG JAWAB: 

a. Mencari dan menulis berbagai macam artikel mengenai 

berbagai bidang dan produk untuk nantinya di unggah di 

website atau blog.  

b. Tema dan judul artikel yang ditulis sesuai dengan 

permintaan klien. serta dapat memenuhi niche yang diminta 

oleh klien agar bisa memanfaatkan SEO. 

  

 

PENGALAMAN YANG DIPEROLEH:  

a. Dengan menulis berbagai macam artikel yang tidak hanya 

berkisar dalam satu bidang, saya dapat sedikit lebih 

memahami berbagai macam keperluan dan tujuan suatu 

penulisan, seperti marketing suatu produk, artikel suatu 

informasi terkini, berita terhangat, dll.  

Kisaran Tahun 2008 - 2014 

Translator 

Paruh Waktu 

 

PENGALAMAN YANG DIPEROLEH:  

a. Terbiasa untuk memenuhi deadline penerjemahan yang 

terkadang sempit dengan materi yang terkadang cukup 

banyak.  

b. Karena bidang terjemahan yang seringnya lintas jurusan, 

sedikit banyak paham mengenai beberapa subjek yang telah 

dikerjakan, antaranya: otomotif, kesehatan, kependidikan, 

dll. 

 

 


