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Saya mempunyai latar belakang pendidikan 
Jurnalisme, lulus dari Program Studi Ilmu 
Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Menulis dan komunikasi massa 
bukanlah hal asing bagi saya. Sempat menjadi 
wartawan di koran nasional Media Indonesia, 
dan content writer di dua media online 
berbeda, yakni Detik.com dan Yogyes.com. 
Selama 2 tahun menjadi guru SD di pedalaman 
Papua, saya juga sering menulis beberapa 
cerita soal pengalaman dan kegiatan saya di 
sana dan mempublikasikannya lewat media 
sosial.

Saat ini saya sedang mencari kesempatan 
untuk bekerja di tempat di mana ketertarikan 
saya akan dunia penulisan bisa tersalurkan. 
Saya yakin dengan latar pendidikan 
dan pengalaman sebelumnya, saya bisa 
memberikan kemampuan terbaik saya di 
bidang ini.

Keterampilan Personal: Menguasai 
Software Microsoft Office, Teknik 
Menulis, dan Fotografi.

Pengetahuan : Jurnalisme, Pendidikan 
Sekolah Dasar


