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Handsome people, Internet Marketer. Loving
Psychology and Technology.

Saya putra pertama dari adik perempuan saya satu-satunya, alhamdulillah sekarang berumur 23 tahun dan
sudah lulus dari perguruan tinggi jenjang strata-1 jurusan Teknik Informatika, STMIK Amikom Yogyakarta
dan memperoleh IPK 3.70 dengan predikat “cumlaude”. Dengan ini saya memperoleh gelar sarjana dari
kampus tercinta yaitu S. Kom (Sarjana Komputer).

Saya lulus tahun lalu pada Agustus 2016, tidak langsung bekerja karena belajar lagi di Pesantren di
Magetan selama 1 tahun. Saya banyak belajar dari pengalaman selama di kampus dan di pondok,  dari
organisasi maupun dunia kerja yang pernah saya jalani sebelumnya. Sehingga saya memiliki kemampuan
problem solving cukup baik, memiliki kemampuan manajemen dan juga skill khusus dalam bidang
Komputer.

Keahlian utama yang saya miliki adalah Internet Marketing dengan menggunakan teknik SEO, punya
pengalaman menganalisa bisnis dan potensi pasar digital. Juga sangat ahli  dalam mengelola website
dengan engine Wordpress. Kemampuan lain seperti maintenance, linux server / admin, sedikit mengerti
sekuriti web dan juga sedikit tentang pemrograman web.

Kemampuan lain yang juga advance saya lakukan untuk o ce yaitu word dan excel, menguasai
penggunaan o ce cloud seperti GDrive, Google Doc, Google Spreadsheet yang sangat ampuh dan efektif
untuk melakukan kerja tim serta memantaunya. Tentunya saya juga mampu dalam menganalisa spek untuk
kebutuhan sistem dan juga maintenance nya.

Sejak tahun 2009 semasa sekolah SMA, saya sudah terbiasa dengan instal dan hapus berbagai macam
sistem operasi, sudah terbiasa menghadapi berbagai serangan virus. Juga berpengalaman dalam repairing
berbagai macam kerusakan software maupun data akibat berbagai gangguan pada sistem komputer.

Dari berbagai pengalaman yang sudah saya jalani, hal ini membuat insting saya semakin tajam dan lebih
mudah dalam memahami hal-hal terkait problem solving di bidang IT yang saya tekuni. Selain kemampuan
teknis dan manajemen, saya juga memiliki skil leadership yang saya peroleh dari beberapa pengalaman
berorganisasi semasa kuliah. Informasi lebih jelas saya lampirkan pada lampiran data diri saya.

2018 - sekarang

2016 - sekarang

Jan 2016 - Jul 2016

Research and Development
Hexa Intermedia Technology
Perusahaan teknologi di Magetan yang saat ini sedang tumbuh. Memberi layanan internet berhati nyaman,
konsultan IT, web developer dan digital marketing agency.

Blogger dan Online Marketer
Freelance
Sebagai pekerja lepas yang mengelola beberapa web pribadi dan juga maintenis komputer. Juga pelaku
bisnis online yang memasarkan produk lewat internet terutama SEO. 

Staf Administrasi
CV. SatuAtap Camp (Jogja Web Center)
Sebagai staf yang membantu administrasi dalam pembuatan projek dan pelayanan klien di CV. SatuAtap
Camp, yaitu perusahaan bidang teknologi yang menawarkan jasa pembuatan website profesional berbasis
wordpress, jasa desain website, SEO dan server maintenance.

SummarySummary    

ExperienceExperience    

 https://www.visualcv.com/fadli

mailto:kudo@bataswaktu.com
http://hexaintermedia.com
https://gushaironfadli.com/
http://jogjaweb.co.id/


2013 - 2015

2013 - 2014

Alamat kantor: Jl. nusa indah 2, Concat, Depok, Sleman

Computer Lab Assistant
STMIK AMIKOM Yogyakarta
Menjadi asisten praktikum labolatorium selama 4 semester di kampus tercinta Amikom Yogyakarta. Mata
kuliah Operating System & Linux Fundamental, Data Communication, Handware Basic, Pemrograman Web

Instruktur ITC (Introduction To Computer) 2013 & 2014
AMCC
Introduction To Computer (ITC) adalah kegiatan rutin  Amikom Yogyakarta yang dikhususkan kepada
mahasiswa baru untuk mendalami dunia komputer sebelum perkuliahan reguler.

Bekerja pada th. 2013 & 2014 sebagai instruktur dan juga ketua divisi yang sama, Divisi Sistem Operasi
(Linux Fundamental).

2016 - 2017

2012 - 2016

2009 - 2012

Alumni Angkatan 4 Pesantren Sintesa
Sintesa
Pendidikan non formal, Pesantren Sintesa yang berfokus pada Al Quran dan Bisnis Online. 

Yayasan Badrussalam, Magetan.

S1, Teknik Informatika
STMIK Amikom Yogyakarta
Lulus dengan indek prestasi kumulatif 3.70 dan mendapat predikat "cumlaude". Dari kampus menyandang
gelar S.Kom (Sarjana Komputer)

Jurusan IPA
SMA Negeri 1 Maospati, Magetan

Competitive Intelligence
Mudah dalam memahami materi atau tugas yang di berikan. Memiliki
insting yang baik dalam bidang komputer dan internet marketing.

Dalam mengerjakan sesuatu, suka sekali berkonsultasi demi kebaikan
pekerjaan. Selalu memikirkan perencanaan terbaik dalam mencapai
sebuah tujuan.

Sales/Marketing Strategy
Punya kemampuan bisnis analis dalam bidang online, riset produk,
riset segmen pasar digital, riset kompetior serta memberikan solusi
teknik optimasinya. Juga sedikit paham tentang branding.

Relationship Management
Punya kemampuan problem solving, bisa bekomunikasi dengan baik
dan mampu melakukan negosiasi.

EducationEducation    

Area of ExpertiseArea of Expertise    
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2013 - 2015

2013 - 2014

- 2015

- Sept. 2015

- Sept. 2017

Piagam Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa
BEM Amikom
Pernah menjadi staf BEM Amikom di kementrian Sosial Masyarakat pada tahun 2013-2014, dan menjadi
Menteri Riset dan Teknologi th. 2014-2015.

Sertifikat Aktivis Anti Narkoba
Gerakan Anti Narkoba Amikom (GANA)
Komunitas sosial internal kampus Amikom tercinta, juga berkoordinasi dengan BNNP DIY serta satgas
P4GN se-DIY (kampus-kampus lainnya)

Sertifikat sebagai Juri Lomba Karya Ilmiah di PIMA POSMA 2015
PIMA POSMA Amikom 2015
Pekan Ilmiah Mahasiswa Amikom dan Pekan Olah Raga dan Seni Mahasiswa Amikom (PIMA POSMA) adalah
agenda besar rutin tahunan yang diselenggarakan oleh gabungan UKM dan komunitas di STMIK Amikom
Yogyakarta

Piagam Juara Harapan 1 Lomba Web Desa oleh Bupati Magetan
Dalam rangka hari jadi Magetan, perwakilan desa Bogorejo, Kec. Barat

Sertifikat sebagai Instruktur Pelatihan Website Desa bersama BPPT
Perwakilan RTIK Magetan untuk menjadi instruktur membuat konten yang berkualitas dan
SEO friendly dalam pelatihan membangun website desa yang inovatif bersama BPPT RI di kab. Magetan.

Internet Marketing (SEO, Copywritting, Link Building, Google Adword),

Bisnis Online Analis (Riset Keyword, Analisa Segmen Pasar Digital dan Analisa Kompetitor),

Sosial Media & Market Place (Bisa FB Ads dan IG, Mengerti Pixel Facebok, Memahami jam-jam aktif dan
potensial untuk post, teknik membuat caption dan lainnya),

IT Support (Analis Spek, Maintenance, Repairing, Basic Networking, Linux),

Office & Data Sheet  (Word, PowerPoint, Excel dan Office Cloud), 

Admin Wordpress, bisa Linux Server Admin, sedikit sekuriti web dan sedikit tentang pemrograman web
(HTML dan CSS)

Sertifikat dan PenghargaanSertifikat dan Penghargaan    

Computer SkillsComputer Skills    
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