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My Ability
Saya adalah orang yang suka bekerja
keras dan bekerjasama dengan
orang lain. Terlebih jika bekerja
dalam tim akan membuat pekerjaan
menjadi lebih mudah. Target dan
dateline akan membuat saya
menjadi lebih bersemangat dalam
bekerja.

MY

skills

Switching
VLAN or VoIP,
Trunking (trunk allow,
native VLAN)
Inter VLAN router on a
stick (ipv4 ipv6)
DHCP with switch layer 3
STP or rstp,
VTP,
Port security
Portfast
etherchannel
VLAN access VoIP
Routing
Statict routing, Dynamic routing (eigrp, ospf,and
bgp), Access list (standar and extended), NAT (statict
dan overload), High avability (hsrp, vrrp, and glbp),
Tunnel ppp, Tunnel gre, gre ipv6, tunnel isatap,
tunnel auto tunnel, Routing ipv6 (static, eigrp, and
ospf), DHCP (ipv4 and ipv6), Ip helper (dhcp relay),
Redistribute (routing ipv4 and ipv6), ospf virtual link,
eigrp filter distribute list, eigrp filter prefix list, Vxlan

Mikrotik
Access mikrotik with
winbox, connect AP to
router, Disable dan
enable, fitur mikroti,
Usermanagemt, Backup,
export dan import,
Setting NTP client
Routing
Statict routing, Dynamic
routing (ospf dan bgp),
Tunnel(eoip,ppp,pppoe,p
ptp, danl2tp)
Firewall
Logging, blok with filter
rule, Blok with konten,
address list, 7 protocol

Qos
Simple queue, PcQ ,
Max limit, Limit at

Wireless
Connect to router with
wireless Virtual AP, Mac
address filtering Nstreme
Bridge,wds static dan
dynamic

Network
managemt
DHCP, Hotspot, Wallet
garden, Ip binding

Meraki Skills
- VLAN Tag and un tag
- Connect to controler
- Air marshal
- Rooming
- Stan alone
- Set SSID
Juniper skills
- Set ip address,
- set static route,
- set dhcp,
- range dhcp,
- staging,
- set telnet ssh,
- change hostname

Watchguard Skills
NAT, VLAN, Static routing, Firewall filter,
Monitoring, WAP, Authpoin, Radius,
Dhcp

Ubiquiti Skills
- WDS
- Rooming,
- set SSID,
- VLAN,
- Reset unifi,
- hostpot,
- adopting unifi, - wireless indoor,
- wireless controller,
- adobt layer 2,
- Adobt layer 3,
- adobt from server

Linux Skills
- Install and run
nextcloud on ubuntu,
- Install and run cwp on
centos,
- running frrouting on
debian,
- dhcp on windows server,
- simple html to build
webserver

Internasional

My Certificate

Local

CCNA

Ini adalah certificate internasional yang di berikan
oleh cisco. Waktu itu yang saya ambil adalah
certificate CCNA Routing and Switching.

NSE1
Lalu yang ini adalah certifikat dari fortinet yaitu NSE1. ini
termasuk salah satu certifikat yang free. Untuk
pengambilan examnya juga mudah tidak serumit CISCO
atau Mikrotik.

MTCRE

MTCNA

Dan terakhir ini adalah 2 certifikat pertama saya saat
bersekolah di SMK IDN. Ini adalah certifikat dari
Mikrotik. yang pertama adalah MTCNA dan yang tingkat
lanjutnya adalah MTCRE.

Internship
certificate

Dan ini certificate PKL dari PT. MedKom Mandiri.
Certificate ini di berikan untuk seluruh siswa yang PKL
di sana.

Sertifikat
hafalan

Lalu yang ini adalah certificate hafalan quran dari SMK
IDN. Certifikat ini di berikan untuk siswa yang sudah
menyetorkan hafalan sebanyak 3 juz yaitu 30,29, dan
28.

Terakhir yang ini adalah certificate yang saya dapat dari
memenangkan lomba cisco. Saya sempat mendapat
juara satu di Universaitas Negeri Yogyakarta dan juara
tiga di Politeknik Negeri Semarang.

Karya Buku

CCNA

100 hlm

Ini adalah buku cisco yang berisi tentang
lab-lab yang ada di cisco. Buku ini bisa
membantu engineer yang ingin melatih
lab-lab sederhana di cisco packet tracer.
superlab
250 hlm
buku superlab ini adalah buku kumpulan
projek. Dalam satu projek terdapat
kumpulan lab-lab dari buku CCNA. Buku
ini bisa melatih analisa dari lab CCNA.
MTCNA

100 hlm

Kalau ini adalah buku mikrotik buatan
saya. Berisi tentang materi lab-lab awal
dari vendor mikrotik, dengan materi lab
MTCNA. Dengan jumlah halaman sama
yaitu sekitar seratus lebih.
MTCRE
200 hlm
Lalu terakhir ini adalah buku mikrotik
MTCRE. Lanjutan dari buku mikrotik
MTCNA. Ini adalah buku dengan jumlah
halaman terbanyak kedua dari yang saya
buat, julahnya sekitar 200 halaman.

Bisnis

Survival

I

II
III

Pare
Jawa Timur

Yogya
Jawa Tengah

Ini adalah program bisnis
survival. Pada program ini kami
di tuntut untuk mandiri sekaligus
melatih public speaking kami.
Kami sudah melakukan 3 kali
bisnis survival yang pertama
masih di wilayah Cileungsi 30
menit perjalanan dari sekolah.
Selama satu hari kami harus bisa
mendapat uang makan siang
dari hasil jualan aqua dan tisu
yang sudah di sediakan sekolah.
Lalu yang ke dua dan ketiga itu
tidak berbeda jauh. Namun
tempat pelaksanaan semakin
hari semakin jauh dan semakin
lama. Yaitu di Yogya selama 1
minggu dan di Pare selama 1
bulan. Ini adalah foto saat saya
bekerja partime di percetakan
dan foto yang kedua saat saya
menawarkan jasa pada pemilik
salah satu course English di Pare.
Goalnya kami harus bisa
membeli tiket pulang dan makan
selama di sana. Total yang saya
dapatkan dari kegiatan ini sekitar
1,2jt. 900.000 dari pare dan
300.000 dari yogya

Karakter

Building
MOS

bersyukur

#

Ini adalah foto saat saya
melakukan MOS di awal
masuk sekolah. Disana
kami di bina oleh
Petualang Muslim (PM).

Selama program ini kami berpetualang di bukit
sekitar sekolah menyusuri sungai dan mendirikan
tenda. Selama tiga hari kami berpetualang bersama
PM. Disana kami juga dilatih untuk lebih disiplin
dan cepat tanggap.

#

Lalu yang ini adalah
kegiatan bersyukur yang
diselenggarakan di sekolah
kami. Selama program ini
kami seperti menjadi
orang yang cacat agar
mensyukuri semua yang
kami punya. Seperti berjalan sambil menutup mata
layaknya orang buta, agar kami mensyukuri nikmat
mata. Dan banyak lagi. Pelatihan ini bertujuan agar
kami bisa lebih bersemangat dalam belajar, karena
banyak orang yang memiliki kekurangan namun
tetap semangat

Sosial
Experience

Kegiatan ini adalah kegiatan social di sekolah kami.
kami membantu para warga di sekitar lingkungan
sekolah dengan membersihkan halaman, merapikan
rumah, dan lain-lain. Setiap Idul Adha juga kami
selalu membagikan daging-daging kurban yang
sudah kami potong dan bungkus dengan plastik.
Saat bencana Palu kami juga sempat menggalang
dana dengan mengajar ke sekolah-sekolah lain, yang
uang hasil jualan itu, Kami sisihkan untuk
membantu saudara-saudara kita yang terkena
bencana di Palu. Dari sana kami mendapat dana
sekitar 5 jt untuk donasi Palu.

Internship
experience

Di sini kami juga ada program internship atau PKL.
Program ini bertujuan agar Kami mendapat
pengalaman bagaimana cara menjadi seorang
engineer di industry yang sesungguhnya. Saya PKL di
2 perusahaan, masing-masingnya selama 3 bulan.
Yang pertama di PT MedKom Mandiri, ini adalah
vendor dari Juniper Network. Disana saya mendapat
bayaran sekiar 40k/harinya. Lalu di tempat kedua
saya PKL di PT. Revo Solusindo, ini adalah vendor dari
perangkat keamanan jaringan yaitu Watchguard. Di
sana saya mendapat bayaran sekitar 150k/harinya.

Pengalaman saat saya PKL di PT. MedKom Mandiri,
Saya pernah mengikuti projek pembuatan backup
link untuk Astra Motor di seluruh Indonesia.
Kebetulan saya mendapat yang di bagian Sulawesi
yaitu Makasar dan Kendari. Perangkat yang kami
gunakan adalah Juniper sebagai Router dan Gateway
menuju ke internet. lalu yang menyebarkan sinyalnya
sebagai access point itu adalah unifi/ubiquiti. Karena
PT MTM ini adalah perusahaan dengan vendor
Juniper, maka kami menggunakan perangkat
tersebut untuk projek ini. Saya PKL selama 3 bulan di
sini, bukan hanya melakukan projek saja tapi selama
kami disana kami juga di tuntut untuk saling sharing
setiap minggunya

Dan yang ini saya PKL di PT Revo Solusindo. Ini
adalah perusahaan vendornya Watchguard. Saya PKL
selama 3 bulan, dan disana juga saya sudah
mendapatkan 2 projek. Yang pertama untuk PT.
KAYABA saat itu saya menyeting bagian core switch
denga konfigurasi DHCP dan ACL. Lalu yang kedua
saya
mendapatkan
projek
pembangunan
infrastruktur jaringan tambahan untuk kantor distric8
saat itu saya menggunkan switch Meraki sebagai
core access pointnya dan Watchguard sebagai
Firewall, lalu sinyal di sebar dengan access point
meraki. Selain projek terkadang saya juga mengambil
report maintance rutin sepert ke Koran Sindo, Pako,
dan partner Revo lainnya.

IDN

mengajar

Disini saya bercerita tentang IDN Mengajar. Ini
adalah program yang dilakukan sekolah Kami untuk
melatih skill public speaking dan juga mereview
materi-materi yang sudah pernah di ajarkan di kelas.
Ada 2 event, yang pertama kami mengadakan
training di sekolah dan yang kedua Training di luar
sekolah. Saya sudah pernah mengisi Traning yang
diadakan sekolah sebanyak 5 kali yaitu training
angkatan 17, 18, 20, 21, dan 22. Sedangkan Training
yang diadakan oleh sekolah lain, Saya sudah mengisi
sekitar 5 kali yaitu di SMK Plus Suryalaya
Tasikmalaya, SMK Muhammadiyah Cileungsi, SMK
Bina Mandiri Gunung Putri, Sekolah Tinggi
Penerbangan Indonesia di Tangerang, dan SMK
Cyber Media Jakarta. Lalu terakhir saya mengisi di
event IT camp, Kami berhasil mendapat sekitar 100
peserta dengan biaya perorangnya Rp. 350.000,-.
Uang dari IT camp yang terkumpul, kami gunakan
untuk biaya wisuda kami.

Terakhir saya ingin menceritakan
tentang kegiatan-kegiatan saya
selama di kelas. di Kelas kami
hanya belajar 3 mata pelajaran
yaitu
agama
dan
hafalan,
computer, dan bahasa inggris.
Disana kami wajib menghafal
alquran sebanyak 3 juz. Yaitu juz
30,29, dan 28. jika kami sudah
menyelesaikan itu maka kami akan
mendapat
Certifikat
Hafalan
Quran. Lalu untuk menghadapi UN
kami mengikuti kegiatan bimbel
dari sekolah. Dan disaat itulah
kami baru belajar matematika dan
bahasa Indonesia.

Lalu kami juga sering mengikuti
event baik di dalam maupun di
luar
sekolah.
Saya
pernah
mengikuti event habibie craft,
kalau untuk yang event TKJnya
saya pernah mengikuti Mikrotik
User Meeting sebanyak 2 kali.
untuk even yang di sekolah
biasanya
kami
mengadakan
pameran tiap akhir semester yang
di hadiri para wali murid dan
umum. Lalu untuk event training
menambah skill, saya pernah
mengikuti bootcamp CCIE 2 kali
dan satu kali mengikuti training
Netprog di ID-Networker Slipi
Jakbar.

Event

and

Training

Dan ini adalah event IDN
Backpacker. Saat itu kami
backpacker ke 2 Negara
yaitu Singapore dan
Malaysia. Disana kami
melakukan expertsharing.

IDN

Backpaker

bukan itu saja, kami
berkunjung ke kantor IT
yang ada di sana, dan
berkunjung ke kampuskampus terbaik di sana.
Kerennya dana untuk
berangkat kesana itu hasil
dari kami mengajar.

Ini saat saya memenangkan lomba elination di yogya
karta. Lombanya adalah lomba cisco. Di sesi pertama
adalah lab dengan menggunakan cisco packet
tracert. Setelah itu di sesi kedua adalah presentasi,
yaitu mempresentasikan apa yang sudah kami
labkan. Saat itu saya mendapatkan juara ke 1

Ini saat saya mengikuti lomba techcomfest. Sistem
lombanya sama dengan yang sebelumnya, namun
yang membedakan adalah jumlah labnya terdapat
dua tipe yang pertama tshot dan yang kedua
superlab. Dan saat itu saya mendapat juara ke 3

Thank
You
Very much
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Banyak hal yang sudah saya dapatkan di sekolah. Mulai
dari peningkatan skill, pengalaman lomba, magang,
mengajar, social project dan membangun link dengan
orang-orang hebat dibidangnya, bahkan saya
mendapat total penghasilan sekitar 12-14 juta selama
mengikuti berbagai event. Saya mengucapkan
terimakasih kepada guru dan semua orang yang sudah
menginspirasi dalam hidup saya.

