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ABOUT ME
● Writers and editors have 

been in the digital news 
media world for 4.5 years.

● Have experience as an 
editor of learning content in 
education technology. 

● Highly skilled in writing, 
editing, and proofreading.

● I am very interested in 
education, K-Pop, and 
parenting.



MY RESUME
EDUCATION

UIN Bandung - Ilmu 
Komunikasi Jurnalistik

2013 - 2017

2016 tvOne - Assistant 
Producer Internship

2017 kumparan - Journalist

2022 Zenius - Editor

EXPERIENCE SKILLS

● Editing
● Proofreading
● News writing
● Content writing
● Copywriting
● Content planning
● Interviewing
● Experience working with 

CMS



EDITING LEARNING 
CONTENT

In a week, I edited and corrected 
about 200 learning content such 

as questions, explanations, and 
flashcards on several subjects, 

especially for UTBK learning 
content, Ujian Mandiri, SMA, and 

SMP. Ensure that the language in 
the learning content is by the KBBI 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

and PUEBI (Pedoman Umum Ejaan 
Bahasa Indonesia).

Zenius







Before Editing After Editing

Salah satu penyebab kemiskinan menurut 
pandangan umum adalah bersumber dari 
kemalasan individu. Padahal, jika menggunakan 
imajinasi sosiologis, fenomena kemiskinan dapat 
disebabkan oleh ....

Salah satu penyebab kemiskinan menurut 
pandangan umum adalah kemalasan individu. Jika 
menggunakan imajinasi sosiologis, fenomena 
kemiskinan dapat disebabkan oleh ….

Dalam mengkritisi fenomena sehari hari, sosiologi 
juga sekaligus dapat melihat pola umum dari 
peristiwa yang khusus. Maksud dari pemahaman 
imajinasi sosial ini paling tepat terdapat dalam 
kasus….

Dalam mengkritisi fenomena sehari-hari, sosiologi 
juga dapat melihat pola umum dari peristiwa khusus. 
Maksud pemahaman imajinasi sosial ini terdapat 
dalam kasus ….

Suatu larutan gliserin, C3 H5 (OH)3  dibuat dengan 
melarutkan 45 gram senyawa tersebut dalam 100 
gram air, jika Ar C = 12, O = 16 dan H = 1, maka 
molalitas gliserin dalam larutan tersebut adalah....

Suatu larutan gliserin C3 H5 (OH)3  dibuat dengan 
melarutkan 45 gram senyawa dalam 100 gram air. 
Jika Ar C = 12, O = 16, dan H = 1, maka molalitas 
gliserin dalam larutan tersebut adalah ....



Before Editing After Editing

Perusahaan UD. Asique membeli persediaan dari UD. 
Bersinar dengan rincian harga sebagai berikut:

● Pembelian pada tanggal 1 September 2021 
sebanyak 1000 unit dengan harga 
Rp80.000,00/unit

● Pembelian pada tanggal 5 September 2021 
sebanyak 600 unit dengan harga 
Rp85.000,00/unit

● Pembelian pada tanggal 8 September 2021 
sebanyak 900 unit dengan harga 
Rp90.000,00/unit

UD Asique memutuskan untuk mencatat persediaan 
barang dagang tersebut menggunakan metode 
average periodik. Jika UD Asique menjual 1200 unit 
persediaan barang dagangnya kepada Toko Jarang 
Rugi, maka nilai harga pokok penjualan atas 
transaksi tersebut adalah …

Perusahaan UD Asique membeli persediaan barang 
dagang dari UD Bersinar dengan rincian harga 
sebagai berikut.

● Pembelian 1 September 2021 sebanyak 1.000 
unit dengan harga Rp80.000,00/unit.

● Pembelian 5 September 2021 sebanyak 600 unit 
dengan harga Rp85.000,00/unit

● Pembelian 8 September 2021 sebanyak 900 unit 
dengan harga Rp90.000,00/unit.

UD Asique mencatat persediaan barang dagang 
menggunakan metode average periodik. Jika UD 
Asique menjual 1.200 unit persediaan barang 
dagangnya ke Toko Jarang Rugi, maka nilai harga 
pokok penjualan transaksi tersebut adalah ….



Before Editing After Editing

Kota Mumford telah mengalami masa puncaknya 
dan sulit dikembangkan sehingga menjadi kota 
mati. Berdasarkan pernyataan tersebut, Kota 
Mumford berada pada tahap perkembangan kota .…

A. Eopolis

B. Metropolis

C. Megapolis

D. Tryanopolis

E. Nekropolis

Kota Mumford telah mengalami masa puncak dan 
sulit dikembangkan sehingga menjadi kota mati. 
Berdasarkan pernyataan tersebut, Kota Mumford 
berada pada tahap perkembangan kota .…

A. eopolis

B. metropolis

C. megapolis

D. tryanopolis

E. nekropolis



Before Editing After Editing

Perhatikan kutipan berikut! Kabupaten Sleman, DIY 
berkembang dengan pesat. Perkembangan ini 
terjadi karena Kabupaten Sleman dekat dan 
berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. 
Keberadaan kampus UGM di kabupaten ini juga 
mampu mendorong berkembangnya 
kegiatan-kegiatan ekonomi seperti tempat fotokopi, 
cafe, warnet, dan rumah makan. Kegiatan tersebut 
bertebaran di sekitar UGM. Fenomena di atas 
merupakan bentuk perkembangan struktur kota 
menurut ….

A. Teori Sektoral

B. Teori Inti Ganda

C. Teori Konsentris

D. Teori Konsektoral

E. Teori Kutub Pertumbuhan

Perhatikan kutipan teks berikut! 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 
berkembang dengan pesat karena dekat dan 
berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta.  
Keberadaan kampus Universitas Gadjah Mada di 
kabupaten ini juga mampu mendorong 
berkembangnya kegiatan ekonomi seperti tempat 
fotokopi, kafe, warnet, dan rumah makan yang 
bertebaran di sekitar kampus. Fenomena di atas 
merupakan bentuk perkembangan struktur kota 
menurut teori ….

A. sektoral

B. inti ganda

C. konsentris

D. konsektoral

E. kutub pertumbuhan


