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Profil

Pengalaman Web Development

Nama saya Novela Spalo Vianza, mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. 
Memiliki ketertarikan dalam programming, pengembangan perangkat lunak, UX/UI design, dan pengo-
lahan data. Suka tantangan, mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan pekerja keras. 
Selama ini selain kuliah, saya sudah membangun beberapa website, menjadi asisten dosen, asisten riset, 
dan bekerja pada suatu perusahaan.

2012 (Febuari - Desember) - Staff FukiCorp
Fuki adalah organisasi keagamaan yang ada di Fakul-
tas Ilmu Komputer UI, FukiCorp bagian dari Fuki yang 
bertugas untuk mencari dana melalui proyek-proyek 
dalam bidang IT.

2013 (17 - 28 Juni) - Web Design Training in Indone-
sia
Menjadi bagian dari pelatihan desain web yang 
diselenggarakan oleh Embassy of The United States 
dan Microsoft Innovation Center Universitas Indone-
sia

2013 (17 - 28 Juni) - Web Design Training in Indone-
sia
Menjadi bagian dari pelatihan desain web yang 
diselenggarakan oleh Embassy of The United States 
dan Microsoft Innovation Center Universitas Indone-
sia

2014 (Januari - Desember) - Asisten Riset
Menjadi asisten riset di Formal Method in Software 
Engineering Lab Fasikom UI, di sini saya membangun 
siste dengan teknologi Abstract Behavioral Spesifica-
tion (ABS), Java, dan Python.

2014 (April) - Magang di IT Fasilkom UI
IT Fasilkom membutuhkan tenaga tambahan program-
mer untuk memperbaiki sistem yang ada. Di sini saya 
memperbaiki antar muka sistem dengan HTML, CSS(-
Bootstrap), dan Javascript.

2014 (13 Juni - 11 Juli) - Joint Reasearch with Blibli.com
Selain menguasai programming dalam pengembangan 
web saya juga memiliki kemampuan dalam desain user 
interface dan user experience dari sebuah sistem. Riset 
yang diadakan dengan blibli.com ini bertujuan menga-
nalisa fungsionalitas dari beberapa e-commerce yang 
ada saat ini, apakah sudah baik untuk pengguna atau 
belum.

2014 -  2015 (Desember - Febuari) - Python Program-
mer
Bekerja di PT Polatic Informatika Indonesia menjadi pro-
grammer python, di sana saya membangun sebuah ERP 
system dari salah satu client dari Polatic

2015 (Febuari - Sekarang) - Asisten Dosen Mata Kuliah 
Pengembangan Sistem Informasi
Tugas saya di sini adalah sebagai mentor untuk maha-
siswa angkatan 2012 yang sedang mengikuti matakuliah 
sistem informasi. Beberapa materi yang saya sampaikan 
adalah project management, database structure, frame-
work untuk membangun website (yii, laravel, ASP)

Pendidikan Skill

Bootstrap, HTML5, PHP (Laravel, yii, CI),
Python (Django), Java, Photoshop, 
Usability Testing (UX)

Web Development :Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Indonesia

2011 - sekarang


