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General Information  Nama   : Budi Hariyana 
TTL      : Sukabumi, 19 Nopember 1986 
Agama : Islam  

Summary  Saya Budi Hariyana, umur 28 tahun. Pernah bekerja di beberapa perusahaan 
sebagai web programmer selama kurang lebih 4 tahun di kota Bandung dan 2 
tahun sebagai freelance programmer. Berpengalaman dalam membangun aplikasi 
berbasis web, seperti Sistem Informasi Rumah Sakit, Sistem Informasi Akademik, 
Sistem Informasi Inventory, Sales & Akuntansi, Ecommerce 
dan Web Company Profile menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

Experience  Senior Programmer, PT. Rialachas 
Tangerang, Jawa Barat — 2015  sekarang 

PT. Rialachas adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT Governance. 
 
Tanggung Jawab 

● Membangun ERP untuk internal perusahaan. 
● Analisis, desain sistem & design database. 
● Desain User interface. 
● Coding, testing & Impelementasi. 

 
 
Freelance Programmer 
Bandung, Jawa Barat — 2013  2015 

2 tahun bekerja sebagai freelance programmer. Klien yang pernah ditangani 
perusahaan swasta, instansi pemerintah & personal. Seperti PT. Arkindo, Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Sukabumi, Algordanza Indonesia, Asia nusantara, 
Politeknik Kesehatan Bandung, Insititut Pertanian Bogor, Koperasi Berkah Bersama 
& Badan Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung. 
 
Tanggung Jawab 

● User Requirement. 
● Analisis, desain sistem & design database. 
● Desain User interface. 
● Coding, testing & Impelementasi. 

 
 
 
Senior Programmer, Monitoring Inteligence Business 



Bandung, Jawa Barat — 2011  2013 

Perusahaan yang fokus membuat produk aplikasi inventory, sales dan accounting. 
 
Tanggung Jawab 

● Membangun ERP untuk internal perusahaan. 
● Analisis, desain sistem & design database. 
● Desain User interface. 
● Coding, testing & Impelementasi. 

 
Junior Programmer, PT. Javan Cipta Solusi 
Bandung, Jawa Barat — 2009  2011 

PT Javan Cipta Solusi adalah sebuah perusahaan start up di Bandung. 
 
Tanggung Jawab 

● Coding & Impelementasi. 

Education  Universitas Nasional Pasim, Bandung 
Teknik Informatika — 20052012 

 

Skills  Front End 
● HTML 
● CSS3 (Twitter Bootsrap) 
● Javascript (Jquery) 
● Gimp 

Back End 
● PHP (CakePHP, Codeigniter, Yii1 & Yii2, Symfony2, Laravel 4) 

Database 
● MYSQL 

Lainlain 
● OS Linux Ubuntu 
● Versioning & Colaboration tools Subversion, Git 
● Wireframing Balsamiq, Pencil 

References  Available upon request. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kppn Sukabumi
Web  Company  Profile  sekaligus  portal
informasi  mengenai  kantor  kppn  Sukabumi.
Aplikasi  ini  dibangun  menggunakan  bahasa
pemrograman  PHP,  Yii  framework,  CSS
Twitter bootstrap, database Mysql, Javascript
Jquery. Fitur  yang  tersedia  dalam  web
tersebut diantaranya:

● Halaman administrator untuk mengeola 
data yang ingin ditampilkan di website.

● Halaman berita, artikel dan kegiatan.
● Halaman  unduh  file  peraturan  dan

aplikasi.
● Halaman CMS.
● Halaman Galeri Photo
● Halaman kontak dan peta lokasi.



APP PT. ARKINDO
Aplikasi  berbasis  web  ini  dibuat  untuk
keperluan sebuah perusahaan yang bergerak
dalam bidang kontraktor yang bertujuan untuk
mempermudah  pengerjaan  penyusunan
dokumen  prakualifikasi  tender  sekaligus
sebagai  penyimpanan  data  secara  terpusat.
Aplikasi  ini  mengolah  data-data  persyaratan
dokumen  tender  yang  akan  langsung  di
generate menjadi pdf file. Aplikasi ini dibangun
menggunakan  bahasa  pemrograman  PHP,
Symfony2 framework,  CSS Twitter bootstrap,
database Mysql, Javascript Jquery.
Fitur  yang  tersedia  dalam  aplikasi ini
diantaranya:

● Halaman administrator untuk mengeola 
data.

● Halaman master sebagai penyimpanan 
data.

● Grafik informasi jumlah tender perbulan
pada tahun yang sedang berjalan.

● Sistem Rekomendasi tenaga ahli.
● Notifikasi  dokumen  yang  telah  jatuh

tempo.
● Multiuser.
● Generate otomatis ke file PDF.



Rekapitulasi Absensi
Aplikasi  ini  berbasis  web  dibuat  untuk
menyusun  laporan  absensi  di  politeknik
kesehatan  bandung.  Data  yang  di  olah
berasal dari mesin finger print, du unggah ke
dalam  aplikasi  dan  di  olah  menjadi  data
rekapitulasi  absen  berdasarkan  peraturan
kemetrian  kesehatan.  Aplikasi  ini  dibangun
menggunakan bahasa pemrograman PHP, Yii
framework,  CSS Twitter  bootstrap,  database
Mysql, Javascript Jquery.
Fitur  yang  tersedia  dalam  aplikasi ini
diantaranya:

● Halaman administrator untuk mengeola 
data.

● Unggah file absen ke aplikasi.
● Rekap absen perbulan.
● Perhitungan potongan tunjangan.
● Setting hari libur dan jam kerja.
● Multiuser.



Sistem Pangkalan Data 

IPB
Sistem ini dibuat untuk memenuhi
kebutuhan  sebuah  fakultas  di
Institute  Pertanian  Bogor  akan
penyajian  data  yang  cepat  dan
akurat, Terutama data akreditasi. 

Lingkup pekerjaan:
• Redesign User Interface.
• Dashboard Admin
• Laporan Akreditasi
• Report Generator
• Menu Management
• User Management
• ACL



INTErnet banking 

Koperasi Berkah 

Bersama

Sistem ini dibuat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada 
nasabah koperasi berkah 
bersama yang tersebar di 
beberapa kota di jawa Barat. 

Lingkup pekerjaan:
• Design Frontend
• Integrasi frontend dan backend
via api.
• Backend



ERP PT. Rialachas

Sistem ini dibuat menangani 
semua proses yang ada di dalam 
perusahaan. 

Lingkup pekerjaan:
• Desain sistem & Database.
• Desain Frontend
• Backend
• Implementasi.



Sistem informasi 

kepegawaian

Sistem ini dibuat menangani 
semua proses kepegawaian di 
salah satu instansi di jawa timur. 

Lingkup pekerjaan:
• Desain sistem & Database.
• Desain Frontend
• Backend


