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Kelas Literasi
Ibu Profesional (KLIP)
responsive website development

https://klip.web.id/
blogspot, responsive, html, css, jquery, google form, google sheet

klip.web.id adalah website resmi dari Kelas Literasi Ibu Profesional (KLIP), salah satu komunitas
literasi di dalam lingkup Ibu Profesional.
Saya membuat website ini pada platform Blogger, membuat sejumlah Google Form untuk
pendaftaran dan setoran tulisan peserta, dan membuat rapor bulanan dari setoran peserta.

1

Bukalapak
Career Site
front-end development

https://careers.bukalapak.com/
vue.js, nuxt.js, responsive, html, css

Saya terlibat dalam tim kecil yang bertugas untuk memperbarui career site Bukalapak. Di
website ini kita bisa mengetahui lebih lanjut seputar culture dan value dari Bukalapak, serta
mencari lowongan pekerjaan yang tersedia di Bukalapak.
Proyek ini juga merupakan proyek transisi role saya di Bukalapak, dari sebelumnya sebagai User
Interface Engineer, berganti menjadi Front-end Engineer.
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MamahGajahBerlari
responsive website development

https://www.mamahgajahberlari.com/
wordpress, elementor, responsive, php, html, css, strava, google data studio, community website,
postgresql

MamahGajahBerlari (MGB) adalah komunitas lari yang beranggotakan para perempuan alumni
ITB. Pada akhir tahun 2020, MGB mengadakan event MGB Challenge event, kemudian lahirlah
website ini.
Saya membuat website ini dengan WordPress, membuat halaman PHP sendiri untuk
mengambil token dari akun Strava peserta MGB Challenge, serta membuat leaderboard
menggunakan Google Data Studio.
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BukaPengadaan
front-end development

https://www.bukalapak.com/bukapengadaan/
vue.js, nuxt.js, html, css

BukaPengadaan adalah platform e-procurement B2B dan B2G dari Bukalapak. Saya adalah
bagian dari tim engineering yang mengembangkan BukaPengadaan.
Saya memulai pekerjaan saya di Bukalapak sebagai User Interface Engineer dan tugas utama
saya adalah membuat komponen vue.js yang sesuai dengan desain BukaPengadaan.
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1minggu1cerita
(Member Site)
responsive website development

https://member.1minggu1cerita.id/
codeigniter, responsive, php, html, css, jquery, community website

Ini adalah website untuk anggota komunitas menulis 1minggu1cerita, di mana anggota bisa
menyetorkan link tulisan terbarunya, membaca daftar setoran para anggota, melihat daftar
anggota, serta melihat statistik sederhana terkait aktivitasnya di 1minggu1cerita.
Website ini awalnya dibuat oleh admin lain, dan kemudian saya perbarui UI-nya sehingga lebih
segar dan nyaman digunakan. Saya juga menambahkan beberapa fitur lain untuk anggota
ataupun admin.
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1minggu1cerita
(Main Site)
wordpress theme modification

https://www.1minggu1cerita.id/
wordpress, responsive, php, html, css, community website

1minggu1cerita.id adalah website resmi komunitas menulis 1minggu1cerita. Komunitas ini
mendukung para anggotanya untuk rutin menulis minimal satu kali dalam satu minggu.
Saya memodifikasi theme yang digunakan sehingga lebih segar dan cocok dengan logo baru
1minggu1cerita. Saya juga mengelola konten website ini.
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Aznil & Hani
Wedding Invitation
responsive website development

https://aznilhani.com
tumblr, responsive, html, css, bootstrap, jquery, single page, wedding website

Saya membuatkan website undangan pernikahan untuk Aznil & Hani yang menikah pada 1
Februari 2018.
Undangan ini berupa satu halaman website dengan desain yang menarik, mempunyai galeri
foto prewedding, dan memiliki buku tamu yang dibuat dengan Comments Plugin dari Facebook.
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eClass Syariah Saham
responsive website development

https://syariahsaham.thinkific.com/
thinkific, responsive, ui design, html, css, bootstrap, jquery, landing page, online course

eClass Syariah Saham adalah online platform edukasi dari syariahsaham.com yang bertujuan
untuk mengedukasi masyarakat mengenai investasi dan trading saham syariah.
Saya melakukan set up thinkific untuk eClass, membuatkan landing page yang responsif, dan
memodifikasi landing page untuk setiap course yang disediakan.
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Syariah Saham
blogspot theme modification

https://syariahsaham.com/
blogspot, responsive, html, css

syariahsaham.com adalah website resmi Syariah Saham yang secara rutin mempublikasikan
artikel seputar investasi dan trading saham syariah.
Saya melakukan modifikasi terhadap theme yang digunakan sehingga tampilannya menjadi
lebih fresh dan modern. Selain itu, sebelumnya theme website ini menggunakan default mobile
theme dari blogspot jika website-nya diakses pada perangkat mobile. Saya juga memodifikasi
theme-nya sehingga jadi lebih responsif.
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Solusi Hijau
wordpress theme modification

http://solusihijau.co.id/
wordpress, responsive, php, html, css, jquery

Solusi Hijau merupakan marketplace dan konsultan untuk bangunan yang menghubungkan
antara pengguna (customer) dan rekanan (supplier).
Saya melakukan modifikasi theme sesuai dengan desain yang diberikan klien sehingga
tampilannya menjadi lebih simple dan fresh.
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Lenterra.co
Photography Portfolio
responsive website development

http://lenterra.co
wordpress, responsive, php, html, css, jquery, photography website, portfolio website

Lenterra.co adalah website fotografi untuk dunia fashion, food, interior, dan lifestyle.
Saya membuat website ini menggunakan WordPress menyesuaikan dengan desain yang
diberikan oleh klien.
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Reyhan & Rahayu
Wedding Invitation
responsive website development

http://reyhanrahayu.tumblr.com/invitation (arsip, sebelumnya di http://reyhanrahayu.com)
tumblr, responsive, html, css, bootstrap, jquery, single page, wedding website

Saya membuatkan website undangan pernikahan untuk Reyhan & Rahayu yang menikah pada
23 April 2017.
Undangan ini berupa satu halaman website dengan desain yang menarik, memiliki denah lokasi
acara dengan Google Maps, mempunyai galeri foto prewedding, dan terdapat buku tamu yang
dibuat dengan Comments Plugin dari Facebook.
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Earhoox Prelaunching
slicing psd to html

slicing, responsive, html, css

Klien memberikan desain dan meminta saya
untuk membuatkan kode html dan css yang
responsif untuk website dan email (MailChimp,
SendGrid).
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Srikandi & Fadlil
Wedding Invitation
responsive website development

https://reisha.net/files/wedding/srefadlil (arsip, sebelumnya menggunakan domain http://srefadlil.net)
tumblr, responsive, html, css, bootstrap, single page, wedding website

Saya membuatkan website undangan pernikahan untuk Srikandi (Sre) & Fadlil yang menikah
pada 16 Agustus 2014.
Undangan ini berupa satu halaman website dengan desain yang menarik, memiliki denah lokasi
acara dengan Google Maps, mempunyai galeri foto prewedding, dan terdapat buku tamu yang
dibuat dengan Comments Plugin dari Facebook.
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Info Pangan Jakarta
(IPJ)
responsive website design

https://infopangan.jakarta.go.id
responsive, html, css, bootstrap, e-government

Info Pangan Jakarta (IPJ) terdiri atas 2 bagian: 1) portal publik berisi informasi harga komoditas
pangan strategis yang beredar di 13 pasar di DKI Jakarta, dan 2) dashboard privat yang
digunakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta untuk mengelola website
dan informasi harga, serta memantau dan membantu pengambilan keputusan.
Saya bertugas mendesain kedua website tersebut (publik dan privat) serta membuatkan kode
HTML dan CSS yang responsif.
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Reisha & Evan
Wedding Invitation
responsive website development

http://evan.reisha.net/wedding-invitation (arsip, sebelumnya di http://evan.reisha.net)
tumblr, responsive, html, css, bootstrap, single page, wedding website

Ini adalah proyek pribadi, membuat website undangan pernikahan saya sendiri, yang menikah
pada 9 Januari 2014.
Undangan ini berupa satu halaman website dengan desain yang unik dan berbeda dari wedding
website kebanyakan, memiliki denah lokasi acara dengan Google Maps, mempunyai galeri foto
prewedding, dan terdapat buku tamu yang dibuat dengan Comments Plugin dari Facebook.
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Portal Informasi Harga
Pangan (PRIANGAN)
website design

http://priangan.org/
html, css, e-government

Portal Informasi Harga Pangan (PRIANGAN) adalah portal informasi harga komoditas pangan
strategis yang beredar di pasar-pasar di kota/kabupaten di seluruh Jawa Barat.
Saya bertugas mendesain ulang website tersebut serta membuatkan kode html dan css-nya.
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