PROFILE

ANGGA
PRAMUDYA

Mencintai teknologi komputer dan segala hal yang berhubungan
tentangnya. Bercita-cita untuk menapaki semua path dalam bidang
teknologi komputer, baik hardware, networking, dan software
development. Di tahun 2013, awal lulus kuliah mendapat pekerjaan
dibidang yang tidak sesuai dengan jurusan kuliah IT. Sampai tahun 2015
berganti-ganti perusahaan yang tidak bersesuai dengan minat dan
jurusan kuliah. Namun pada bulan September 2015, alhamdulillah
mendapat pekerjaan dan menempati posisi dibidang IT. Mengawali dari
seorang IT Support hingga kini menjadi seorang Sysadmin. Selama 2
tahun ini pula saya menyempatkan waktu untuk belajar programming
dan segala yang berhubungan dengan software development, terutama
web development. Berupaya menyiapkan skill untuk menapaki step
selanjutnya, yaitu sebagai software developer. Belajar dari paling basic
PHP, mysql, html, CSS hingga ketahap OOP, GIT Version Control dan
framework PHP seperti Laravel dan Codeigniter. Kemudian teknologi
Javascript, NodeJS, & ExpressJS. Pernah juga mencicipi belajar bahasa
pemrograman Ruby dan web frameworknya yaitu Rails. Target saat ini
yaitu merubah karir menjadi seorang Software Developer. Menapaki
karir baru di perusahaan yang menjadi tempat menyalurkan ide-ide dan
sekaligus tempat belajar yang nyaman.

EXPERIENCE & PORTOFOLIO
IT STAFF
PT. BHANDA GHARA REKSA (PERSERO) | SEP 2015 - NOW
Troubleshoot perangkat hardware dan software.
Maintenance jaringan internet dan firewall.
Maintenance system, server dan network.
WEB DEVELOPMENT
www.anggapramudya.com | rails, jekyll, github-pages
www.codesehati.com | wordpress, php 5.6, nginx, debian
www.samuderailmu.com | blogger, OpenGSE

CONTACT

WEB MAINTENANCE
083 838 928 466

www.rumahdhuafa.com | wordpress | fixing download plugin
www.yamja.com | wordpress | redevelopment - Cooming Soon

pramudya.angga58@gmail.com
www.anggapramudya.com

EDUCATION
DIPLOMA III, TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | 2009 - 2013
GPA: 3.14

SOCIAL MEDIA
@ngga_mud
@reysec
/angga-pramudya-65442b55

COURSES
1601NA421 - MTCNA
1601RE151 - MTCRE
Basic PHP-MYSQL-HTML
Railstutorial.org
Learninglaravel.net
Fullstack Javascript - Gandrung Studio Bandung

SKILLS
HTML, CSS, Javascript
PHP
Ruby
Rails
Laravel, Codeigniter
Git

Fortigate
Mikrotik
Debian
Ubuntu
GNS3
UNetLab

