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Deskripsi Diri!!

Perkenalkan nama saya Risky Kurniawan, Pada saat ini saya merupakan Mahasiswa 

semester 6 di kampus Universitas ARS dengan mengambil program studi Sistem 

Informasi. Saya merupakan seorang programmer paruh waktu yang berfokus pada 

bidang Backend Developer. Saya mahir dalam membuat program berbasis WEB 

menggunakan bahasa pemrograman PHP menggunakan framework Codeigniter 3 dan 

Laravel yang akan dibuktikan pada section Program Yang Telah Dibuat.

Dalam pengembangan program aplikasi saya terbasa menggunakan Github untuk 

melakukan kolaborasi ataupun media control version system

“ “

Risky Kurniawan



SC GITHUB Account
https://github.com/riskykurniawan15

Saya memiliki 14 Repositories, Namun kebanyakan dari repositories saya bersifat 

private

https://github.com/riskykurniawan15


Aplikasi 

Terbaik Yang 

Pernah Saya 

Kembangkan



Laravel +  VueJS
Tahun: 2021

Link: https://quran.risoftinc.com/ 

Alquran 

DigitalAplikasi alquran digital yang masih dalam pengembangan (belum rilis 

penuh), 

Aplikasi ini dikembangkan secara pribadi



Laravel
Tahun: 2021

Link: https://oninvit.com

Oninvit

(Online 

Invitations)

Oninvit adalah sebuah layanan berbasis website untuk membuat

undangan kekinian dengan model sebuah halaman Landing. 

Dalam pembuatan program ini saya menjadi salah satu owner dan 

program dibuat secara Tim (Anggota)



Laravel
Tahun: 2020

Link: https://ecommerce.risoftinc.com

Ecommerce

ApplicationAplikasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas matakuliah

Pemrograman Web 3 Dibuat oleh Risky Kurniawan secara mandiri, 

app ini dibuat dengan framework Laravel dan template 

adminlte(adminpanel) dan theme Wpthemesgrid untuk home.



Codeigniter 3
Tahun: 2020

Link: http://desaparigi.epizy.com/

Multiple Data 

Check

(Desa Parigi)

Aplikasi ini digunakan untuk mencari data ganda yang terdapat dalam

beberapa file excel cara kerja aplikasi tersebut crawling pada table

virtual mysql yang datanya diambil dari file excel yang dimulai dari

row yang telah didefinisikan, dan mengambil variable dari column 

data yang didefinisikan

App ini dikerjakan secara TIM (Sebagai Ketua)



Codeigniter 3
Tahun: 2020

Link: https://smartclub.risoftinc.com/

APP Bimbel

(SmartClub)Aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan sebuah layanan bimbel

berupa pengelolaan data siswa, pendaftaran, akademik, hingga

keuangan. 

App ini dikerjakan secara TIM (Sebagai Ketua dan mengerjakan 

bagian dashboard)



Codeigniter 3 + Antares
Tahun: 2020

Link: https://smartfarming.risoftinc.com/

IoT 

SmartFarmingAplikasi ini dibuat pribadi

Aplikasi ini dirancang sebagai permasalahan yang terjadi dalam dunia 

pertanian khususnya di indonesia

dimana banyak para petani yang gagal panel dikarenakan terjadinya

kekeringan pada musim kemarau dan petani sulit mengairi air.



Codeigniter 3 + Antares
Tahun: 2020

Link: https://visec.risoftinc.com/

Vehicle 

Security

(Prototype)

Vehicle Security adalah aplikasi yang bertujuan untuk membantu

dalam mengamankan kendaraan dari kejahatan curanmor dengan

menggunakan alarm yang dapat diakses dari jarak jauh, serta dapat

mendeteksi lokasi kendaraan secara realtime.

Dikembangkan secara TIM (Sebagai Ketua)



Codeigniter 3
Tahun: 2020

Link: https://fokmatif-ars.my.id/

FOKMATIF 

ARS

Website

Aplikasi yang dibuat untuk Unit Kegiatan Mahasiswa FOKMATIF 

Universitas ARS.

Dikembangkan secara TIM (Sebagai Ketua)



Terimakasih
Selengkapnya tentang saya dapat mengakses https://fti.ars.ac.id/mahasiswa/16180001

https://fti.ars.ac.id/mahasiswa/16180001

