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INFORMASI PRIBADI
Tahun Kelahiran: 2002
Jenis Kelamin: Laki Laki
Status Pernikahan: Belum Menikah
Email: abay.kan2301@gmail.com
Telepon: +62 821 1737-4657
Alamat: Jalan Empu Nala No. 3 Kecamatan Kepanjen,
Kabupaten Jombang 61411

SEKILAS TENTANG DIRI SAYA
Saya Mukhammad Akbar Maghribi Kustirama, seorang
pemuda yang terbuka dan antusias terhadap hal baru.
Saat ini saya seorang Website Developer (PHP; Laravel) di
salah satu media online terpercaya di Indonesia.
Sebelumnya, saya sebagai seorang penggemar CyberSecurity berusaha belajar secara mandiri untuk belajar
mencari kelemahan pada suatu aplikasi website situs
perusahaan ternama di Indonesia.

PENDIDIKAN FORMAL
(2007 - 2013) SD Plus Darul Ulum Jombang.
(2013 - 2016) SMP Negeri 3 Jombang.

RIWAYAT PEKERJAAN
PT Tirta Adi Surya (Tirto.id)
April 2019 - Sekarang
Membuat aplikasi website menggunakan PHP sesuai task
yang diberikan.
Dilatih untuk menggunakan dan terbiasa dengan
framework Laravel.

PENGHARGAAN
Sertififikat Apresiasi dari Tokopedia sebagai "Bug
Reporter".
Surat Keterangan dari Bank Mandiri untuk Pelaporan
Temuan Celah Keamanan..
Hall of Fame Codepolitan sebagai "Bug Reporter".
Hall of Fame OLX International sebagai "Bug Reporter".

RIWAYAT PENDIDIKAN
Sejujurnya, saya tidak menyelesaikan pendidikan
SMA/SMK dikarenakan suatu masalah di keluarga.
Disamping itu, saat saya baru menginjak kelas 10,
kurikulum belajar masih dalam proses pergantian (yang
tidak hanya sekali), jadi saya memutuskan untuk
keluar/putus sekolah karena beberapa alasan tersebut.
Karena adanya kondisi tersebut, saya berusaha untuk
terbuka dengan hal baru dan hal tersebut membuat saya
antusias untuk terus belajar agar dapat bersanding
dengan kualitas pelamar-pelamar lain yang riwayat
pendidikan nya lebih tinggi daripada saya.

KEAHLIAN
Sebagai penggemar pemula Cyber-Security, tentu saja
saya mencoba dan melakukan banyak hal baru yang bisa
saya pelajari. Program bounty bug adalah yang saat ini
saya tekuni, juga disebut Vulnerability Rewards
Programs (VRP).
Sedikit hasil dari yang apa saya lakukan adalah temuan
bug di situs milik band Superman Is Dead, bekerja
bersama memperbaiki bug di Content Management
System milik MAXEN Studio, dan akhirnya saya
mendapatkan reward setelah menemukan critical-bug
di situs RumahWeb Indonesia sebagai program Bug
Bounty pertama yang saya ikuti.
Dan setelah bekerja selama kurang lebih 1 tahun sebagai
Website Developer, saya terbiasa untuk melakukan
pembuatan website, terutama untuk crawling data dan
pengolahan data.

PENGALAMAN BEKERJA
Saat bekerja di salah satu media online Indonesia
sebagai Web Developer, saya membuat aplikasi website
menggunakan PHP sesuai task yang diberikan. Selain itu,
saya juga dilatih untuk menggunakan dan terbiasa
dengan framework Laravel.

KEAHLIAN
PHP
PHP Framework; Laravel
MySQL
PostgreSQL
MongoDB
Basic Linux
Content Writing

INFORMASI KONTAK
HP: +62 812-1737-4657
Email: akbar@abaykan.com
Website: https://abaykan.dev
https://www.linkedin.com/in/mukhammad-akbar/

