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Hello.
Welcome, hope you like it. 
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+6282116790023

nafiahhusna@gmail.com

Saya lahir di Bandung, 25 April 1999.
Saya adalah seseorang yang energic, 
kreatif dan multi tasking. Selain itu, 
saya juga merupakan orang yang 
tepat waktu terutama dalam 
mengerjakan suatu pekerjaan yang 
memiliki deadline. Saya tertarik 
dengan bidang broadcasting, event 
organizing dan content creative.

Soft Skill 
- Good Communication
- Planning & Organization

Hard Skill

Linkedin.Nafiah Husna Nabilah

Jl. Bina Asih Timur 1 Rancasari, 
Cipamokolan, Bandung

NAFI’AH 
HUSNA 
NABILAH

2020 - 2021
Course on Dj Arie School (Okt - Jan)
Mempelajari dan mengasah kemampuan public 
speaking di sebuah tempat kursus bernama Dj Arie 
School dalam kurun waktu 3 bulan. 

2020
Work at Rumah Tempe Zanada (1 Tahun) 
Jobdesk : Corporate Communication
Rumah Tempe Zanada merupakan pabrik pembuatan 
tempe higienis, semua peralatan yang digunakan
berbahan stainless. 

Owner Ineffable Photo Project (Sep)
Memulai bisnis di bidang fotografi dari mulai jasa foto 
produk hingga foto wedding. Untuk hasil proyek yang 
sudah dikerjakan bisa dilihat melalui instagram 
@ineffablephoto_

Voice Talent at Trijaya Fm (Sep)
Mengisi suara di salah satu iklan layanan masyarakat 
dari BKKBN Provinsi Jawa Barat dengan judul “Keren 
itu Ga Dadakan” yang diputar di Radio Trijaya Fm 
Bandung.

2019
Internship at Tujusemesta Creative Space (Sep - Des)
Jobdesk : Desainer Grafis
Tujusemesta Creative Space merupakan studio desain 
yang mengerjakan berbagai proyek desain dari mulai 
branding hingga desain interior. 

Ketua Acara DKV Goes to Malang (Maret)
Mengatur perjalanan mahasiswa desain grafis angkatan 
2016 ke kota Malang untuk melakukan study banding
ke 11 tempat yang ada di kota tersebut. 

2016 - 2020
Universitas Widyatama
Jurusan Desain Grafis 

2013 - 2016
SMA Alfa Centauri

SKILLS

EDUCATION

PROFIL

EXPERIENCES

IntermediateAdvanced

- Photographer & 
  Videographer
  (Advanced)
- Voice Over Artist 
  (Beginner)

- Creative Thinking
- Problem Solving

CONTACT

behance.net/nafiahhusna
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GRAPHIC 
DESIGN



...

KIZZ TEMPE
CRUNCHY

Kizz Tempe Crunchy merupakan produk
keripik tempe sehat yang diproduksi oleh
Rumah Tempe Zanada. Pada saat pertama
launching produk ini, saya ditugaskan untuk
membuat logo yang akhirnya digunakan
pada kemasan pertama Kizz Tempe Crunchy 
sesuai dengan berbagai varian rasa yang 
tersedia. 

work project

_

Graphic Design
2019
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RE - BRANDING

Rumah Tempe Zanada memproduksi
dua produk unggulan yaitu Kizz Tempe
yang merupakan tempe higienis dan Kizz 
Tempe Crunchy yang merupakan keripik
tempe. Seiring berjalannya waktu, saya
bersama team Rumah Tempe Zanada 
melakukan re-branding pada logo dan 
kemasan untuk keripik tempe. Rebranding 
dilakukan untuk mencapai target market yang 
diinginkan.
  

work project

_

Graphic Design
2019
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BNS BEAUTY
CARE

BnS Beauty Care adalah sebuah produk 
skincare yang baru saja launching pada
bulan September 2020. Nama BnS merupakan
singkatan yang diambil dari anak sang pemilik
skincare ini. Logo dibuat dengan menggunakan 
siluet wajah pemilik dengan tambahan aksen
rambut untuk memperlihatkan aksen indah dari 
logo tersebut. Kemudian logo BnS diaplikasikan
disetiap kemasan produk yang ada. 

freelance project

_

Graphic Design
2020

Beauty Care
b  n  S
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VARIOUS
DESIGN

berikut adalah beberapa ilustrasi desain
yang pernah saya buat pada saat melakukan
magang di Tujusemesta Creative Space. 
Saya membuat beberapa elemen elemen 
vector yang kemudian dipakai di sebuah
infographic atau motion graphic.  

internship project

_

Graphic Design
2019

vector 3D untuk infographic
perta arun

vector band wayang dan purpose 
untuk motin graphic 90’s Festival
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INEFFABLE PHOTO 
PROJECT

Pada bulan September saya memulai 
bisnis di bidang fotografi dengan nama 
Ineffable Photo Project. Ineffable diambil 
dari kata bahasa inggris yang artinya 
keindahan yang tidak bisa diungkapkan 
dengan kata kata. Ineffable Photo hadir 
untuk menciptakan kesan yang indah 
pada setiap moment yang terjadi. Setiap 
mendapatkan project saya membuat tim 
bersama teman teman saya sesuai dengan 
kapasitas pekerjaan yang akan dilakukan. 
Saya bertugas sebagai pemimpin di setiap 
project yang di dapatkan. Ineffable Photo 
menerima jasa dari mulai foto produk, 
foto event, foto graduation, hingga foto 
prewedding dan foto wedding. 

my own bussiness

_

...
Photography Event
2020
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c o u p l e
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p r o d u c t



CERTIVI
CATE





thank you.
have a nice day. 

don’t forget to check behance.net/nafiahhusna
for my editing video and voice over portfolio 

_
17




