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Assalamu’alaikum wr wb, 
Selamat Pagi/Siang/Malam dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua. 
Dengan kerendahan hati kami mengaturkan rasa terima kasih kami 
kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) yang telah berkenan membaca Company 
Profile kami. Kami mengapresiasi kepedulian Bapak/Ibu/Sdr(i) 
sebagai perwujudan atas keinginan Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk bermitra 
bersama kami. 

  adalah perusahaan yang bergerak dibidang Teknologi Informasi & 
Komunikasi (TIK), dan juga bergerak di bidang Elektrikal Mekanikal yang berlokasi di Makassar 
– Sulawesi Selatan -  Indonesia.  

merupakan metamorfosis (Perluasan Usaha) dari CV. IT Fourteen yang 
berdiri Sejak Tahun 2006 yang telah banyak membantu klien dalam mencapai tujuan usahanya 
melalui layanan jasa IT Solution & Electrical Engineering yang Bermutu dan Membanggakan 
serta menjunjung Profesionalisme dalam mendukung kelancaran bisnis klien. 
Fokus bisnis kami adalah kepuasan konsumen/pelanggan, sebab itu kami senantiasa memakai 
metode kerja yang benar dan standard prosedure pelayanan yang terbaik. 
Sebagai perusahaan baru, kami mengikuti trend perkembangan Teknologi dan tuntutan bisnis 
global. Besar harapan kami untuk dapat bermitra bersama Bapak/Ibu/Sdr(i) dan ikut serta 
dalam mendukung program pemerintah dalam hal peningkatan kualitas SDM, dan turut 
memberi konstribusi positif pada perkembangan dunia dalam pemanfaatan teknologi.  
Semoga hasil kerja kami dapat memberi rasa kebanggaan dan membawa manfaat untuk 
klien/mitra kami di seluruh Indonesia, dan dunia pada umumnya. 
Sekian dan terimakasih, 
 
  Makassar, 01 Januari 2016 

 
 
 

Irwan Maing 
Direktur Utama 



 

 

Kami berpengalaman dalam 
jasa & Produk Teknologi 
Informasi dan Elektrical 
Engineering.  
Kami menyediakan jasa 
layanan teknologi informasi 
terbaik untuk klien di berbagai 
bidang bisnis secara detail 
antara lain untuk : 
- Manufacturing 
- Security System 
- Accounting 
- Hotel 
- Rumah Sakit, Klinik, & 
Apotek 
- Lembaga Pemerintahan 
- Cafe & Restoran 
- Butik & Distro 
- Tour & Travel 
- Bidang Bisnis Elektrikal. 
- Pemasangan Panel Cubicle 
- Grounding  System  
- Panel Control dan Automasi 
- Entertainment, dll 

Empowering by Technology 

 

 
 

 
Menjadi perusahaan korporasi terbesar yang 

membanggakan bagi Indonesia dan diakui oleh Dunia. 
 

Memberdaya Masyarakat melalui pemanfaatan 
Teknologi. 

Menciptakan produk dan jasa yang bermanfaat bagi 
sebesar-besar kemakmuran rakyat pada umumnya, 

dan perusahaan pada khususnya. 
 

 
 



 

IT CONSULTING 
Merupakan kemampuan perusahaan menyediakan layanan di bidang 
konsultasi IT secara profesional untuk: 
1. Membantu klien dalam mengidentiifikasi permasalahan dan menjawab 

perkembangan IT yang multi disiplin. 
2. Menyusun kerangka acuan (rencana induk) bagi pengembangan TI secara 

sistematis, bertahap dan berkesinambungan agar sinergi terhadap siklus 
program kerja masing-masing fungsi unit kerja. 

3. Membantu merumuskan arsitektur sistem TI, yang mencakup aspek 
bisnis, aplikasi, data, dan teknologi serta kerangka kerja pengelolaannya 
agar dapat menjamin interkoneksi dan interoperabilitas berbagai 
infrastruktur yang dibangun. 

MANAGE IT SECURITY 
Salah satu layanan yang kami namakan Fortisec (Fortinusa Secure your 
Asset) merupakan layanan dan jasa keamanan data, perlindungan setiap saat 
dari serangan yang ditargetkan. Dengan Kombinasi kecerdasan, pengalaman 
dan teknologi membekali Fortisec untuk mendeteksi, merespon dan 
menghalangi penyerang sebelum mereka mencapai tujuan mereka. 
Manage IT Security Fortisec mengamankan dan mengawasi infrastruktur IT 
Secara online, dengan tenaga kerja Security. Kami juga membantu 
merancang standar kebijakan keamanan IT pada skala BUMN, Pemerintahan, 
maupun sektor swasta baik menengah maupun skala besar. 

SOFTWARE DEVELOPMENT 
Merupakan layanan perusahaan untuk menyediakan solusi di bidang riset dan 
pengembangan software secara customize, termasuk di dalam lingkup 
tersebut adalah jasa perancangan, pengembangan aplikasi, hingga 
implementasi dan pelatihan operasionalnya.  



 

CLOUD INFRASTRUCTURE. 
Teknologi Cloud Computing (komputasi awan) menawarkan semua manfaat 
dari multitenancy, termasuk built-in keamanan upgradeability, kehandalan, 
dan kemudahan penggunaan. Out of fitur the box seperti analisis, akses 
offline, dan penyebaran kecepatan pengembangan aplikasi mobile. Tidak 
perlu khawatir tentang pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur server 
apapun, bahkan sebagai skala aplikasi untuk ribuan pengguna.  
Teknologi cloud akan memberikan kontrak kepada user untuk service pada 3 
tingkatan: 
1. Infrastructure as Service, hal ini meliputi Grid untuk virtualized server, 

storage & network. Contohnya seperti  Amazon Elastic Compute Cloud 
dan Simple Storage Service. 

2. Platform as a service: hal ini memfokuskan pada aplikasi dimana dalam 
hal ini memungkinkan developer untuk tidak memikirkan hardware dan 
tetap fokus pada application development nya tanpa harus 
mengkhawatirkan operating system, infrastructure scaling, load balancing 
dan lainya. Contoh nya yang telah mengimplementasikan ini adalah 
Force.com dan Microsoft Azure investment. 

3. Software as a service: Hal ini memfokuskan pada aplikasi dengan Web-
based interface yang diakses melalui Web Service dan Web 2.0. contohnya 
adalah Google Apps, SalesForce.com dan social network application 
seperti FaceBook. 

SYSTEM INTEGRATION 
Merupakan layanan perusahaan untuk menyediakan solusi di bidang jasa 
integrasi sistem informasi dan pengembangan-pengembangan aplikasi solusi 
bisnis, seperti : ERP (Enterprises Resource Planning), CRM (Customer 
Relationship Management), SCM (Supply Chain Mangement System) serta 
Business Intelligence System.  

  



 

SYSTEM OPERATION & MAINTENANCE 
Merupakan bidang jasa yang dimaksudkan untuk membantu mitra bisnis 
dalam mengelola sistem informasi, sehingga mitra bisnis dapat lebih 
berkonsentrasi dalam menjalankan bisnisnya, dibanding harus selalu 
menyediakan resource untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi. 

NETWORK MANAGEMENT 
Layanan ini adalah salah satu bagian dalam pengembangan SI/TI dimana 
kami menyediakan semua kebutuhan pengembangan ataupun pembangunan 
infrastruktur dan jaringan komunikasi untuk Local Area Network & Wide Area 
Network. Layanan ini untuk merancang jaringan komputer klien, mulai dari 
desain kabel, hub/switching, server, sampai dengan pemasangannya, dan 
kami pun dapat mensupport untuk instalasi jaringan menggunakan Wireless, 
mulai dari penyiapan perangkat, tower dan koneksi wireless. 

SERVICE CENTER & MAINTENANCE 
Melayani perbaikan dan pemeliharaan komputer. Kami menawarkan solusi 
yang berkualitas atas masalah yang terjadi pada server, computer, notebook 
dan printer. Didukung oleh teknisi yang berpengalaman dan program 
customer satisfaction memberi anda rasa aman dan puas akan layanan 
service kami. 

TRAINING & EDUCATION CENTER 
Dengan latar belakang tenaga pendidik dan pengajaran yang telah 
berpengalaman. Kami melayani training dan edukasi di bidang Teknologi 
informasi yang menggunakan software yang tekini.  

HARDWARE & POS PERIPHERAL SUPPLIES 
Melayani pengadaan hardware dan infrastruktur seperti server, komputer, 
printer, Router, Switch dan perangkat POS (Point of Sales). 

  



 

WEB DESIGN & DEVELOPMENT 
Melayani design, maintenance & development website baik untuk personal 
dan perusahaan, didukung oleh tenaga designer & development yang 
profesional, sehingga penampilan website terlihat menarik dan bermutu 
dalam mendukung image perusahaan ataupun personal. 

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) 
SEO merupakan rangkaian proses yang sengaja dilakukan secara sistematis 
dengan tujuan untuk mendapatkan volume dan kualitas trafik visitor melalui 
mesin pencari menuju sebuah website dengan memahami algoritma dan cara 
kerja mesin pencari tersebut. Tujuan pengerjaan SEO tak lain untuk 
menempatkan sebuah situs web pada posisi utama, atau minimal pada 
halaman pertama hasil pencarian dengan kata kunci tertentu yang di 
optimasi. 
Secara rasional memang situs web yang berhasil menempati posisi teratas 
pada hasil pencarian nantinya akan memiliki peluang yang lebih besar untuk 
mendapatkan pengunjung dan kemudian di konversi menjadi pembelian. 
Dengan menggunakan jasa kami anda akan mendapatkan record dan report 
ranking secara berkala untuk melakukan monitoring posisi kata kunci di 
search engine. 

BANDWIDTH ON DEMAND 
Bandwidth adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh 
sinyal dalam medium transmisi. Dalam kerangka ini, Bandwidth dapat 
diartikan sebagai perbedaan antara komponen sinyal frekuensi tinggi dan 
sinyal frekuensi rendah. frekuensi sinyal diukur dalam satuan Hertz. sinyal 
suara tipikal mempunyai Bandwidth sekitar 3 kHz, analog TV broadcast (TV) 
mempunyai Bandwidth sekitar 6 MHz. Bandwidth (lebarpita) dalam ilmu 
komputer adalah suatu penghitungan konsumsi data yang tersedia pada 
suatu telekomunikasi. Dihitung dalam satuan bits per seconds (bit per detik). 

  



 

ANDROID MOBILE APPLICATION  
Mobile Application adalah industri dengan pertumbuhan tercepat dalam 
sejarah. Dengan memanfaatkan teknologi mobile terkini sebagai media 
marketing akan membantu Anda mendapatkan lebih banyak pelanggan baru, 
mempertahankan pelanggan setia dan membuat perusahaan Anda menjadi 
yang terdepan dalam kompetisi dengan pesaing lainnya. Kami menyediakan 
jasa pembuatan aplikasi untuk perusahaan Anda di Smart Phone. 

VISUAL COMMUNICATION / LOGO AND MULTIMEDIA 
Komunikasi Visual adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan 
menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu 
(tool) dan koneksi (link) sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, 
berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi. 

  



 

ELECTRICAL ENGINEERING  
Salah satu bidang usaha PT. Fortinusa adalah Jasa Kelistrikan yang telah 
lama beroperasi dan mendapatkan client melalui internet, sejak mulai 
didirikan selalu mendapat kepercayaan dari konsumen. Fokus jasa kelistrikan 
kami adalah kepuasan konsumen/pelanggan, sebab itu kami senantiasa 
memakai metode kelistrikan yang benar dan standard prosedure pelayanan 
yang terbaik. 

INSTALASI LISTRIK TEGANGAN RENDAH 
Pemasangan Panel Cubicle 
Pemasangan panel cubicle meliputi pemasangan Panel Cubicle, setting 
pengaman dan penyambungan kabel dari panel cubicle ke sisi Transformator 
distribusi. 
Pemasangan Transformator distribusi tegangan rendah (Transformator 
Step Down) 
 Meliputi pemasangan Transformator,setting pengaman,Pemasangan 
instalasi kabel Out put penyambungannya. 
Pemasangan Panel (LVMDP) Low Voltage Main distribution Panel 
Meliputi Pemasangan panel LVMDP, setting ACB(Air Circuit Breaker), MCCB 
(Moulded Case Circuit Breaker). Pemasangan dan penyambungan kabel  
Output Panel  LVMDP yang menuju Panel SDP (Single Distribution Panel) 
tiap-tiap beban. 
Pemasangan Panel MCC (Motor Control Center) 
Meliputi Pemasangan panel MCC ,pemasangan kabel dan penyambungan 
ketiap-tiap beban. 
Pemasangan Panel Capacitor Bank 
Meliputi pemasangan  Panel capacitor, setting Control Capacitor dan 
pemasangan Kabel Insatalasi yang menuju Panel LVMDP.



 

Pemasangan Panel Control dan Automasi 
Meliputi pemasangan panel control, pemasangan dan penyambungan kabel-
kabel  insatalasi control yang menuju junction box, sensor dan peralatan-
peralatan  control.  

GROUNDING SISTEM 
Pemasangan grounding sistem meliputi , grounding  sistem pada Instalasi 
power listrik panel cubicle, Transformator, panel  LVMDP, panel SDP , panel 
Control  &  Automasi . 

PENANGKAL PETIR  
Pemasangan penyalur Petir untuk perkantoran hotel, industry dan 
pertambangan. 

PANEL-PANEL LISTRIK 
Jasa perakitan panel-panel listrik meliputi perakitan panel LVMDP (Low 
voltage distribution Panel), Panel MCC (Motor Control Center), Panel 
Capacitor Bank,Panel ATS (Automatic Transfer Switch), Panel Control dan 
Automasi. 

PEMASANGAN POWER  GENSET 
 Pemasangan power genset untuk penggunaan power listrik untuk digunakan 
di erkantoran,hotel,industry 
dan pertambangan. 
 

 



 

NAMA PERUSAHAAN : PT. FORTINUSA 
NPWP : 66.010.690.7-801.000 
Alamat : Jl. Ar. Dg. Ngunjung I No. 40 Rappokalling. 90216 
Kantor :     Graha Pena Lt.5. Jl. Urip Sumoharjo No. 20 
Workshop  :   Jl. Ance Dg. Ngoyo No. 3  
Kota : Makassar 
Propinsi : Sulawesi Selatan 
Telepon / HP : 0411- 366 2291  /  081 342 616083 
Bank / No. Rekening : MANDIRI / 152-00-1359574-5 
Email :  support@fortinusa.co.id  

Website :  www.fortinusa.co.id  

 
AKTA PENDIRIAN   

Nomor Akta 01 
Tanggal 06 Desember 2013 
Notaris 
Keputusan Mentri 
Hukum & HAM  

AMAR KAMAJAYA, S.H., M.Kn. 
Nomor :  
AHU-10661.AH.01.01 Tahun 2014 

 
IJIN USAHA   

 Nomor Surat Klasifikasi 
SIUP 503/0189/SIUPM-

P/08/KPAP 
Kegiatan Teknologi Informasi dan Jasa Komputer 
Lainnya,  
Konstruksi Bangunan Elektrikal 

SITU 503/0204/IG-
B/08/KPAP 

Kantor Kegiatan Teknologi Informasi & 
Jasa Komputer Lainnya 

SITU 503/0203/IG-
P/08/KPAP 

Kantor Konstruksi Bangunan Elektrikal 
 
 



 

TENAGA AHLI (ADVISOR)  
No Nama Pengalaman Keahlian 
1 Prof. Richardus Eko Indrajit 2000 - Sekarang Information and 

Communication 
Technology (ICT) 

3 Dr. Bambang Hariyanto, ST, MT 2000 - Sekarang Develophment  
Information and 
Communication 
Technology 

4 Zaenal Akbar, S.Kom., M.Kom 2007 - Sekarang Research & 
Develophment  

    
   
 
 
  

DUKUNGAN TENAGA ADVISOR TERBAIK 
Kami Memiliki Tenaga Advisor yang profesional dan ahli dibidang masing – masing : 

 Tim Ahli Pengembangan ICT pura untuk klasifikasi Good Governance Pemerintahan 
 Tim Ahli Research Develophment dari Austria, Jerman. Yang merupakan putra terbaik bangsa 

Indonesia yang sekarang terlibat dalam penelitian-penelitian Internasional. 
 Tim Ahli Electrical Engineering yang Telah Berpengalaman lebih dari 20 tahun dibidangnya 



 

 



 

MITRA/CLIENT & PORTOFOLIO 
Perusahaan 

 
 

      



 

  

 
IT Programming & Website 

 Universitas Sawerigading 
2014 

 PT. Satwa Indo Perkasa 2014  Badan Lingkungan Hidup Seram 
Bag. Timur 

 Bappeda dan PM Kolaka Utara  

 

  
 Dinas Pendidikan Kab. Wajo 

  

 Pakdosen.com  BKPMD Sulawesi Selatan 
 

 

  

 

 
PT. Borneo Grafika Pariwara 



 

 

 
Electrical Engineering 

  

   

   

  



 

  

 

Project Sites Status Completion 
Wesite pakdosen.com www.pakdosen.com January 2014 
Website Sistem Perizininan 
Terpadu KPTSP KOLAKA UTARA 
dengan Tracking System 

http://kptsp-kolutkab.info  Maret 2014 

Portal Web Pendaftaran PPDB 
Online http://ppdb.dikmenjurwajo.net/  April 2014 
Website Profile Bappeda dan 
Penanaman Modal Kolaka Utara 

http://www.bappedadanpm-
kolut.com  Juni 2014 

Website Komunitas Entrepreneur 
Indonesia https://visec.or.id  September 2014 
Portal berita klikgroup Bontang http://klikbontang.com  Oktober 2014 
Portal berita klikgroup Samarinda http://www.kliksamarinda.com/  Oktober 2014 
Portal berita klikgroup 
Balikpapan http://www.klikbalikpapan.co/  November 2014 
Website sistem integrasi PT. VISI 
ASIA GLOBAL https://visasia.id Desember 2014 
Website Profile Kalla Trafo http://www.kallatrafo.co.id  Januari 2015 
Website CrowdFunding VISASIA 
ENTREPRENEUR INDONESIA https://visasia.pro February 2015 
Portal berita klikgroup Sangatta  http://www.kliksangatta.com/  Maret 2015 
Portal berita klikgroup Penajam http://www.klikpenajam.com/  April 2015 
Portal berita klikgroup 
Tenggarong http://www.kliktenggarong.com/  Mei 2015 
Website Sistem Informasi 
Lingkungan dan Pelatihan 
internet. 

Badan lingkungan hidup dan tata 
kota Bula, seram bagian timur. Juni 2015 

Software Aplikasi Pelayanan 
Perizinan Online berbasis 
website 

Badan Koordinasi Penenaman 
Modal Daerah. Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
http://p2tbkpmd.sulselprov.go.id/  

Juli 2015 

Paket Pengadaan server CTS dan 
Pengembangan Jaringan Pengadilan Negri Polewali. Agustus 2015 

Sistem Informasi Administrasi 
Rumah Sakit 

Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Lanto Dg. Pasewang. 
Kabupaten Jeneponto 

Oktober 2015 
 

Teknologi Informasi : 



 

 
  

 
 

Electrical Engineering 

Tahun  2014 : 
 Pemasangan Tranformator  Distribusi  1600KVA & Panel LVMDP, PT.Semen Bosowa Maros 

(Bosowa Group) 
 Pemasangan Instalasi Listrik dan Pemasangan Genset 22,5KVA,PT.Delisari Nusantara (Citra 

Mas Group) 
 Pemasanga Panel COS 400 Amp ,Bambuden Makassar 
 Perbaikan Penyalur Petir di Stasiun Relay ANTV/TVONE  Kab Gowa 
 Pemasangan Transformator Distribusi 3500KVA & Panel LVMDP,PT.Eastern Pearl Flour Mill, 

Makassar 
 Pemasangan Instalasi penyalur Petir ,Depo Spare Part Toyota ,Kalla Group 
 Pemasangan Instalasi Listrik Depo Spare Part Toyota ,Kalla Group 
 Pemasangan Instalasi Listrik terminal BBM, PT. Multi Trading Pratama Group. 

 
Tahun 2015 

 Suplay Trafo 400KVA/20KV-380KVA, Gorontalo 
 Suplay Panel LVMDP, Gorontalo 
 Pekerjaan grounding sistem PT.Eastern Pearl Flour Mills 
 Pekerjaan Panel Excalator Mari Mall, CV.Mitra Teknik 
 Perbaikan Perawatan Instalasi Listrik, Pengadilan Negeri Polman 
 Pabrikasi Panel Control listrik pada Poltekes Gorontalo. 

 
 



 

KATALOG PRODUK 
Perusahaan 

 
 

      



 

 
 
 

 
  

Merupakan salah satu produk yang 
bertujuan untuk membantu 
menyebarkan  Informasi melalui 
dunia maya bagi organisasi anda. 
Kami menyediakan layanan design 
dan  Pembuatan website yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan 
perkembangan  institusi/organisasi 
anda. Website dapat diintegrasikan 
dengan sistem informasi anda, dan 
berperan sebagai output  Informasi 
yang ingin anda sampaikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEBSITE DESIGN 



 

Real Quick Count 
 Akurasi data dijamin 100% sama dengan hasil dari KPU 
(Kecuali bila ada oknum yang memanipulasi suara). 
Data dapat dicetak berdasarkan data per TPS, per kelurahan 
atau per kecamatan. 
Otomatis update data, apabila saksi mengirim SMS 2 kali 
untuk TPS yang sama, maka SMS yang terakhir dianggap 
update data dan akan menghapus data lama.  
Sistem dapat mendeteksi kepada pengirim SMS apabila ada 
kesalahan format SMS dan memberitahukan dimana letak 
kesalahannya, error reporting yang telah kami buat antara 
lain. 
Apabila saksi mengirim dengan kode TPS yang salah, maka 
sistem akan membalas SMS dan memberitahukan Kode TPS 
yang sebenarnya. 
Apabila saksi mengirim SMS dengan jumlah kata melebihi 
dengan yang ditentukan, maka sistem dapat 
memberitahukan bahwa jumlah kata lebih atau kurang. 
Apabila saksi mengirim hasil untuk setiap calon bukan dalam 
format angka, maka sistem akan memberitahu calon mana 
yang tidak valid. 
  

Memberikan solusi perhitungan  hasil 
PILKADA dengan  cepat,  akurat, dan 
detail . 
Software dapat membalas otomatis 
semua SMS yang masuk, bila SMS 
salah format software akan 
memberitahukan bahwa ini adalah 
SMS Quick Count dan 
memberitahukan dimana letak 
kesalahannya.   
Terdapat fitur untuk mengetahui 
apakah saksi telah mengirim SMS 
konfirmasi, SMS bahwa telah berada 
dilokasi dan informasi apakah saksi 
telah mengirim SMS data suara. 
Terdapat halaman untuk input data 
suara manual melalui keyboard, bila 
data SMS tidak berhasil masuk 
karena kendala tertentu. 
 

 
 

 

Real Quick Count 



 

Pengaduan Dan Respon  
 Tipe SMS : Informasi, Keluhan atau 

Saran/Aspirasi  
 Tanggal awal dan Akhir SMS di publish online  
 Topik Berdasarkan Dinas/Badan/ 

Bagian/Unit/SKPD  
 
Kirim Pengaduan  

 Email Pengirim  
 Nama Pengirim  
 Tipe Pesan : Informasi, Keluhan atau 

Saran/Aspirasi  
 Topik Berdasarkan Dinas/Badan/ 

Bagian/Unit/SKPD  
 
Status Pengaduan  

 Status Pesan  
 Status Dan Reset  

 
Statistik Pengaduan  

 Sms Jenis Informasi  
 Sms Jenis Keluhan  
 Sms Jenis Pertanyaan  
 Sms Jenis Saran/Usul  
 Top 10 Sms Jenis Informasi Dinas/SKPD  
 Top 10 Sms Jenis Keluhan Dinas/SKPD  
 Top 10 Sms Jenis Pertanyaan Dinas/SKPD  
 Top 10 Sms Jenis Saran/Usul Dinas/SKPD 

Layanan Pengaduan Masyarakat 
berbasis short message sending 
(SMS). 
 

 
 
 

SMS CENTER 

SMS CENTER tersebut digunakan pada peningkatan kualitas 
pemerintah dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. 
SMS CENTER juga dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan 
client dalam bidang bisnis, organisasi, layanan sosial, dan lain 
sebagainya 
SMS CENTER terbukti sangat efektif dalam media komunikasi 
sosial dewasa ini. 



 

Manajemen User Per SKPD  
 ID Pengguna, Nama, SKPD dan Fungsi  
 Tambah Pengguna / User  

Manajemen Data Pegawai  
 Daftar Pegawai Berdasarkan Dinas/SKPD  
 Data NIP  
 Data Nama  
 Golongan  
 Jabatan  
 Dinas/ SKPD Asal  

Absen Harian  
 Pilih Unit Kerja Dinas/SKPD  
 Absen Pagi  
 Absen Sore  
 Proses absensi  
 Keterangan Kehadiran : Masuk (M), Izin (I), Sakit 

(S), Dinas (D), Cuti (C), Tugas Belajar (TB), 
Tanpa Keterangan (TK), Tugas Luar (TL), Lepas 
Tugas (LT).  

Pencarian Data Pegawai  
 NIP  
 Nama  
 Golongan  
 Jabatan  
 Pilih berdasarkan Dinas/SKPD  

Cetak Daftar Absensi  
 Pilih Unit Kerja Dinas/SKPD  
 Absen Pagi  
 Absen Sore  
 Keterangan Kehadiran : Masuk (M), Izin (I), Sakit 

(S), Dinas (D), Cuti (C), Tugas Belajar (TB), 
Tanpa Keterangan (TK), Tugas Luar (TL), Lepas 
Tugas (LT) 

 
  

Antekamma baji’na 
e-Absensi 

Aplikasi online untuk monitoring 
dan evaluasi kinerja pegawai 
 

  

  

 

e-Absensi 



 

 

Aplikasi Online untuk monitoring 
dan evaluasi kinerja Dinas/SKPD 
Pemerintah Kabupaten (PEMKAB), 
sebagai salah satu institusi 
pemerintah yang senantiasa 
memberikan pelayanan public 
kepada masyarakat. Pemberian 
layanan dan dalam banyak hal akan 
mempengaruhi kondisi dan rasa 
nyaman bagi rakyat. Semakin trans-
paransinya lembaga pemerintahan 
akan semakin meningkatkan rasa ke-
percayaan dan akuntabilitas publik.  
Layanan e-laporan secara garis besar 
meliputi : 
Laporan Statistik Kegiatan Dinas/ 
SKPD  
Laporan Kinerja Program Bulanan 
Dinas/SKPD 

e-Laporan 



 

Otomatisasi Kantor yang dikenal dengan e-office merupakan 
sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi 
melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi 
meningkatkan produktifitas pekerjaan. 
Dimulai pada tahun 1964, ketika IBM memasarkan mesin 
yang disebut Magnetic Tape / Selectric Typewriter ( MT/ST) 
yaitu mesin ketik yang dapat mengetik kata-kata yang telah 
direkam dalam pita magnetik secara otomatis. 
 
Office Automation / Otomatisasi Kantor adalah : 
Penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi 
formal dan informal terutama berkaitan dengan komunikasi 
informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar 
perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. 
Sistem Elektronik Formal dan Informal. Beberapa sistem OA 
direncanakan secara formal, dan mungkin didokumentasikan 
dengan suatu prosedur tertulis, mirip SIM. Namun, sebagian 
besar sistem OA tidak direncanakan atau diuraikan secara 
tertulis, mirip DSS. 
Komunikasi Informasi. Kata kunci yang membedakan OA 
dengan subsistem CBIS lain adalah komunikasi. OA 
dimaksudkan untuk memudahkan segala jenis komunikasi, 
baik lisan maupun tertulis. 
Orang-orang di Dalam dan di Luar Perusahaan. Sistem OA 
masa kini memudahkan komunikasi tidak hanya di antara 
orang-orang di dalam perusahaan, tetapi juga dengan orang 
lain di lingkungan perusahaan.  
 
  

E-Office merupakan layanan aplikasi 
administrasi perkantoran, 
korespondensi surat-menyurat bagi 
setiap karyawan suatu 
pemerintahan, institusi, maupun 
perusahaan. 
 

 
 

 
 

 

e-Office 



 

Data merupakan faktor masukan penting disamping kebijakan 
yang sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian 
tujuan atas rencana yang dibuat. 
Capaian realisasi pembangunan tiap Satuan Kerja Pemerintah 
Daerah (SKPD) yang tidak didasari oleh adanya informasi yang 
lengkap, akurat, dan dapat dipercaya akan berakibat tidak 
terpadunya kegiatan pembangunan. Hingga untuk melakukan 
monitoring dan evaluasi pembangunan tidak mengacu pada data 
faktual yang terjadi di tiap-tiap SKPD. Kebutuhan yang 
terpenting dalam membuat suatu rencana adalah adanya data 
dan informasi kegiatan pembangunan yang mencakup seluruh 
SKPD secara tepat, cepat, akurat dan terpercaya, baik dalam 
bentuk statistik maupun deskripsi. 
Untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan akan realisasi 
pembangunan tersebut, maka perlu didukung adanya 
ketersediaan data dan informasi yang cukup mengenai indikator 
capaian realisasi tiap SKPD untuk menilai tingkat kinerja 
masing-masing SKPD. Untuk memenuhi hal itu maka disusunlah 
suatu sistem Informasi pembangunan yang tujuannya untuk 
melihat indikator capaian pembangunan Kota. 
 
 
 
 
 
 
 

Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah. 
Maksud 
1. Capaian realisasi pembangunan 

tiap-tiap SKPD Kota. 
2. Menghimpun seluruh data 

tingkat realisasi kinerja 
pembangunan di Kota. 
Menyusun Aplikasi yang dapat 
mengontrol pencapaian kinerja 
SKPD dalam ruang lingkup 
Pemerintah Kota.  

Tujuan 
1. Pembuatan database realisasi 

dan kinerja SKPD. 
2. Mengetahui karakteristik 

informasi dari tiap-tiap SKPD 
3. Mengetahui tingkat 

perkembangan capaian realisasi 
4. pembangunan dari tiap-tiap 

SKPD 
 
Sasaran 
1. Seluruh Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah (SKPD) ruang lingkup 
pemerintah Kota. 

2. Informasi Berkaitan capaian 
realisasi dan Kinerja 
pembangunan Kota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMPEMDA 



 

Analisis dan desain multimedia, dimana pada modul ini mem-
bahas tentang bagaimana peran desain multimedia agar 
memberikan sentuhan yang menarik pada sebuah produk 
yang akan kita tawarkan, dimana pengertian umum tentang 
multimedia dari wikipedia : Multimedia adalah penggunaan 
komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, 
gambar, animasi dan video dengan alat bantu (tool) dan 
koneksi (link) sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, 
berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profile Daerah 



 

Terintegrasi dengan formula untuk penghitungan absensi 
Semua rumus dan formula seperti waktu kerja, shift kerja, 
penalti apabila telat 15 menit, penalti apabila telat 30 menit, 
bonus uang kerajinan apabila kehadiran penuh, uang lembur 
dibayar apabila kerja lebih dari sekian jam dapat diatur dengan 
mudah oleh sistem pembayaran gaji karyawan oleh mesin 
absensi produk kami.  
Kombinasi Teknologi Tinggi 
Dengan menggunakan kombinasi teknologi tercanggih dari 
sistem absensi sidik jari, absensi kartu maupun absensi wajah, 
serta software sistem pembayaran gaji karyawan, maka anda 
dapat duduk tenang tanpa perlu khawatir akan adanya 
kecurangan dalam sistem HR perusahaan anda. 
Waktu Kerja Harian 
Anda bisa mengetahui dengan jelas jam datang dan jam pulang 
karyawan anda. Anda juga bisa mengetahui jam lembur, 
ketidak-hadiran dan dengan adanya sistem penggajian 
(payroll) yang terintegrasi dengan sistem absensi 
Multiple Option 
Kami mempunyai sistem absensi dengan menggunakan sidik 
jari, absensi dengan menggunakan kartu ataupun absensi 
dengan menggunakan wajah. Dengan adanya teknologi 
biometric, seperti absensi sidik jari dan absensi wajah, kami 
bisa menjamin bahwa tidak adanya kecurangan dalam sistem 
absensi perusahaan. 
 
  

 
 

Sistem Informasi Absensi : 
 Sidik Jari 
 Smart Card 
 Magnetic Card 
 Wajah 
 Retina Mata 

 

 
 

 
 

 

SIM Absensi  



 

Program manajemen hotel ini memiliki berbagai 
fasilitas/laporan untuk membantu petugas front desk dalam 
menangani keadaan kamar yang dipesan oleh tamu, ataupun 
pengunjung hotel atau membantu Manajer Hotel untuk 
memantau operasional atau kemajuan hotel. Program ini 
sudah mulai digunakan sejak tamu hotel melakukan 
pemesanan, check-in sampai dengan check-out. Seluruh 
data disimpan dan diolah oleh program. 
 
  

Fasilitas dan laporan-laporan 
terpenting yang dihasilkan program, 
antara lain: 
 Profil Kamar Hotel, berisi 

informasi kamar dan 
penerimaannya selama satu 
bulan. 

 Profil Tamu Hotel, berisi 
informasi tamu dan tanggal 
kunjungan tamu sebelumnya. 

 Profil Group, berisi informasi 
group dan tanggal kunjungan 
group sebelumnya (hanya edisi 
Business/Elite). 

 Tagihan/Pembayaran Tamu dan 
Pengunjung Hotel, berisi 
informasi tagihan dan 
pembayaran tamu. 

 Kartu Pemesanan Kamar dan 
Registrasi Tamu, berisi informasi 
pemesanan kamar dan registrasi 
tamu kamar 

 Tanda Terima Uang Muka, berisi 
informasi penerimaan uang 
muka untuk pembayaran hotel. 

 Semua Pemesanan Kamar, berisi 
semua data pemesanan diatas 
tanggal laporan dan yang belum 
dibatalkan. 

 Laporan Group, berisi informasi 
mengenai kamar, tamu, tagihan 
dan pembayaran tamu 
rombongan/group (hanya edisi 
Business/Elite). 

 Laporan Bulanan, juga 
mencakup laporan harian, 
ditambah dengan laporan 
berikut: 

 Laporan-Laporan lainnya. 

Sistem Informasi HOTEL 



 

SIMRS merupakan sistem komputerisasi yang memproses dan 
mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan 
dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur 
administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat 
dan akurat.  
Antar muka aplikasi SIMRS berbasis web merupakan sarana 
pendukung yang sangat penting untuk membantu kegiatan 
operasional rumah sakit. Dengan aplikasi web, suatu 
perusahaan dapat menghemat biaya department IT terutama 
pada saat melakukan installasi software pada masing-masing 
komputer user. Dengan aplikasi web, semua user tersebut hanya 
memerlukan sebuah komputer dengan browser web dan koneksi 
ke jaringan intranet / internet.  
 
  

Sistem Informasi Manajemen 
Rumah Sakit. 
Modul yang terdapat pada aplikasi 
SIMRS adalah : 
 Modul Beranda (Home Page) 
 Modul Master 
 Modul Admisi 
 Modul Rekam Medis 
 Modul Rawat Jalan 
 Modul IGD 
 Modul Rawat Inap 
 Modul OK / VK 
 Modul RR (Recovery Room) 
 Modul Penunjang Medis 

(Laboratorium, Radiologi, 
Elektromedik 

 dan Fisioterapi) 
 Modul SDM 
 Modul Kasir 
 Modul Farmasi 
 Modul Keuangan 
 Modul Pengaturan 

SIMRS 



 

Terdiri dari sistem pencarian produk, POS, pembelian, 
inventory, akuntantsi, laporan, dan fitur lainnya. Antarmuka 
menarik dan user friendly serta Mudah dipahami dan 
digunakan. 
I.  Sistem Pencarian 

o Pencarian berdasarkan nama produk, kategori, merk, 
dll 

o Menampilkan detail informasi 
o Menampilkan gambar produk 

 II.  Sistem Kasir / Point of Sales (POS) 
o Pencatatan penjualan 
o Pencatatan diskon produk dan diskon tambahan 

Fasilitas menyimpan rincian produk yang belum 
terbayar (HOLD) 

o Fasilitas menampilkan daftar rincian produk yang 
sudah Barcode scanner support & Receipt printer 
support. 

 III.  Sistem Administrasi / Back Office (BO) 
 Bagian GUDANG 

o Laporan stock gudang 
o Laporan harian gudang 
o Laporan masuk barang dari pembelian 
o Laporan penerimaan barang 
o Laporan Rekapitulasi stock 

 Bagian Pelayanan / Kasir 
o Laporan Penjualan harian 
o Laporan transaksi 
o Laporan stok minuman dan snack 
o Laporan rekapitulasi Penjualan 

 Bagian Admin 
o Laporan pembelian harian 
o Laporan penjualan harian 
o Laporan transaksi usaha, dll.  

Sistem Informasi Poin of Sales 

 

 

 

 

SIM POS 



 

 

Aplikasi Berbasis DPT adalah aplikasi 
untuk mengukur jumlah potensi 
suara Caleg berdasarkan Daftar 
Pemilihan tetap. 
Maksud dan Tujuan aplikasi  

o Aplikasi ini dapat membantu 
kandidat/caleg utk 
melakukan  identifikasi 
calon pemilih dan dianggap 
potensial utk memilih 
kandidat/Caleg. 

o Cara untuk mengukur 
kinerja team pemenangan. 

o Landasan/acuan untuk 
membuat program 
pemenangan yang berbasis 
Data. 

o Pemetaan awal 
basis/kantong suara 
kandidat/calon. 

o Memastikan Calon pemilih 
Kandidat/Caleg terdaftar di 
Daftar Pemilih Tetap KPU 

 
 

Aplikasi Potensi Pemilih 
Berbasis Dpt 



 

Web Portal PPDB Online (Penerimaan Peserta Didik Baru) 
secara Online, dengan Web Portal tersebut, Pendaftaran 
Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilakukan secara 
Efektif, Efisien, Akuntabel, Adil dan Transparan.  
Setiap siswa dapat mengakses Portal Pendaftaran tersebut 
secara Online, dimanapun dan kapanpun, sehingga calon 
peserta didik baru tidak perlu mengerlukan biaya  yang besar 
untuk melakukan pendaftaran di sekolah manapun yang 
dikehendaki di Kota / Kabupaten. Portal PPDB Online ini, 
merupakan model Pendaftaran yang bersifat Adil karena 
semua Calon Peserta Didik mendapatkan kesempatan dan 
peluang yang sama di Sekolah yang ada di Kota / Kabupaten.  
Dan pada akhirnya, pada tahap akhir pelaksanaan PPDB 
Online ini, dapat dipertanggung jawabkan Pelaksanaan PPDB 
secara transparan dan akuntabel karena tidak ada “Campur 
Tangan” ataupun keterlibatan Pihak Sekolah dalam 
penentuan Penerimaan Peserta Didik di sekolah tertentu, 
semuanya ditentukan oleh System yang telah ditentukan, 
Kriteria berdasarkan Kesepatan Pihak Sekolah dan Dinas 
Pendidikan. 
  

Maksud dan Tujuan aplikasi  
o Aplikasi ini dapat membantu 

Terjaminnya Proses 
Pelaksanaan Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB) di 
SMA / SMK se-Kota / 
Kabupaten yang sesuai 
aturan yang berlaku, Efektif, 
Efisien, Adil, Akuntabel dan 
Transparan.  

o Kontrol, Monitoring, 
Pelaporan dan Evaluasi yang 
Mudah dan Terintegrasi di 
Dinas Pendidikan Kota. 

o Akses Portal Web PPDB 
Online 24 jam, Kapan dan 
Dimana saja dapat diakses 
melalui Fasilitas Internet. 

o Mendorong Peningkatan 
Penguasaan Teknologi 
Informasi kepada 
masyarakat. 

 

Web Portal PPDB Online 



 

  

 
Maksud dari rancang bangun SIMAP 
Online ini adalah menghimpun, 
menyeragamkan dan merangkai 
ketergantungan input, proses dan 
output data dari unit pelayanan. 

 

. 

Web Portal SIMAP-Online  Alur Proses Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan 
[SIMAP] Online 
A. FrontOffice 
1. Pemohon Melakukan Registrasi 
2. Informasi Persayaratan Perizinan 
3. Lengkapi Berkas 
4. Mendapatkan Tanda Terima  
5. Entry Data 
6. Upload Dokumen Berkas 
 
B. BackOffice 
B.1. Tim Teknis (Validasi) 
1. Melakukan Validasi 
2. Melakukukan Revisi jika diperlukan 
3. Meneruskan proses perizinan ke tahap berikutnya 
B.2. Korektor (Kepala Seksi) 
1. Review Data Pemohon 
2. Draft Surat Izin / Sertifikat Izin 
B.3. Verifikator (Kepala UPT)  
1. Tolak izin  
2. Koreksi Izin 
3. Terima izin  
4. Tanda Tangan Digital Signature 
B.4 Penyerahan Izin 
1. Pemohon 
2. Pembayaran via bank 
 
Dengan SIMAP Online maka lama waktu proses penerbitan izin bisa 
dilacak oleh pemohon melalui tracking system seluruh operator yang 
bertindak bisa diketauhi berapa waktu lama yang diperlukan untuk 
menyelesaikan 1 tahapan proses penerbitan izin baik entry data, data 
teknis, validasi, verifikator maupun korektor. 
 
Inovasi SIMAP Online adalah kemampuannya menyederhanakan 
proses serta mendigitalisasi SOP Teknis yang berjalan selama secara 
Offline (kunjungan fisik) pada satu pusat data yang terintegrasi, 
Termasuk memberikan statistik dalam bentuk grafik jumlah perizinan 
yang telah terbit dan sedang dalam proses penertiban. 
 
Terdapat pula fitur untuk melacak kepuasan customer melalui survey 
online yang bisa diisi oleh pemohon serta manajemen pengelolaan 
pengaduan. 



 

SUCCESS STORY 
Perusahaan 

 
 

      



 

 

 



 

Proses Testing & Implementasi Sistem Managemen Administrasi Perizinan  
pada BKPMD Sulawesi Selatan 

  

 

 



 

Pelatihan penginputan data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang. Kabupaten Jeneponto 

 
 
  

 

 

 



 

Progres kerja Pembuatan Panel Elektrikal  

 

 

  



 

 

 
PT Boswa Mining Maros (perawatan perbaikan Panel 
Listrik) 

 
Pemasangan Panel LVMDP 6300 Amp & Transformator distribusi 
3500 KVA. PT. Eastren Pearl Flour Mills 

Terminal BBM, PT. Multi Trading Pratama Group 
 

Pemasangan Panel LVMDP 6300 Amp & Transformator distribusi 
3500 KVA. PT. Eastren Pearl Flour Mills 



 

  

 
Perakitan & pemasangan panel listrik packing plant 

pelabuhan Makassar. PT semen Bosowa Group 

 
Instalasi  Listrik ,Gedung ,Gudang,Power House and 

Mesin Pabrik di PT.Japfa 

 
Instalasi Listrik terminal BBM, PT. Multi Trading Pratama Group. 
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