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PROFIL
PERUSAHAAN
TENTANG BIMA JAYA

CV. BIMA JAYA adalah suatu perusahaan konsultan yang
memberikan layanan dibidang Teknologi Informasi dan Analisa Data.
Didirikan pada tahun 2012, pada awal mulanya perusahaan ini
hanya bergerak dibidang Teknologi Informasi, namun seiring dengan
perkembangannya perusahaan ini juga memberikan layanan
konsultasi di bidang analisa data yang diperlukan bagi kalangan
akademisi maupun kalangan profesional.


Didukung oleh staff - staff bersertifikasi Internasional yang
menguasai konsep Teknologi Informasi terbaru dan berpengalaman
mengembangkan serta menerapkan Sistem Informasi serta analisa
data di banyak organisasi, CV. BIMA JAYA berkembang menjadi
konsultan, perancang dan pengembang Sistem Informasi yang
handal.


Sistem Informasi terintegrasi yang stabil dan mudah dipergunakan
adalah kekuatan dan ciri utama dari produk CV. BIMA JAYA. Dan
dengan motto `Pickup Your Dream`, CV. BIMA JAYA akan
membantu membuat masa depan perusahaan anda lebih
berkembang, efisien dan efektif.

COMPANY
DIREKTUR BIMA JAYA
WAHYU RAMADHAN, ST, M.KOM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah
Kabupaten Lombok Timur mencanangkan smartcity dengan
menyediakan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
yang memadai. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
(Kominfotik) sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi dituntut
untuk memberikan pelayanan prima.
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kominfotik
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diantaranya: mahalnya biaya
Internet Dedicated dan IP Public yang diperlukan, sulitnya
monitoring dan pengamanan server secara rutin, terbatasnya jumlah
SDM bidang TIK, ancaman banjir setiap musim hujan, serta
seringnya terjadi pemadaman listrik.
Smart Cloud merupakan inovasi yang kami angkat dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi saat ini. Inovasi ini
bertujuan menghemat biaya infrastruktur jaringan TIK dalam
mendukung smartcity, memberikan kecepatan dan kemudahan bagi
Perangkat Daerah dalam melakukan proses pendaftaran subdomain
dan hosting serta memberikan kemudahan monitoring infrastruktur
dan aplikasi secara real-time.
Manfaat yang diperoleh dari inovasi ini adalah terwujudnya efisiensi
anggaran infrastruktur jaringan dan internet, namun dengan kualitas
pelayanan yang lebih optimal. Server Dinas Kominfotik telah
ditempatkan di datacenter Jakarta sehingga aman dari ancaman
banjir dengan kualitas listrik yang terjamin. Masyarakat dapat
menikmati layanan online Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
dengan bandwidth server mencapai 1 Gbps dedicated. Smart Cloud
juga memberikan kemudahan pelayanan dan support Dinas
Kominfotik untuk Pengelolaan IT Pemerintah Kabupaten Lombok
Timur dalam rangka percepatan e-Government sehingga kualitas
pelayanan publik dengan konsep smartcity tercapai.

MENGAPA HARUS BERALIH
KE SMART CLOUD?
SMARTCLOUD Berhasil diterapkan di KOTA BIMA dan berhasil
masuk 99 besar Inovasi nasional 2021 dari kemenpanrb

Indikator
Kecepatan Internet

Sebelum

Sesudah

30 Mpbs, 5 IP Publik 1 Gbps, 13 IP Publik

Lama pelayanan
domain dan hosting

3 hari

10 Menit

Ketersediaan
intranet

Tidak

Ya, dengan VPN

Layanan drive resmi
pemerintah

Tidak

Ya

Layanan email resmi
pemerintah

Tidak

Ya

Monitoring Jaringan
dan Web

Tidak Ada

Ya, Realtime

Biaya operasional
server
Kondisi listrik server
Resiko terkena
bencana alam

40 juta/bulan,
belum termasuk
listrik

25 juta/bulan, sudah
termasuk listrik, jasa
maintenance

Sering padam

Stabil

Ya

Tidak

Kami Bersedia di undang ke Kantor Pemerintah Kabupaten Lombok
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PORTOFOLIO
PROJECT KAMI
Beberapa organisasi yang telah mempercayakan konsultasi,
pengembangan dan atau pemeliharaan Sistem Informasinya pada
CV. BIMA JAYA antara lain :

1. Si Chupang (Aplikasi Layanan Cukup Mudah dan Gampang)
BKIPM Mataram - Juara Nasional Kelompok Replikasi
Kemenpan RB 2021
Aplikasi Si Chupang untuk BKIPM Mataram
(Kementrian Kelautan dan Perikanan) merupakan
inovasi layanan yang unik dan memberikan
kemudahan karena berbasis android dan
mengintegrasi beberapa layanan dalam satu
aplikasi. Keunggulan lainya terdapat notifikasi
kepada pengguna jasa terkait pengingat
pembayaran billing, masa berlaku sertifikasi,
waktu inspeksi dan surveillance CKIB/HACCP,
layanan komunikasi langsung dengan petugas
melalui chat pada aplikasi whatshapp. Layanan
24 jam walaupun petugas sedang bekerja
dirumah/WFH dapat melayani pengguna jasa. Permasalahan lokasi
pengguna jasa yang jauh dapat diatasi dengan tidak mewajibkan untuk
datang ke kantor sehingga efisen waktu, biaya dan tenaga. Adanya fitur
profil pengguna sebagai rekam jejak yang diakses oleh petugas dan
pengguna jasa menggunakan id/password.

2. PELOR MAS (Sistem Pelaporan Angkutan dan Jalan
Masyarakat - NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara
dan Kabupaten Probolinggo)

Aplikasi ini sebagai media lapor online
masyarakat terhadap segala masalah
dan kendala dalam penyelenggaraan
lalulintas dan angkutan jalan. laporan
akan diverifikasi oleh tim FLLAJ dan
pihak terkait dan di rapatkan solusinya
tiap bulan. Aplikasi ini berbasis android
dan web terintegrasi. 

Sistem PELORMAS ini sukses menjadi
inovasi terbaik dan rujukan nasional
terhadap penyelenggaraan lalulintas dan
angkutan jalan.

3. SMART CLOUD KOTA BIMA - Masuk 99 Inovasi Nasional
Terbaik versi Menpan RB 2021
Smart Cloud merupakan inovasi yang kami
angkat dengan memanfaatkan kemajuan
teknologi informasi saat ini. Inovasi ini bertujuan
menghemat biaya infrastruktur jaringan TIK
dalam mendukung smartcity, memberikan
kecepatan dan kemudahan bagi Perangkat
Daerah dalam melakukan proses pendaftaran
smart bycloud
bimajaya.co.id
subdomain dan hosting serta memberikan
kemudahan monitoring infrastruktur dan aplikasi
secara real-time.
Manfaat yang diperoleh dari inovasi ini adalah terwujudnya efisiensi
anggaran infrastruktur jaringan dan internet, namun dengan kualitas
pelayanan yang lebih optimal. Server Dinas Kominfotik telah
ditempatkan di datacenter Jakarta sehingga aman dari ancaman banjir
dengan kualitas listrik yang terjamin. Masyarakat dapat menikmati
layanan online Pemerintah Kota Bima dengan bandwidth server
mencapai 1 Gbps dedicated. Smart Cloud juga memberikan kemudahan
pelayanan dan support Pemda untuk Pengelolaan IT Kota bima dalam
rangka percepatan e-Government sehingga kualitas pelayanan publik
dengan konsep smartcity tercapai.

4. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KAMPUS LPKN
Aplikasi Sistem Informasi Kampus dari
LPKN yang bertujuan untuk
memudahkan mahasiswa dan dosen
untuk mendapatkan informasi mengenai
kegiatan belajar mengajar. Serta
memudahkan manajemen kampus
karena sistem ini memiliki akses untuk
keuangan, administrasi hingga pimpinan
tertinggi, sehingga memudahkan
mengambil keputusan yang cepat dan
tepat.



Selamat Datang di Era Mobile Online.


5. MEMS ( Mataram Emergency Medical Service)
MEMS 119 sebagai aplikasi layanan
masyarakat untuk meminta pertolongan
darurat kepada pihak ambulance.
Aplikasi ini akan memberikan koordinat
lokasi detil pasien yang akan diberikan
pertolongan, sehingga memudahkan
penanganan segera.

6. DALOKET SISTEM PENDAFTARAN ANTRIAN PASIEN 

ONLINE( RSUD Kota Mataram)

Aplikasi ini bisa digunakan untuk
mempermudah Anda dalam mendaftar di
Loket Rumah Sakit Kota Mataram Secara
Online. Pada Aplikasi ini terdapat fitur
Pasien yang bisa digunakan untuk
mendaftarkan diri dan keluarga Anda
sebagai Pasien. Selain itu, pada Aplikasi ini
juga terdapat fitur Antrian yang bisa
digunakan untuk mendaftar ke Loket
RSUD Kota Mataram secara Online dan
tentunya melihat Antrian Terakhir pada
Loket Online.



Selamat Datang di Era Mobile Online.


7. LANDAPOS(Point of Sale)
Aplikasi Fungsi lengkap pencatatan
penjualan dengan aplikasi kasir online
menggunakan desktop tablet dan hape,
Pantau, kontrol dan catat semua
operasional bisnis dari mana saja melalui
komputer dan hape. 


Tinggalkan cara kuno dan mulai usahamu
dengan LANDAPOS

8. E-RETRIBUSI NUSA TENGGARA BARAT
Sistem komplek yang terintegrasi
dengan sistem keuangan daerah
(SIMDA) khusus manajemen
pendapatan daerah yang di kumpulkan
dari bendahara-bendahara pemerintah
dan masyarakat dalam membayar pajak
dan retribusi contohnya samsat
kendaraan bermotor. 
Aplikasi ini melibatkan BANK NTB
Syariah dalam validasi pembayaran.

9. E-COMMERCE FAJAR TIMUR

Aplikasi Untuk menampilkan
produk-produk dan promo-promo
terbaru dari Toko Fajar TImur, yang
sebagai toko Perabotan rumah tangga
terlengkap di NTB

10. E-KTP HI
Program Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik Integratif (PAUD HI) merupakan
wadah pemberian layanan pemenuhan
kebutuhan pertumbuhan dan
perkembangan anak yang mencakup
pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan,
pengasuhan, perlindungan dan
kesejahteraan anak oleh berbagai pihak dan pemangku
kebijakan. Tim pengembang menawarkan satu model dalam
bentuk aplikasi agar lebih efektif dan efesien serta sesuai
dengan kebutuhan masyarakat milinel, yakni model Elektronik
Kontrol Target Program Holistik Integratif (E-KTP HI).

Model E-KTP HI akan memudahkan satuan pendidikan dan
mitra/stakeholder terkait dalam menyelenggarakan
pengembangan anak usia dini Holistik Integratif secara
simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi,
berkesinambungan dan terukur. Hal ini dikarenakan model
E-KTP HI memiliki tiga fungsi utama yakni fungsi informasi,
fungsi komunikasi dan fungsi evaluasi.


PROJECT
INFRASTRUKTUR
1. Data Center RSUD Kota Mataram

2. Data Center BPKAD

3. Data Center BPJS Kota Mataram

4. Data Center BPJS Kota Bima

Dan Masih Banyak

Lagi Projek Kami
Lainnya.

