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Tentang Kami

 CV Mitra Informatika berdiri pada tahun 2010, yaitu 
sebuah perusahaaan yang bergerak di bidang teknologi 
informasi yang berfokus pada pengembangan sistem 
informasi, teknologi internet dan telekomunikasi.  

 Motto kami “IT Specialist “ merupakan potret penyedian 
jasa solusi atas kebutuhan mitra kami dalam 
pengembangan, paket pendidikan dan pelatihan di bidang 
Information Technology 

 Tim Mitra Informatika memiliki spesialisasi di bidang 
Teknologi Informasi dan Industri Telekomunikasi, sehingga 
memiliki pemahaman yang komprehensif dan aktual 
mengenai pemanfaatan IT bagi para mitra.



Visi, Misi & Tujuan

 Visi 
 Menjadi perusahaan yang kompeten, profesional, berkualitas 

dan terpercaya dalam pengembangan, pendidikan dan 
pelatihan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai 
wilayah di Indonesia.

 Misi
 Mengembangkan Product IT yang berkualitas dan Kompetitif

 Memberikan servis yang profesional kepada mitra
 Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan
 Mengembangkan inovasi terbaik dan terkini dalam setiap produk

 Meningkatkan benefit dan nilai tambah bagi mitra



Visi, Misi, Tujuan (lanj.)

 Tujuan
 Mendapatkan keuntungan dan kemitraan usaha yang 

sinergis dan berkelanjutan

 Turut berperan serta dalam pembangunan bangsa
melalui penerapan teknologi Informasi



Keunggulan

 CV. Mitra Informatika memiliki tim yang solid, berdedikasi dan
memiliki integritas tinggi, berpengalaman dan profesional dibidang
IT

 CV. Mitra Informatika mampu menganalisis dan memetakan
kebutuhan bisnis dan teknologi yang diperlukan untuk dapat
menawarkan solusi IT terbaik kepada mitra

 CV. Mitra Informatika dapat memberikan solusi pelatihan, spesifik
sesuai keinginan, kebutuhan dan kondisi mitra, dengan tetap
menunjung tinggi nilainilai profesionalitas dan kenyamanan mitra
dalam pelayanan kami.

 CV. Mitra Informatika memberi jaminan kepuasan pelanggan, 
kualitas prima dan pelayanan terbaik dalam setiap pengembanga
sistem,  penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan dan lainnya



Produk & Jasa

 Pengadaan dan Pemeliharaan Sistem
 Merupakan jasa pengadaan teknologi informasi berupa 

komputer dan perangkat pendukung lainnya.  Selain itu Mitra 
Informatika melakukan pemeliharaan sistem komputerisasi dalam 
sistem jaringan dan sistem security agar mitra dapat 
menggunakan dan memanfaatkan perangkat yang ada menjadi 
lebih optimal.

 Sistem Informasi Manajemen
 Merupakan aplikasi yang memberikan solusi dalam pengelolaan 

sistem informasi manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas kerja dalam suatu perusahaan atau
instansi pemerintahan.  Aplikasi ini mencakup, sistem informasi 
sumber daya manusia, sistem informasi manajemen kepegawaian, 
sistem informasi keuangan, dan lain-lain



Produk & Jasa

 Enterprise Portal
 Merupakan aplikasi yang berbasis pada internet dan merupkan

media komunikasi baik baik untuk kepentingan perusahaan/ 
pemerintahan atau untuk memberikan informasi kepada publik.  
Aplikasi ini dibangun atas modul information portal.

 Sektor sektor yang memanfaatan sistem ini :
 Pendidikan
 Pemerintahan
 Perusahaan Swasta (Corporate)

 Multimedia Interactive Presentation
 Multimedia Presentation merupakan  suatu pelayanan jasa yang 

merancang dan membangun suatu Company Profile, Catalog 
Product atau Laporan Tahunan Perusahan dalam kemasanan 
multimedia yang menarik. 



Produk & Jasa

 E- Goverment

 Merupakan aplikasi yang memberikan solusi informasi untuk 
pemerintahan, antara lain :  Web, Sistem satu atap meliputi (Sistem 
Administrasi Kepegawaian, Sistem Administrasi Kependudukan, Sistem 
Informasi Satu Atap, dll)

 Development & Integration

 Merupakan penyediaan pada mitra yang berupa solusi aplikai, 
pengembangan dan integrasinya dengan sistem yang lain sesuai 
dengan kebutuhan mitra.



Produk & Jasa

 IT Training
 Merupakan penyediaan layanan Taining IT untuk 

pengembangan SDM pendidikan/perusahaan/pemerintah 
dengan teknologi dan konsep yang berhubungan dengan 
aspek IT.  

 Training meliputi : 
 Aplikasi Perkantoran & Internet 
 Database
 Pemrograman
 Instalasi Komputer , Troubleshooting & Jaringan komputer
 Analisis Data
 Grafik Design, Multimedia & Animasi



Tenaga Ahli

 Agus Limbang Wardhani, M.CS

 Analyst & Designer: Agent System, Animation & Visualization

 Ahmad Riyadi, S.Si, M.Kom

 Analyst : Expert Sistem

 Bachtiar Dwi Effendi, S.Kom

 Programmer: Web Programming

 Edy Purwanto, S,Si

 Technician: Hardware, Network & Comunication

 Meilany Nonsi Tentua, S.Si., MT

 Analyst : Computational & Datamining

 Muhammad Fairuzabadi, M.Kom

 Analyst & Programmer: Database & Software Engineering



Kontak Kami

 Head Office:

 Perum. Onggobayan B33, Ngestiharjo

 Kasihan, Bantul, Yogyakarta

 Telp. (0274) 784 7349

 Email: cvmitrainformatika@yahoo.com

 Website: www.cvmitrainformatika.com

 Contact Person

 Fairuz: 081 753 427 74

 Meilany: 085 628 600 17


