Profile Perusahaan
JogjaCamp adalah sebuah unit usaha yang bergerak di bidang jasa layanan Teknologi Informasi (TI) berupa
pengembangan software beserta aplikasi pendukungnya. JogjaCamp berdiri pada tahun 2003 di Jogjakarta, dengan
mengambil nilai eksotis Jogjakarta sebagai pendamping pesatnya pertumbuhan teknologi informasi di Indonesia.
JogjaCamp menitikberatkan pada segi jaminan kualitas dan pelayanan terhadap kostumer. Oleh karena itu,
JogjaCamp menerapkan standar staff teknis dengan sertifikasi internasional, seperti dari Oracle dan Cisco. Research
dan analisis yang mendalam juga dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan kostumer.

JogjaCamp sejauh ini secara profesional telah memberikan pelayanan kepada seluruh customer baik dari dalam
maupun luar negeri meliputi :
o

Web and Software Development

o

Website Retail

o

Hosting and Domain Service

o

Dedicated Server

o

Integrated Information System

o

Upgrading and Maintenance Software

o

IT Training and Consulting

Visi

Menjadi sentra industri software dengan kualifikasi dan kompentensi internasional, serta berorientasi bisnis secara
profesional.

Misi

•

Mengembangkan industri software dengan orientasi bisnis dan kultur profesional

•

Mengakomodasi sumber daya, potensi dan peluang bisnis di Indonesia

•

Mengembangkan riset yang terpadu, berkesinambungan dan terarah secara jelas untuk meningkatkan
kompetensi di dalam industri software

•

Meningkatkan dan mengembangkan peluang-peluang kerjasama dengan pihak luar

•

Meningkatkan branding JogjaCamp dengan menjaga kualitas produk, layanan dan purna jual

Layanan
Bidang usaha utama JogjaCamp adalah teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi:
1. Web dan Software Development
JogjaCamp selalu menitikberatkan web development pada desain dan fungsionalitas. Setiap web yang kami
hasilkan selalu dilengkapi dengan content management sistem (CMS) yang akan memudahkan Anda untuk
mengupdate content dari website Anda. Fleksibilitas dan Fungsionalitas tool web yang kami hasilkan sudah
tidak diragukan lagi. Pembangunan sebuah website rata-rata membutuhkan waktu 1 bulan, dengan garansi
dari kami selama 1 tahun. Pembuatan web meliputi desain, programming, analisis database, instalasi dan
maintenance. Memberikan pelayanan konsultasi pembuatan dan pemeliharaan website dan software baik
perusahaan, organisasi maupun individu. Menyediakan produk software dan website ritel diantaranya
webiste profile perusahaan, website e-commerce dan website profile sekolah. (www.jogjacamp.co.id)

2. Hosting dan Domain

JogjaCamp juga menyediakan layanan hosting dan domain, yang tanggung jawab sepenuhnya dipegang oleh
IDwebhost sebagai salah satu devisi perusahaan JogjaCamp. Sampai saat ini, IDwebhost telah melayani lebih
dari 5000 customer diberbagai penjuru dunia. IDwebhost telah berkembang dengan pesat menjadi
perusahaan hosting terbesar di Indonesia.Memberikan pelayanaan webhosting, domain maupun dedicated
server. (www.idwebhost.com)

3. IT Training dan Consulting
Berpegang teguh pada nilai-nilai layanan terhadap customer dan peningkatan kualitas produk secara
berkesinambungan. JogjaCamp secara aktif melibatkan diri dalam riset teknologi dan menyediakan berbagai
pelatihan software dan web development dan konstultasi IT integrated information system bagi perusahaan
ataupun institusi yang membutuhkan solusi terbaik dalam penerapan Teknologi Informasi beserta teknikal
support, maintenace dan upgrade jangka panjang.

Bisnis Outline
Tahun 2003, JogjaCamp berdiri di Jogjakarta Indonesia. Saat itu JogjaCamp masih melayani Web dan Software
Development (software house) diantaranya pembuatan website, sistem informasi perpustakaan, hotel, radio dan
sekolah.
Tahun 2004, JogjaCamp membuka layanan baru Web Hosting Provider yang lebih dikenal dengan IDWEBHOST.COM.
IDwebhost mulai beroprasi 14 Januari 2004 hingga saat ini telah melayani lebih dari 5000 dan menjadi TOP WEB
HOSTING COMPANIES INDONESIA versi www.webhosting.info dengan Market Share 10,516 %

Last Report in October 2006
Tahun 2005 JogjaCamp meluncurkan produk jProfile yang berkonsep website instant, oleh karena itu JogjaCamp
menjadi Perusahaan IT Pertama di Indonesia yang memprakarsai Website Instant yang terintegrasi dengan Advance
Content Management System (CMS).
Lebih dari 100 customer baik dari perusahaan, LSM, Instansi Pemerintah, UKM, Sekolah, Universitas dan individu
telah menggunakan produk jProfile, jCommerce dan jSchool.
Tahun 2006, dalam rangka meningkatkan layanan kepada seluruh customer, JogjaCamp membuka kantor baru di
Jakarta.

Portofolio
Web dan Software Development
Website Instant User
1. www.irmas.or.id
2. www.tokogamma.com
3. www.noekman.com
4. www.jakbest.com
5. www.e-cilacap.info
6. www.epsifoundation.org
7. www.Alif-Collection.com
8. www.voucherflash.com
9. www.golfterus.com
10.www.produkalami.com
11.www.dhiefatour.com
12.www.barongbali.com
13.www.pojokmajalah.com
14.www.daaruljannah.net
15.www.D-TRONIK.biz
16.www.lead-consulting.com
17.www.clasio.com
18.www.halilintarmusic.com
19.www.alproeventainment.com
20.www.smaicalkausar.name
21.www.speed-evoucher.com
22.www.tintaspidol.com
23.www.questindo.com
24.www.mataram-indah.com
25.www.savuisland.com
26.www.inkpressia.com
27.www.indonesian-in-oman.org
28.www.ririsjenie.com
29.www.dovati.com
30.www.javanature.com
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Website Custom
www.biotiforda.com
www.biotiforda.or.id

adalah

website

resmi

Departemen

Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
Memuat Informasi tentang News, agenda dan riset-riset
departement kehutanan.

www.gitatravel.com
www.gitatravel.com merupakan website biro perjalanan wisata.
Didalamnya mencakup paket wisata, reservasi hotel, reservasi
penerbangan maupun angkutan air, lengkap dengan daftar
harganya.
Feature pokok :
•

News

•

Higlight Promo

•

Reservation

www.balimedianet.com
www.balimedianet.com merupakan website sebuah ISP yang
ada di Bali. ISP ini merupakan satu perusahaan dengan
JogjaMedianet.
Feature pokok :
•

News

•

Newsletter

•

Webmail

•

Video Straming

www.bpn-jateng.net
www.bpn-jateng.net adalah situs resmi Badan Pertanahan
Nasional untuk wilayah Jawa Tengah. Didalamnya memuat
informasi dilingkungan kantor BPN Jawa Tengah.
Feature pokok :
•

News

•

Polling

•

Guestbook

•

Gallery Produk

•

Agenda

•

Statistik

www.trulyjojga.com
www.trulyjogja.com adalah situs portal jogjakarta, memuat
tentang wista perjalanan, wisata kuliner, dan info tentang
jogjakarta.
Feature pokok :
•

News

•

Polling

•

Guestbook

•

Gallery Produk

•

Agenda

•

Statistik

www.sariasihkarawaci.com
www.sariasihkarawaci.com merupakan situs Rumah Sakit Sari
Asih Karawaci. Didalamnya berisi informasi IGD, rawat jalan,
jadwal praktek dokter dan lain-lain.

www.voucherkey.com
www.voucherkey.com adalah website Multi Level Marketing
voucher Hand Phone. Kontribusi CV. Jogja Camp di situs ini
adalah :
•

Pembuatan SMS Gateway

•

Maintenace situs meliputi :

www.ligaindonesia.com
www.Ligaindonesia.com adalah website portal supporter sepak
bola Indonesia. Didalamnya berisi berita seputar sepak bola di
Indonesia.
Feature pokok:
•

News

•

Polling

•

Jadwal Pertandingan

•

Klasemen

•

Profile Team
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Kantor
CV.JOGJACAMP
Jl Perintis Kemerdekaan 33 Yogyakarta, 55161
E-mail : sales@jogjacamp.com
Telp

: (0274) 415585

Aldevco Octagon Building 5th Floor,
Jl. Warung Jati Barat Raya (Warung Buncit Raya) No.75
Jakarta Selatan 12740
Telp

: (021) 7995516

Fax

: (021) 79186545

o

Optimasi Script

o

Optimasi Database

o

Pengelolaan Dedicated Server

