
 

 

 
 
 

BIIZAA SOLUTION 
PROVIDER 

 
 
 

 
Research, Development & 

Solution Provider. 
 
PERSONAL SOLUTION 
Personal Development 
Interpersonal Skill 
Intrapersonal Skill 
 
BUSINESS SOLUTION 
Start Up Incubation 
Business & Management 
Scale Up Management 
Strategic Management 
 
PUBLIC SOLUTION 
Goverment Solution 
Social Solution 
Legal Solution 
 
 
 
 
Head Office: 
Biizaa Solution Provider 
Jln. Ngadiluwih No. 170 
Village Corner Kec. Wates 
Kab. Kediri Jawa Timur. 
 
Website: www.biizaa.com 
Email: office@biizaa.com 
Mobile: 085645524839 
 

 

BIIZAA SOLUTION PROVIDER 
Personal Solution, Business Solution, Public Sector Solution 

 
 
 
 
BIIZAA SOLUTION PROFILE 
PERSONAL - CORPORATION - PUBLIC SECTOR SOLUTION 
 
 
 
 
PROFIL BIIZAA SOLUTION PROVIDER 
Biizaa solution Provider adalah sebuah perussahaan di bidang riset         
dan pengembangan yang dibhaktikan dalam bentuk solusi melalui        
konsultasi, pelatihan, workshop dan pendampingan kepada mitra       
personal, korporasi / perusahaan dan sektor publik / pemerintah. 
 
Visi 
Visi Biizaa adalah menjadi sebuah perusahaan penyedia solusi dari         
hasil sebuah riset dan pengembangan untuk personal, korporasi dan         
sektor publik / penyelenggara pemerintahan. 
 
Misi 
Misi Biizaa sebagai berikut: 

- Membantu mitra baik personal, korporasi dan penyelenggara       
pemerintahan untuk menemukan solusi atas isu dan problem        
yang dihadapi. 

- Melakukan riset, pengembangan dan pengaplikasian     
hasilnya sebagai solusi personal, korporasi maupun sektor       
publik / penyelenggara negara. 

- Berkontribusi kepada lingkungan, masyarakat, bangsa,     
negara dan seluruh umat manusia. 

 
Nilai 

- Fokus pada kesuksesan mitra. 
- Menerapkan keberagaman ( diversity ) dan inclusion (        

kebersamaan ). 
- Terdepan dalam inovasi. 
- Didukung Techno Quotient. 
- Menjaga spirit, kejujuran dan etika dalam kerjasama 

 
 

 
SUPRIADI 
ttd 
Director Of Biizaa  

 

http://www.biizaa.com/
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BIIZAA SERVICE 
( Layanan Biizaa Solution Provider ) 

 
 

PERSONAL 
 

NO LAYANAN KETERANGAN 

01 Intrapersonal Skill Penelitian, pengembangan dan   
pengaplikasiannya dalam bidang   
pengembangan diri, khususnya intrapersonal    
skill ( ketrampilan mengelola diri ), baik IQ (         
Kecerdasan Intelektual ), SQ ( Kecerdasan      
Spiritual ), EQ ( Kecerdasan Emosional ), FQ (         
Kecerdasan Finansial ), TQ ( Kecerdasan      
Teknologi ) dan kecerdasan kecerdasan lain      
yang terus dikembangkan. 

02 Interpersonal Skill Penelitian, pengembangan dan pengaplikasihan    
dalam pengembangan diri, khususnya    
interpersonal skill ( ketrampilan mengelola diri      
terhadap dunia luar ). Diantaranya adalah      
communication skill ( ketrampilan komunikasi ),      
networking skill ( ketrampilan bekerjasama ) dan       
lain lain. 

 

KORPORASI 
 

01 Bisnis Penelitian, pengembangan dan pengaplikasian    
dalam bidang bisnis, mulai dari pengembangan      
mental bisnis, start up, perencanaan bisnis,      
improvement, transformasi bisnis, hingga scale     
up bisnis.  

02 Manajemen Penelitian, pengembangan dan pengaplikasian    
dalam bidang manajemen, mulai dari     
manajemen keuangan, manajemen produksi /     
operasi, manajemen sumberdaya manusia dan     
manajemen pemasaran, lengkap dengan    
pengetahuan, ketrampilan dan tools atau alat      
berupa template, aplikasi / software. 

03 Support Manajemen Penelitian, pengembangan dan pengaplikasian    
dalam bidang dukungan manajemen,    
diantaranya adalah hukum dan teknologi, baik      
industri, telekomunikasi maupun informasi. 



 

 

SEKTOR PUBLIK 
 

01 Politik Pembangunan Penelitian, pengembangan dan pengaplikasian    
dalam bidang politik pembangunan, mulai dari      
perencanaan, input, proses, output, outcome     
dan impact pembangunan diantaranya adalah     
politik anggaran dan kinerja pemerintah. 

02 Ekonomi Penelitian, pengembangan dan pengapilkasian    
dalam bidang ekonomi makro, baik dalam      
bentuk kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan      
perekonomian global. 

03 Sosial Penelitian, pengembangan dan pengaplikasian    
dalam bidang sosial ( kemasyarakatan ),      
diantaranya adalah social engineering (     
rekayasa sosial ), conflict resolution dan      
organisasi sosial. 

04 Teknologi Publik Penelitian, pengembangan dan pengaplikasian    
dalam bidang teknologi sektor publik, untuk      
meningkatkan layanan ( benefit ) dan bahkan       
profit ( laba ) serta mampu menekan biaya dan         
sumberdaya secara efektif, efisien dan     
ekonomis dengan dukungan teknologi sektor     
publik. 

05 Lingkungan / Ekologi Penelitian, pengembangan dan pengaplikasian    
dalam bidang lingkungan atau ekologi, seperti      
cuaca, sampah, pencemaran dan lain lain guna       
menjaga ekologi untuk mendukung kehidupan     
yang berkualitas. 

06 Legal / Hukum Penelitian, pengembangan dan pengaplikasian    
dalam bidang hukum, mulai dari politik hukum,       
perancangan peraturan, pengukuran peraturan    
hingga manajemen pelaksanaan peraturan    
perundang undangan. 

 

Biizaa Solution Provider. Village Corner, Wates, Kediri, Jawa Timur, Indonesia.          
www.biizaa.com Call: 085645524839 | No Ijin Berusaha No: 0220007761913  

 
 
 
 
 
 



 

BIIZAA EXPERIENCE 

 
1000 Pengusaha Muda Baru Kabupaten Rembang 

 

 

 

Kominfo Kab Nganjuk  Indosat Ooredoo Jatim 

 

 

 

Artha Raya Tax Consult SBY  Plan International 



 

 

 

 

Dinas Koperasi Jatim  Dinas UMKM Rembang 

 

 

 

BUMDes KRP  Indosaat Ooredoo  

 

 

 

DPMD Kota Tual  Bappeda Rembang Jatim 
 

lebih lengkap di akses di www.biizaa.com 
 
 
 
 
 
 
 



 

BIIZAA SOLUTION 
www.biizschool.com | www.biiztech.com  

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 


