Visi dan Misi Perusahaan telah kami bangun bersama, dan siap untuk kami
operasionalisasikan. Setiap langkah, kami akan selalu menerapkan nilai-nilai yang juga
telah kami kembangkan bersama.
NILAI-NILAI KAMI adalah :
• Jujur, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain
• Adil : merupakan nilai yang mendasari langkah menuju solusi win-win dalam
bermitra
• Profesional : yang mengandung unsur-unsur kompetensi, tanggung jawab,
corporateness, dan etika profesi yang saling terkait serta tidak bisa dipisahpisahkan.
• Kerja Cerdas melalui pengembangan kompetensi pribadi (pengetahuan, ketrampilan
dan sikap positif) dan kemampuan mengembangkan jaringan dengan stakeholder.
• Memiliki kepekaan terhadap lingkungan, dan proaktif memegang peran sesuai
dengan kompetensi Perusahaan.
• Mentaati norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum.
Dengan nilai-nilai tersebut, kami mempunyai keyakinan bahwa kami akan dapat menjadi
partner yang terpercaya bagi pelanggang kami. Bersama pelanggan, kami membangun
tim kerja untuk menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Kami
mendengar, memahami, memberi masukan, dan mengerjakan pekerjaan dengan
sungguhsungguh, sehingga kami dapat memuaskan pelanggan kami. Kepuasan
pelanggan sangat penting bagi kami, karena kami berhasrat untuk membangun tim yang
berkelanjutan dengan pelanggan kami.

1

Pemerintahan :
• Badan Meteorologi dan Geofisika (www.bmg.go.id)
• Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah II (http://bbmgwil2.bmg.go.id/)
• Direktorat RESKRIMUM POLDA Metro Jaya (www.reskrimum-metro.org)
• Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar (www.tanahdatar.go.id)
• Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (http://ditjen.deptan.go.id)
• Balai Proteksi Tanaman dan Hortikultura Propinsi Sumbar (http://bpt-sumbar.go.id/)
• Direktorat Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri (www.deplu.go.id)
• Direktorat P-TISDA, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(http://www.bppt.go.id/)
• Departemen Komunikasi dan Informatika (http://www.depkominfo.go.id/)
• Badan Pengelola MIGAS (http://www.bpmigas.com/)
• PT.Sucofindo (http://www.sucofindo.co.id/)
• Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional (http://www.dkn.go.id/wantannas/)
• Akademi Meteorologi dan Geofisika (http://www.amg.ac.id/)
• Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (http://bakosurtanal.go.id/)
• Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (http://www.esdm.go.id/)
• Inspektorat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(http://inspektoratbmkg.net/)
• Stasiun Klimatologi Bogor - BMKG (http://www.klimatbogor.com/)
• Stasiun Pondok Betung – BMKG (http://www.staklimpondokbetung.net/)
• Stasiun Meteo Maritim Tg.Priok (http://meteomaritimtanjungpriok.net/)
• Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (http://www.budpar.go.id)
Swasta :
• Niaga Bank (http://www.cimbniaga.com/)
• PT Minang Jordanindo (http://www.minangjordanindo.com/emjenew.htm)
• PT. Byoma Travel
• PT Wartsila (www.wartsila.com)
• CONRAD Bali Resort dan SPA (www.conrad.com)
• Asia Work Training (http://www.asiaworkstraining.com/)
• Moreno Co Photography (http://www.moreno-photography.com/main.htm)
• PT Pers Indonesia Merdeka (www.indonesiamerdeka.com)
• PT Nusa Kirana (http://www.nusakirana.com/)
• PT Pesona Edu (http://www.pesonaedu.com/)
• PT International Event Asia
• PT Alhamdi Global Wisata
• Puspita Katering - Emilia Contesa
• PT Emerald Indonesia (www.emerald.com)
• PT SOLOW
• Restoran Langkawi
• Computer Star
Organisasi Kemasyarakatan :
• Barindo
• Partai Demokrat
• Forum RI-1
• Gerakan Spirit Pancasila - Guruh Soekarno Putra (gerakan spirit)
• Yayasan Tanggul Bencana Indonesia (www.ytbi.org)
• Partai Karya Perjuangan (http://www.partaikaryaperjuangan.org/)
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Teknologi Informasi
Produk yang kami kembangkan untuk segment pasar pemerintahan adalah berbagai
software aplikasi pemerintahan yang mengacu pada kebijakan pemanfaatan teknologi
informasi di lingkungan pemerintahan (INPRES No. 3 Tahun 2003). Adapun perangkat
lunak yang telah kami kembangkan adalah :
Perangkat lunak untuk mempermudah Sistem Manajemen dan Proses Kerja Pemerintah
terdiri dari :
1. CReASINDO e-doc, dapat digunakan untuk aktivitas kesekretariatan
2. CReASINDO Payroll dan CReASINDO Perjalanan dapat digunakan untuk bagian
Keuangan
3. CReASINDO Kepegawaian dan CReASINDO DIKLAT dapat digunakan untuk bagian
Kepegawaian
4. CReASINDO Perencanaan dapat digunakan untuk bagian Perencanaan
5. CReASINDO Audit dapat digunakan untuk bagian Inspektorat
6. CReASINDO Logistik dan CReASINDO Potensi Aset dapat digunakan untuk bagian
Perlengkapan (masih dalam pengembangan)
7. CReASINDO Perpustakaan dapat digunakan untuk bagian Humas (Biro Humas dan
Umum)
8. CReASINDO Akuntansi dan Keuangan dapat digunakan untuk bagian Keuangan
9. CRaASINDO Manajemen Agenda dapat digunakan untuk bagian Kesekretariatan dan
Tata Usaha
Perangkat lunak untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan di unit teknis:
1. CReASINDO Messaging digunakan untuk pengumpulan informasi melalui SMS
2. CReASINDO CLIMbase dirancang khusus untuk basis data iklim
3. CReASINDO Spatial digunakan untuk mempermudah analisis dengan penyajian
spasial
Desain Printing Media Elektronik :
Produk desain printing tidak hanya diatas media cetak, tetapi juga diatas media
elektronik. Disamping itu kami juga memberikan konsultasi desain grafis dengan kualitas
art-work yang tinggi. Sementara itu, desain printing diatas media elektronik dapat
diintegrasikan dengan sistem informasi lain yang telah kami kembangkan.
1. CReASINDO Website sarana untuk menampilkan Unit Kerja atau Organisasi anda ke
dalam dunia maya sehingga dapat dibaca oleh masyarakat luas, dan dapat
digunakan untuk sarana komunikasi dengan masyarakat.
2. CReASINDO Multimedia sarana promosi dalam berbagai format Audio Visual yang
dikemas dalam CD atau DVD.
Desain Printing Media Percetakan :
•
Company profile
•
Buku Agenda
•
Bulletin
•
News Letter
•
Majalah
•
Undangan
•
Poster dan Flyer
•
Brosure
•
Kalender dan Kop Surat
•
Map
•
Buku

•
•
•

Booklet
Konsultasi dan desain grafis
Banner digital in door/outdoor untuk
segala ukuran kertas
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CReASINDO Payroll
Solusi total masalah penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengacu pada sistem Unified
Budget.
Kegunaan :
• Memudahkan perhitungan gaji
• Memudahkan Perencanaan pengajian
• Memudahkan penyesuaian akibat perubahan
peraturan pengajian dan proyeksi kenaikan gaji
karyawan
• Memperkecil kesalahan perhitungan
• Efisiensi dan efektifitas pengelolaan proses
pengajian
• Dapat dikembangkan ke sistem kepegawaian

CReASINDO Perencanaan
Solusi total masalah penyusunan petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan
mata anggaran kementerian/lembaga.
Kegunaan :
• Menyusun petunjuk operasional kegiatan daftar isian
pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga secara
cepat, tepat dan akurat
• Menyortir program/kegiatan/sub kegiatan/BKPK/
MAK/Uraian, sesuai dengan keinginan pengguna
• Dapat menghindari kekeliruan harga satuan
• Dapat menghindari duplikasi kegiatan
• Dapat mengetahui penyebaran program/kegiatan/sub
kegiatan/BKPK/MAK/ Uraian

CReASINDO Kependudukan
Solusi total Komputerisasi Manajemen Kependudukan mengacu pada SIAK (Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan) dan Peraturan Setempat.
Kegunaan :
• Memudahkan dan mempercepat pelayanan
administrasi kependudukan (KTP, KK, CAPIL, Akta
Kelahiran, dll)
• Pengelolaan Basis Data Kependudukan yang
sistematis dan online
• Memudahkan Penyesuaian Perubahan Kependudukan
• Memperkecil Kesalahan Perhitungan Mencetak KTP,
KK, dan surat keterangan lainnya langsung dari
sistem CReASINDO Kependudukan
CReASINDO Spatial
Untuk mempermudah penyajian spasial hasil analisa berbagai parameter. Salah satu
contoh dari CReASINDO Spatial adalah aplikasi peta indeks kekeringan yang dibuat
secara khusus untuk keperluan Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah II Badan
Meteorologi dan Geofisika. Perangkat lunak tersebut digunakan
untuk memudahkan proses pengerjaan sehari-hari dalam
kegiatan monitoring kekeringan khususnya di wilayah Jawa
Barat dan Banten.
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CReASINDO Messaging
Salah satu contoh dari Creasindo Messaging adalah sistem transmisi data hujan dari
lokasi observasi secara otomatis dengan memanfaatkan fasilitas Short Message
Service (SMS) yang digunakan untuk peramalan dan dibuat se-cara khusus untuk
keperluan OPT-BBOPT, Departemen Pertanian.
Kegunaan :
• Automatisasi penyimpanan data hasil pengamatan
melalui SMS
• Validasi dan monitoring Basis Data
• Login Sistem
• Mempercepat proses pengiriman dan pengolahan
data

CReASINDO Kepegawaian
Solusi total masalah penanganan basis data pegawai berbasis web.
Kegunaan :
• Pengolahan data dan laporan secara cepat dan tepat
• Pengarsipan data dan laporan yang terstruktur sehingga
memudahkan pencarian
• Mempercepat proses perbaikan data dan laporan
• Efisiensi waktu
• Memudahkan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan
• Memberikan kemudahan pelayanan terhadap pegawai.

CReASINDO Audit
Solusi total komputerisasi hasil audit pegawai negeri sipil. Di bangun untuk
mempermudah pekerjaan audit Inspektorat atau Inspektorat Jendral. Pengembangan
CReASINDO Audit ini sudah mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara (MENPAN) Nomor PER/35M.PAN/10/2006.
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CReASINDO Multimedia
merupakan salah satu produk PT MANDIRI CReASINDO yang berfungsi sebagai sarana
penyebaran informasi dalam berbagai bentuk (film, text, suara, animasi dan lain-lain)
yang tersusun dalam satu aplikasi. CReASINDO Multimedia dapat menjadi sarana untuk
memperkenalkan institusi atau organisasi anda
Kegunaan :
• Sarana Iklan/Pemasaran
• Sarana Pendidikan,
• Sarana Penyebaran Informasi
• Memperkenalkan peluang Investasi daerah

CReASINDO Website
merupakan salah satu produk PT MANDIRI CReASINDO 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 institu-si/organisasi anda. CReASINDO Website dapat diintegrasikan
dengan sistem informasi anda, dan berperan sebagai
output informasi yang ingin anda sampaikan
Kegunaan :
• Sarana untuk mempromosikan organisasi anda
• Sarana Pendidikan,
• Sarana Penyebaran Informasi
• Memperkenalkan peluang Investasi
• Sarana mengenal produk on-line
• Sarana komunikasi baik antara komunitas maupun den-gan client.
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Desain Printing
Dengan teknologi yang cepat dan canggih saat ini, kami mencetak di atas kertas yang
berkualitas tinggi untuk menjamin akurasi warna cetakan, sehingga produk kami akan
terlihat lebih eksklusif serta bernilai jual tinggi. Untuk mempromosikan perusahaan
anda, anda dapat membuat ringkasannya dalam bentuk brosur, catalog, company
profile, kalender, agenda, tabloid, bulletin dan lain-lain. Dengan cetakan yang
berkualitas, maka akan lebih meyakinkan customer anda terhadap produk-produk anda.
Dengan teknologi digital saat ini semua bisa mung-kin. Promosi perusahaan anda juga
dapat dibuat dalam media elektronik.

PT MANDIRI CReASINDO hadir dan menjadi mitra anda untuk mewujudkan
produkproduk dan media promosi perusahaan anda.
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STRUKTUR ORGANISASI PT MANDIRI CReASINDO
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Nama Perusahaan : PT. MANDIRI CReASINDO
Alamat Kantor : Jl. Kalasan No.1, Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-7060
2216, Fax. 021-390 4323
Website : www.mcreasindo.com e-mail : information@mcreasindo.com
Akte Perusahaan Nama Notaris : Hj. Sri Purwaningsih Soemarno, SH. Nomor : 01
Tanggal : 01 Agustus 2005
Pengesahan Departemen Kehakiman Nomor : C-00514 HT.01.01.TH.2006
Tanggal:24 Pebruari/2006
Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 80/1.824.02/2007 Tanggal : 01
Maret 2007 Berlaku s/d Tanggal : 01 Maret 2008
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 02.192.552.4-071.000 Tanggal : 24
Agustus 2005
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : PEM00022/WPJ.06/KP.0803/2006 Tanggal : 16 Meret 2006
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 0.845/1.824.51 Tanggal : 4 Februari
2006 Bidang Usaha :
a. Perdagangan Barang :
- Distribusi peralatan untuk Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- Komputer dan Peripheral
- Percetakan
b. Jasa Konsultan :
- Telematika
- Iklim dan Kesesuaian Lahan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 09.05.1.51.53104 Tanggal : 24 Pebruari
2006 Berlaku s/d Tanggal : 24 Pebruari 2011
Bank Account : 103 – 00 – 0436425 – 9 Bank : Mandiri KCP. Menara Thamrin Atas
nama : PT. MANDIRI CReASINDO
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