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HI STUDIO - A Value-Driven IT Consulting Firm
Hi-studio merupakan sebuah firma konsultasi yang bergerak di bidang perdagangan produk dan
jasa yang berhubungan dengan usaha informasi & teknologi, khususnya pengembangan produk
& penyediaan solusi IT yang telah berdiri sejak tahun 2019.
Hi-Studio sendiri sudah berbadan hukum PT dengan nama PT Hipe Studio Internasional,
didirikan berdasarkan Akta Nomor AHU-0108047.AH.01.11.Tahun 2019 Tahun 2019 di Jakarta.

VISI
Menjadi perusahaan konsultasi dan pengembang produk serta layanan teknologi informasi yang
handal dan memiliki daya saing di tingkat internasional.

MISI
●
●
●

Mengembangkan produk teknologi yang berkualitas, dengan basis teknologi terkini yang
tepat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Berkontribusi dalam riset dan pegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menyediakan wadah bagi para stakeholder untuk tumbuh dan berkembang bersama
untuk kemaslahatan sosial.

Dengan melihat potensi besar negara Indonesia dari berbagai lini, dibutuhkan banyak sekali
bisnis-bisnis yang mengisi setiap lini-lini tersebut. Akan tetapi, Ada gap besar antara ide bisnis
dan implementasi, oleh karena itu kami mencoba membantu para calon pebisnis dan atau
pebisnis yang sudah sukses dalam mengembangkan dan merealisasikan bisnis barunya yang
berbasis teknologi. Ada 3 prinsip yang mendasari dibangunnya Hi-Studio: Passionate,
Excellent dan Value-added.

Passionate
Kami menempatkan diri sebagai pemilik dari hasil produk itu sendiri karena kami percaya
bahwa definisi proyek yang berhasil dilihat dari banyaknya pengguna dan manfaat yang
ditebarkan oleh proyek tersebut. Kami memastikan setiap hal tersampaikan melalui
feedback-loop yang terstruktur dan optimal.

PT. HIPE STUDIO INTERNASIONAL
Gedung Patra Jasa Office Tower, Lantai 17,
Ruang 1704 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34 Kuningan
Timur, Setiabudi DKI Jakarta 12950
Email : contact@studio.hipe.id

Excellent
Fokus kami dalam setiap kerjasama adalah membangun hasil yang terbaik yang mencakup
level of detail dan User Experience. Bagaimana menggabungkan keduanya sehingga
menghasilkan produk yang memiliki estetika dan mampu bersaing secara global.

Value-added
Kerjasama yang kami berikan bersifat jangka panjang, membantu para klien kami untuk
menyongsong tren bisnis dan pelanggan masa depan. Bisnis masa depan berkaitan erat
dengan data-driven decision sehingga kami menawarkan klien kami banyak opsi untuk
melakukan analisis atas para pelanggannya.

