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profil orangpinter

visi

orangpinter

menjadi andalan informasi prestasi

bagi pelajar dan mahasiswa

- menciptakan perusahaan

startup yang berkualitas dan

memiliki nilai serta berdaya

saing

- membentuk ekosistem startup

- menjadi jembatan bagi mitra

dalam menjalankan kegiatan

institusinya

orangpinter merupakan sebuah platform yang 

dikembangkan oleh PT. Semarak Retail Indonesia, yaitu

perusahaan yang bergerak dibidang pengembangan

Informasi dan Teknologi (IT) yang diproyeksikan untuk dapat

membantu proses belajar dan pembelajaran bagi pelajar dan

mahasiswa di Indonesia.

orangpinter juga memiliki tim kreatif serta memiliki mitra

yang kompeten dalam pengembangan teknologi informasi

sehingga kami mampu mengerjakan pembangunan dan

pengembangan sistem informasi akademik untuk sekolah

dan perguruan tinggi.

misi

orangpinter



bussines plan orangpinter

orangpinter akan menjadi platform untuk membantu

pelajar dan mahasiswa dalam mengakses informasi akademik

diantaranya jadwal kuliah/pelajaran, pengumuman-

pengumuman, keuangan, prestasi pelajar/mahasiswa, forum 

diskusi dan informasi lainnya seputar kegiatan akademik

Sistem Informasi Akademik

Lembaga Pendidikan

Platform Tech



komitmen orangpinter

kami menawarkan beragam keuntungan

bagi pelajar dan mahasiswa yang 

didukung dengan penggunaan

teknologi mutakhir

kami siap memberi solusi dan membantu

pelajar dan mahasiswa dalam penyediaan

informasi akademis

kami ingin pelajar dan mahasiswa semakin

mudah dalam menjalankan proses belajar

dan pembelajaran demi masa depan

yang lebih baik



bidang kerja orangpinter

AKADEMIC ASISTANT

Layanan jasa asisten akademik

untuk komunitas pendidikan

WEBSITE 

DEVELOPMENT

Layanan

pengembangan website 

berupa website statis, 

website dinamis, sampai

dengan portal web

ENTERPRISE APP 

DEVELOPMENT

Layanan pembuatan

aplikasi pendukung

operasional bisnis di 

perusahaan atau institusi
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mengajak Anda untuk menjadi bagian dari

perubahan dan kemajuan. 

+62 831 6222 2688

admin@orangpinter.id

joy@orangpinter.id

www.orangpinter.id
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