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PENGANTAR
Portofolio ini sengaja kami susun secara ringkas namun 
seksama, dengan harapan dapat memberikan 
informasi yang jelas mengenai lingkup dan bidang 
pekerjaan perusahaan kami, yaitu Mitra Ameliorasi 
Sinergi, perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
training and consultant dan penyedia general IT 
product, and mechanical electrical.

Mitra Ameliorasi Sinergi atau MAS berdiri pada 
tanggal 1 April 2020 di Depok, serta berbadan hukum 
berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan pada Notaris 
[NAMA NOTARIS], No. [NOMOR AKTA PENDIRIAN] 
sehingga cukup untuk menjadi dasar legalitas
perusahaan ini. MAS yang didirikan oleh Febby Febria 
dan Rifky Hakim, dapat bergerak dan bersaing dalam 
berbagai bidang usahanya dengan dukungan jajaran 
Direksi dan staf ahli yang telah berpengalaman dalam 
bidangnya masing-masing.

MAS siap bersaing secara sehat dalam era global dan 
kompetitif ini. Dengan dukungan manajemen yang 
tangguh dan sangat optimis, kami yakin pekerjaan 
yang kami tangani akan berjalan cemerlang dengan 
penuh tanggung jawab.



Give us your problem,
We will back to you with solutions
“

“



LATAR BELAKANG
Terlahir di tengah arus modernisasi yang kian kuat daya bersaingnya satu sama lain, Mitra 
Ameliorasi Sinergi atau bisa disingkat dengan MAS sejak awal terbentuk sudah lekat 
dengan prinsip-prinsip yang memang bukan hanya sekedar mengedepankan keuntungan 
finansial saja, tetapi hadir sebagai solusi yang diharapkan mampu membantu klien atau 
costumer agar lebih mengefektifkan pekerjaan dan meningkatkan produksinya di berbagai 
bidang. 

Berlatar belakang dalam perkembangan IT, peningkatan SDM kesehatan, terutama di 
masa pandemi, serta keinginan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, MAS 
yang berdomisili di Jakarta Selatan ini memfokuskan penyediaan layanan yang berkualitas 
tinggi, dan memberikan nilai tambah bagi klien. 

Kata Ameliorasi yang terdapat di tengah-tengah nama perusahaan memiliki pengertian 
berusaha untuk memperoleh kenaikan produksi, sekaligus menurunkan biaya pokok. 
Sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan Mitra Ameliorasi Sinergi ingin 
meningkatkan produksi di berbagai bidang dengan cara yang paling efisien, namun tidak 
menurunkan kualtas yang diberikan.



Menjadi perusahaan yang unggul dan terpercaya dalam meningkatkan produktivitas dan 
kinerja perusahaan.

VISI

- Menjadi mitra terbaik bagi klien dalam meningkatkan performance perusahaan.

- Menyiapkan masa depan perusahaan yang lebih modern dengan penyediaan produk IT 
yang unggul

- Meningkatkan kompetensi dan produktivitas perusahaan  melalui berbagai aktifitas
pelatihan dan  workshop
- Memberikan layanan yang terjangkau namun berkualitas.

MISI



Profesional 
MAS didukung dengan tenaga ahli di bidangnya 

yang bekerja dengan melayani dan penuh tanggung 
jawab

Pelayanan prima  
Nilai ini telah tercermin dan menjadi semangat tim 
MAS dalam bekerja. Oleh karena itu, MAS dapat 

selalu memberikan produk dan layanan yang  
terbaik kepada pelanggan, 

Terpercaya 
MAS sangat mengutamakan kepercayaan 

pelanggan. Kebutuhan pelanggan adalah prioritas 
utama bagi Tim MAS dalam bekerja.

NILAI



STRATEGI
Kerjasama mitra global

MAS bermitra dengan perusahaan berkelas dunia baik di nasional maupun internasional. Jejaring 
yang luas menjadikan MAS mampu memberikan yang terbaik bagi setiap pelanggan.

Harga yang kompetitif.

Dengan jejaring yang luas, MAS dapat memberikan harga yang kompetitif kepada setiap pelanggan. 
Meskipun dengan harga yang terjangkau kualitas pekerjaan MAS selalu berkelas. 

Kemampuan adaptasi permintaan pelanggan.

MAS memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap setiap kebutuhan yang unik dari pelanggan. 
MAS dapat melakukannya karena didukung tenaga-tenaga ahli dan profesional di bidangnya. 

Cepat dan Tepat

Berbisnis dalam bidang teknologi, kecepatan dan ketepatan menjadi syarat utama. Hal itulah yang 
juga yang akan diberikan MAS kepada setiap pelanggan. Selain itu, MAS akan selalu berinteraksi 
dalam memberikan update terbaru mengenai produk dan teknologi terkini.



MAS memiliki produk dan layanan unggulan yang
akan memberikan kontribusi besar dalam kemajuan
perusahaan pelangan. MAS menjamin keunggulan
dalam setiap bidang yang ditawarkan akan lebih
efektif dan efisien dengan harga yang kompetitif,
SDM yang berkualitas serta jaringan yang luas.

- Training softskill dan hardskill: 
• Manajemen 
• Kepemimpinan
• Pelayanan prima
• Teknologi Informasi

- Training khusus untuk peningkatan kompetensi 
tenaga kesehatan.
- Konsultan dalam bidang 

• Pengembangan IT system perusahaan
• Manajemen Rumah Sakit 
• Perencanaan Sistem Informasi Rumah Sakit

- General IT product
- Mekanikal and Electrical

PRODUK DAN LAYANAN
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