Profil Kami

Prakata
Divusi dibentuk pada tahun 2004 sebagai bagian dari Satuan Unit Komersial Institut Teknologi Bandung
(ITB). Dengan institut teknologi yang paling menonjol di Indonesia sebagai inkubator awalnya, Divusi
berkomitmen untuk mempersembahkan keunggulan pada produk dan layanannya.
Kini, Divusi telah tumbuh secara dinamis selama lebih dari satu dekade dan siap bergerak maju untuk
menjadi salah satu perusahaan Teknologi Informasi nasional yang profesional, membawa nilai tambah
yang sebanding kepada para klien dan mitra.
Efisiensi dan peningkatan nilai bisnis adalah tujuan kami dengan berkomitmen untuk memberikan nilai
terbaik dalam kualitas, jangka waktu, biaya dan layanan yang terjamin dan dapat diterima.
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Mengapa DIVUSI ?
Kami unik dalam artian bahwa kami memfokuskan diri pada apa yang klien butuhkan, tidak hanya
menyelesaikan permintaannya. Hasil akhir yang kami serahkan senantiasa efisien dan berorientasi
nilai.
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VISI
Didirikan sebagai perusahaan teknologi informasi, Divusi ingin meraih prestasi untuk menjadi penyedia
solusi teknologi informasi dan komunikasi yang terpercaya di wilayah ASEAN.

MISI
Misi kami adalah memberikan solusi terbaik dan efisien kepada klien kami di segala aspek, terutama
dalam kualitas produk dan layanan, jangka waktu, biaya dan hasil akhir.
Kami juga sangat menghargai kerjasama saling menguntungkan dan kemitraan yang solid.

Nilai
Tiga nilai penting berasal dari semangat dan mimpi bersama kami: “Creative, Critical dan Credible”
merupakan nilai-nilai yang memungkinkan kami bekerja dengan penuh semangat, tanpa melewatkan
langkah-langkah penting dan memberikan kepastian saat kami berupaya menjadi perusahaan yang
terpercaya.

Budaya
Melalui "Creative, Critical dan Credible" sebagai motor penggeraknya, Divusi menghargai etika
bisnis dan kerja, gagasan inovatif, kejujuran, ketekunan, dan akhirnya respek yang datang dari segala
sesuatu dan upaya yang bersifat positif.
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Bisnis
Fokus bisnis kami adalah di bidang implementasi teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan
lembaga pemerintahan, korporasi, dan organisasi. Kami menyiapkan berbagai macam produk dan layanan
dengan kriteria tertentu, yaitu konsultansi teknologi informasi, telekomunikasi, pengembangan system dan
produk, serta media kreatif.
Kami membangun kemampuan kami untuk mendapatkan solusi yang amat bernilai, dan terus
mengembangkan tim kami untuk menjadi mitra yang lebih baik bagi klien kami. Kami telah menyesuaikan
diri dengan visi yang lebih komprehensif dan inovatif, sehingga dapat memuaskan klien dan diri kami sendiri.
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Komitmen
Efisiensi dan peningkatan value bisnis adalah komitmen kami. Seperti diutarakan sebelumnya, kami berkomitmen untuk
memberikan value terbaik dengan kualitas, jangka waktu, biaya, dan layanan yang terjamin dan dapat diterima dengan baik.

Manajemen
Tim manajemen kami memiliki kemampuan untuk melakukan fungsi kepemimpinan secara efisien dengan pertimbangan
terbaik bagi perusahaan. Keputusan bisnis dibuat cepat dan hati-hati berdasarkan optimalisasi dan manfaat investasi, tingkat
pengembalian untuk Divusi, mitra dan klien.
Struktur manajemen diformulasikan sesuai dengan efisiensi sumber daya dan dinamisme untuk menjalankan fungsinya.
Struktur ini memungkinkan respon cepat untuk rantai informasi bisnis antar level.

Sumber Daya
Dengan sekira 50 personil yang berasal dari kompetensi terbaik dan berusia muda, hal ini akan memicu suasana kerja yang
selalu penuh dengan idealisme, semangat, kepekaan terhadap tren, dan keingintahuan yang produktif. Tepatnya fasilitas yang
tersedia meningkatkan eksplorasi menarik untuk mendatangkan sepaket ide sebagai bibit-bibit tumbuhnya produk dan
layanan Divusi.
Kompetensi SDM yang kami miliki seimbang dalam jumlah dan tingkat kemampuan. Seluruh personil merupakan talenta
terbaik dari universitas terbaik di Indonesia, yang sepenuhnya didorong untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing.
Kami Divusi selalu “Creative, Critical dan Credible” .
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Departemen Critical Information System
Critical Information System merupakan sistem informasi yang dikendalikan oleh komputer yang mengelola
operasi dan aset penting pada sektor komersial maupun industri, termasuk pengiriman energi, bandara,
transportasi umum, minyak dan gas bumi, sistem teknologi informasi, sistem manajemen bisnis, dan lainlain.
Kompetensi :
• Radar/Surveillance Data Processing System
• Vessels Traffic System
• Terminal Booking and Return Cargo System
• Embedded System
• Access Control System
• Enterprise Applications
Domain :
• Air Traffic Management/Air Navigation
• Airport & Seaport
• Oil & Gas
Klien :
• Airnav Indonesia
• Angkasa Pura 1
• Angkasa Pura 2 & Group
• Pelindo II
• Pertamina Hulu Energi
• Pertamina EP
• SKK-Migas
Universitas Padjadjaran
Institut Teknologi Bandung
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Departemen IT Consulting
IT Consulting adalah area bisnis yang menangani perencanaan dan perancangan untuk implementasi TI
yang efisien di dalam sebuah perusahaan, unit bisnis, atau sistem tertentu.
Kompetensi :
• Perencanaan dan Perancangan IT Masterplan
• Enterprise Architecture
Data Management
Business Intelligence
• IT Audit
• IT Governance
• Business Process Management
• IT Training
Domain :
• Oil & Gas : Upstream Downstream
• Government – Planning, Industrial
• Port Management
Airport Management
• Insurance

Klien :
• Pertamina Persero
• Pertamina Hulu Energi
• Pertamina EP
• SKK-Migas
• Bappenas
• Kementerian Perindustrian
Pemkot Bandung
• Pelindo II
• Askrindo
Angkasa Pura 2
Pemkot Bandung
Kereta Api Indonesia
Perum PPD
Cipaganti
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Departemen Creative Product
Creative Product merupakan unit bisnis Divusi yang berfokus pada pengembangan produk teknologi
informasi, pemasaran konten, sistem multimedia, dan media sosial untuk pengembangan bisnis
perusahaan.
Kompetensi :
• IT Products Development
• Web Development
• Web Maintenance
• Content Management
• Content Marketing
• Visual Communication and Art Design
• Videography, Photography, Editing
• Creative Copywriting and Publishing
Domain :
• Tourism and Hospitality
• Travel Management
• Service Industries
• Education
Finance

Klien :
• Kementerian Pariwisata
• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• PT Perusahaan Listrik Negara, persero (PLN)
• United Nations Development Programme (UNDP)
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Institut Teknologi Bandung
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