


ABOUT US

PT. Teknologi Indonesia Terdepan adalah perusahaan penyedia jasa ICT 

(Information Communication Technology) yang secara khusus memberikan 

layanan pengadaan dan konsultansi berbagai produk ICT. Sebagai penyedia 

layanan aplikasi bisnis (application service provider), perusahaan kami 

sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh putra-putri Indonesia yang telah

berpengalaman di bidang ICT dan Multimedia. 

Kami senantiasa memberikan layanan berkualitas kepada para mitra bisnis 

sebagai wujud dan bukti atas filosofi perusahaan sebagai “one stop ICT 

solutions center” melalui strategi "3R" - Right Time, Right Service & Right Price. 

Dengan mengedepankan filosofi "3R" dalam praktek bisnis, kami memberikan 

layanan yang sesuai kebutuhan, pada waktu yang tepat dan dengan harga yang 

sangat bersaing. Dalam hal ini, strategi "3R" adalah kunci sukses kami, yang 

mencerminkan kultur perusahaan yang menekankan pada perkembangan dan 

pertumbuhan di masa mendatang.



OUR VISION
     & MISSION

VISI :

Menjadi perusahaan Teknologi yang Terbesar di Indonesia dalam 

pengembangan dan industri di bidang teknologi

MISI :

Memenuhi kebutuhan teknologi informasi seluruh stakeholders 

(perorangan, masyarakat, pelaku bisnis, instansi pemerintahan 

dan lainnya).

Mengembangkan dan memberikan layanan tepat guna dan tepat 

waktu dengan harga bersaing, berkualitas, dengan solusi yang 

kreatif dan inovatif dalam bidang ICT dan layanan Multimedia.

Menyediakan solusi menyeluruh bagi mitra bisnis berupa desain, 

enginering, manajemen proyek, konsultasi dan dukungan finansial 

agar mitra bisnis kami fokus pada core business-nya.

Membantu mitra bisinis kami memotong biaya operasional dengan 

sepenuhnya mengoptimalkan fungsi dari infrastruktur dan SDM 

yang dimilikinya.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam bidang pemanfaatan 

ICT, menjadi wadah generasi muda dalam pemahaman bidang ICT, 

serta terus melakukan riset dan pengembangan dibidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi.  
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OUR TEAM

Rico Imanta Ginting, M. Kom
CEO, Millennial Technology

Didi Khodriansyah
Product Designer, Millennial Technology

Rizky Hamdani, S. Kom
Software Engineer, Millennial Technology

Annas Rusdi Awandari
Fullstack Developer, Millennial Technology

Hendry Adrinata, S. Kom
CTO, Millennial Technology

Elfrida Pardede, S. Kom
CFO, Millennial Technology

Heny Wijayanti, S. Kom
Digital Marketing, Millennial Technology

Nola Amalia Brutu
Accounting & Finance, Millennial Technology

Irsyad A. Panjaitan
Software Engineer, Millennial Technology



Millennial POS
web, mobile, desktop

Sistem yang mendukung transaksi 
penjualan, seperti misalnya di 
supermarket, restoran, kafe, dll. 

Millennial Mail System
web

Sistem manajerial pesan secara 
cepat dan akurat.

Millennial Absensi
web, mobile, desktop

Sistem pengelola absensi & 
permohonan cuti karyawan 
dengan mudah.

Desa Millennial
web

Sistem informasi pelayanan 
masyarakat dengan cara akurat, 
cepat dan cerdas.

PLH Hotel System
web, mobile, desktop

Sistem pengelolaan booking, laporan 
detail tamu harian, membuat 
berbagai laporan, room cleaning, 
penerbitan invoice dan lengkap 
dengan teknologi yang paling 
mutakhir.

Millennial SIAKAD
web

Sistem media digital layanan 
bimbingan, monitoring dan 
penilaian akademik

PRODUCTS



Millennial Inventori
web, mobile, desktop

Sistem inventori gudang untuk 
mengontrol persediaan barang. 

Millennial SIM-S
web

Sistem yang memudahkan semua pihak 
untuk berinteraksi, misalnya pihak 
sekolah dapat memberikan informasi 
kepada calon siswa/masyarakat yaitu 
mengakses informasi tersebut dengan 
mudah.

Care SIM-RS
web, mobile, desktop

Sistem manajemen rumah sakit 
komprehensif yang mencakup semua 
aspek manajemen administrasi dan 
medis.

Miguna Clinic
desktop, web, mobile

Sistem informasi manajemen klinik 
modern, menyeluruh, modular & 
teringrasi.

Millennial Finance
web, mobile, desktop

Sistem pengelolaan keuangan pada 
yang dapat disesuaikan dengan jenis 
usaha Anda.

Millennial Production 
System
web, mobile

Sistem yang mendukung fungsi 
produksi/operasi yang meliputi semua 
aktivitas yang berkaitan dengan 
perencanaan dan pengadilan proses 
menghasilkan barang atau jasa.



Web Company Profile
web

Website yang membuat profile 
perusahaan, diantaranya mengenai 
tentang perusahaan atau bisnis, visi 
dan misi, our service atau product, 
our client and principal dan lain 
sebagainya.

Millennial Stock Opname
web, desktop

Sistem perhitungan persediaan fisik 
(barang dagang) atau stok yang 
berada di dalam toko atau gudang.

Millennial Legislatif
web, mobile, desktop

Sistem informasi pasangan legislatif 
yang memuat website hingga 
manajemen team.

Millennial Home
mobile

Sistem rumah pintar yang 
terintegrasi dengan satu aplikasi.



SERVICES

Development UI / UX Design

Custom pembuatan 
aplikasi/sistem website, 
desktop & mobile.  

Landing Pages, Wireframing, 
Prototyping, Mobile App 
Design, & Web App Design.

Sertification
Sertifikasi pelatihan bimbingan 
teknologi kepada ruang lingkup 
pemerintahan dan lainnya.

CCTV Security System
Jasa perancangan pasang 
kamera cctv, design instalasi 
cctv, perancang instalasi cctv, 
dan pemasangan Instalasi 
kamera cctv.

Media Center
Jasa yang dapat mendukung 
pertukaran informasi antara 
instansi pusat dan daerah 
atau antar lembaga/instansi 
tertentu secara cepat, tepat 
dan akurat.

millennial



PORTOFOLIO

Sistem manajemen teamwork calon 
legislatif yang fungsional & terstruk-
tur. Dengan fitur data calon legislatif, 
data tim pemenangan, data 
pendukung, data tim saksi, data 
logistik serta data program.

TRENcenter
Website & Android

Aplikasi game yang dibuat untuk 
menguji pengetahuan masyarakat 
tentang sejarah kota medan dan 
informasi mengenai seputar politik di 
Indonesia.

Ahooi Medan
Website & Android



Desktop

Klinik Maheerah Beauty Sistem klinik kecantikan yang memiliki fitur 
pengelolaan data pasien, persedian barang, 
transaksi hingga laporan.

Sistem manajemen teamwork calon 
legislatif yang memiliki fitur total data 
pendukung, program dan tim 
pemenangan.

Syafii Center
Android



Program yang terdiri dari Inventori, Produksi, 
Pembelian, Penjualan (Point Of Sales) dan 
Akuntansi untuk usaha dibidang industri 
bakery.Desktop & Android

Youlanda Bakery

Sistem manajemen hotel yang mencakup 
seluruh fitur hotel mulai dari bintang 1 hingga 
bintang 5 dengan teknologi paling mutakhir.

PLH Hotel System
Desktop



Sistem informasi (website) kampus 
yang terdapat fitur daftar online hingga 
penjurnalan & perpustakaan online.

Asy-Syafiiyah
Website



Jl. Eka Surya, Komplek Grand Monaco 
Blok B No B12, Deli tua - Deli Serdang
Sumatera Utara - Indonesia 20355

THE LEGALITY

Nama Perusahaan   : PT. Teknologi Indonesia Terdepan
Singkatan   : Millennial Technology
Alamat    :

Bidang Usaha   : Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
Direktur    : Rico Imanta Ginting, S.Kom, M.Kom
Komisaris   : Elfirida Boru Pardede, S.Kom

Akta Pendirian   : Akte No. 1 Tgl. 23 Nopember 2018 pada Notaris Fenty Iska, SH, SpN

SK Kementerian Hukum & HAM : No. AHU-0005901.AH.01.11.TAHUN 2019

Advocate   : Kantor Hukum Azmi, Aditya & Partners

 : www.millennial.co.id   : millennialcoid

NPWP
90.037.186.5-125.000

SIUP
503.570.510/0005/02.13/PK/VII/2019

NIB
9120103591403



OUR CLIENTS

Youlanda Bakery

Klinik Maheerah Beauty Yayasan Perguruan Asy-Syafiiyah

OUR PARTNERSHIP

Yayasan Perguruan Istiqlal Delitua Young On Top Medan

BMC Media

Telkom UniversitySTMIK Triguna Dharma SMK Wira Jaya Kusuma SMK Multi Karya

Batalyon Infantri 126/Kala Cakti

Flat Drone LKPM Indonesia

PPT Pertamina (Persero) MOR I Medan

Batalyon Artileri Medan 2/Kilap Sumagan

Serikat Pekerja Pertamina - UPMS I

Pemerintah Kab. Asahan

Meutia Beauty CentreAriana Audy Beauty Centre Schooler Lab Pujakesuma

PDAM Tirtanadi




