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Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang General Contractor, 

Developer dan Supplier Trading, Dengan spesifikasi sektor usaha sebagai 

pelaksana pekerjaan konstruksi gedung, gudang, industri, bangunan 

komersial, dsb. Dan juga sekaligus menyediakan jasa pemasangan instalasi 

ME serta penyedia berbagai macam barang kebutuhan industri, corporate 

atau perorangan. Adapun ruang lingkup bisnis kami meliputi kegiatan 

pembangunan konstruksi gedung, industri, dan bangunan komersial sebagai 

berikut : 

CONTRACTOR & DEVELOPER 

 Pekerjaan konstruksi bangunan multi atau banyak hunian 

 Pekerjaan konstruksi gudang dan industri 

 Pekerjaan konstruksi bangunan komersial 

 Pekerjaan konstruksi hotel, resto, dsb. 

 

INSTALASI MECHANICAL DAN ELECTRICAL 

 Pekerjaan instalasi listrik untuk gedung dan pabrik 

 Pekerjaan instalasi pipa air (plumbing) dalam bangunan dan saluran 

 

GENERAL TRADING 

 Pengadaan barang dan perdagangan umum 



 Menjadi Mitra /partner dalam pembangunan yang handal bagi customers 

menuju terbentuknya sebuah perusahaan yang sehat yang berstandar 

nasional. 

 

 

 Menghasilkan nilai tambah (Value )  bagi kedua belah pihak baik dari Pemilik Dana maupun 

Stake Holder secara berkesinambungan. 

 Menghasilkan produk-produk yang handal dan bermutu dalam mewujudkan Customer 
Satisfaction . 

 Menciptakan lingkungan kerja yang Kondusif  dan Komprehensif, mensejahterakan karyawan 

serta memberikan peluang dan kesempatan secara proporsional untuk berprestasi secara 

profesional. 

 Menciptakan lingkungan kerja yang Aman dengan selalu menjaga keamanan lingkungan, 

kesehatan, dan keselamatan kerja sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis. 

 Menciptakan dan membina hubungan kerja dengan melakukan Komunikasi yang efektif dan 

efisien. 

 Melakukan Continual Improvement  dan daya saing sumber daya manusia (SDM) dalam 

pengelolaan produk, system serta informasi teknologi (IT) perusahaan pada keahlian design, 

engineering, teknik, erection dan project management. 

 Melaksanakan proyek-proyek yang tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu serta rekayasa 

engineering yang efisien secara Konsisten  dan Transparan. 

 Melakukan proses pelaksanaan proyek-proyek dibidang infrastructure dan bangunan gedung. 

 Menjaga dan menghormati hubungan kerja dengan mitra/partner kerja atas dasar Kemitraan. 

 Bersinergi dengan perusahaan kontraktor lain dalam penanganan serta pengelolaan proyek-

proyek design dan konstruksi. 

 
 
 



Kami hadir dengan prinsip untuk memberikan 

Total Solution Bussines Partner yang sanggup 

memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi 

personal customer  ataupun corporate customer 

dalam pengadaan barang  dan pembangunan.  

 













































   CABLE SUPPORT SYSTEMS   

   ( Cable Tray, Ladder + Accessories ) Pengiriman Project PT. SMELTING 



       PANEL ELECTRIC  

       ( Box Panel Contens Wiring Service )  
 Pengiriman Project  BOX PANEL 



TIANG PJU 

( Type Oktagonal atau Bulat )  
 

TIANG PJU 
OKTAGONAL 

TIANG PJU 
BULAT 

Pengiriman Project Tiang PJU 


