
KAMI
BERKREASI

DAN
BERINOVASI

GENERAL CONTRACTOR TRADE & JASA



Kami “Bima Cipta Persada” dengan  
segenap kemampuan, keyakinan, 
keuletan  serta  keberanian  hadir  
untuk  memenuhi  tantangan  dan  
kesempatan  yang  terus  tumbuh  
berkembang  pada  bisnis  konstruksi.

Untuk  itu  kami  akan  selalu  berusaha  
memberikan  pelayanan  yang  terbaik,  
selalu  berusaha  menambah dan  
memperbaiki  kualitas  dengan  kinerja  
yang  lebih  baik.

Dengan  pemberian  kualitas  produk  
yang  baik,  harga  yang  kompetitif  dan  
service  yang  memuaskan, kami  yakin  
akan mampu menjadi  salah  satu  
alternative  pilihan  utama  anda.

Segenap  mitra  kerja  yang  kami  hormati.
Dengan  semakin  berkembangnya  industri  konstruksi di Indonesia, terutama  dalam  
bidang property yang  semakin mewarnai laju pembangunan, mulai  dari  pembangunan 
gedung, perumahan, perkantoran sampai dengan  renovasi. Dimana sangat  dibutuhkan 
tenaga-tenaga muda yang trampil dan menguasai dibidangnya.

PRAKATA



Visi Dan Misi

 NG. Herieyanto, ST

“ Kami Bekerja Secara profesional

berintegritas dan berinovasi untuk dapat 

dihandalkan dalam menghasilkan  nilai 

tambah yang tumbuh dan berkesinambun-

gan kepada para pemangku kepentingan 

untuk mewujudkan visi kami untuk menjadi 

salah satu dari yang terbesar dan terbaik  

di  bidang konstruksi di  indonesia.

 Pinosa Mardianto, ST

“Dengan kompetitive advantage yang 

dimiliki,kami siap mewujudkan obsesi 

ekspektasi pelanggan dengan cara - cara 

inovatif & profesional yang terangkum dalam 

sistem management mutu keselamatan 

kesehatan kerja & lingkungan di kelola secara 

baik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik melalui kajian resiko  

MR untuk menghasilkan produk unggulan 

yang berkualitas dan menguntungkan kedua

belah pihak.

Ihsan, SE

“Dengan dukungan berbagai pihak dan 

kepercayaan pelanggan secara potensi 

yang di miliki. kami siap untuk 

membangaun infrastruktur yang 

dibutuhkan guna mendorong pertumbu-

han mikro maupun makro ekonomi 

indonesia.

VISI :

“ Berkarya dari kerjasama Team untuk menghasilkan layanan Terbaik untuk Pelanggan dalam Industri 

Konstruksi “

MISI :

“ Berbasis Komitmen untuk menjadikan perusahaan terbaik dibidang Konstruksi dengan Kualitas dan 

Kuantitas  Produk yang baik “

 

Director General manager

 

Marketing Director

Manajemen menyadari bahwa persaingan usaha semakin ketat dan terbuka sebagai 
akibat dari globalisasi ekonomi dan permintaan pemerintahan yang baik meningkat. 
Untuk itu manajemen telah direstrukturisasi konsep bisnis perusahaan, dengan konsep 
Reborn menjadi organisasi yang cerdas dan berbasis pengetahuan". Ada 3 hal utama 
yang menjadi fokus manajemen dalam restrukturisasi konsep bisnis, dengan 
merumuskan budaya perusahaan dari mengembangkan sumber daya manusia yang 
kompeten, memiliki sikap mental integritas, militan, inovatif, detail dan fleksibel, dan 
mampu bekerja lebih efektif dan efisien. Meningkatkan struktur modal dan tingkat 
kepercayaan lembaga keuangan, serta perampingan sistem operasi dan prosedur untuk 
bekerja lebih cepat dan akurat. 



BIDANG USAHA :

Struktur & Architectural Building

Electrical & Mechanichal

Architectural Exterior &Interior

Architectural Aluminium & Glass

Tower Building

Saluran Drainase

Bidang Usaha yang kami tangani 

adalah Sebagai Berikut :

Sesuai komitmen Kami dalam pelaksanaan pekerjaan, Kami dapat seiring dalam tahapan 
pekerjaan dengan para arsitek dan developer yang dimulai dengan : Konsultasi Teknis yaitu 
perencanaan desain berdasarkan fungsi, dimensi, detail bentuk dan warna serta penyesuain 
anggaran. Pembuatan Gambar Desain yakni detail profil tampak potongan dan dimensi untuk
keperluan pemeriksaan pra-kontruksi dan pedoman instalasi. Dilanjutkan dengan Perhitungan 
Teknis yaitu perhitungan kekuatan profile & bahan terhadap beban angin sesuai standar nasional 
Indonesia / SNI ataupun persyaratan lainnya. Dan Spesifikasi Teknis yang sudah di sesuaikan 
dengan Permintaan design arsitek / konsultan perencana dengan material yang tersedia di 
                      pasaran. Terakhir adalah penentuan Metode Kerja yang di sesuaikan antara jenis 
                                     bahan atau Facade dengan keadaan kontruksi dan schedule di lapangan 



STRUKTUR ORGANISASI

 

 

 

DIREKTUR UTAMA

 

  

 

NG. Herieyanto, ST.

  
SITE MANAGER

   
PELAKSANA 1

  

  

 
PELAKSANA 2 DRAFTER PURCHASING Q S SAFETY SPV

LOGISTIC / STO QC. OFFICER

COMMERCIAL MGR SAFETY KOORD

MARKETING DIRECTOR

GENERAL MANAGER

PROJECT MANAGER

MARKETING MANAGER OPERASIONAL MANAGER

Ihsan, SE.

Taufik Akbar, SE. Pinosa Mardiyanto, ST.

 
SITE ENGINEER

Toni Haryanto, S.kom.



REFERENSI PROYEK



Proyek kami

CLIENT : PT. METROPOLITAN BAYUTAMA
Jl. Raya Jembatan 3 No.36 FS-FT Pluit Jakarta Utara

CLIENT : Bpk. Halim & Ibu Rani

Perum kemangpratama 3 Jl. Anggrek Blok 3 Bekasi 



gambar step by step gambar step by step

gambar step by step

Proyek kami

CLIENT : Bpk. Eka Agus Siswanto
Perum Oma Regency Blok D-15 Jatimelati Pondok Melati Bekasi

CLIENT : PT. SATYA WIRATAMA EXPRESS

Komp Ruko SBS Jl. Raya Jatiasih No. 27K Jatiasih Bekasi



Proyek kami

CLIENT : Bpk. Andrinoviar Budiman

Jl. Pratama Raya Blok G 3 Komp BHP Kampung Dukuh Kramat Jati - Jaktim

CLIENT : PT. METROPOLITAN BAYU INDUSTRI

JL. Gunung Sahari 3 No. 5F Jakarta Pusat



REFERENSI DESIGN



Design Kami



Design Kami



Design Kami



Design Kami



sales@bimaciptapersada.com

www.bimaciptapersada.com

Kp. Pondok Benda Rt 05/Rw 01 

Kel. Jatirasa - Jatiasih

Bekasi 17424

021-8243 2372

Contact us

Kami siap 
untuk melayani anda

gambar

Thank you for viewing our

company profile


