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PROFIL SUKMATIRTA
PT Sukma Tirta Persada (Sukmatirta) didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Kokoh Henry, S.H, Mkn., No.6 tanggal 6
Oktober 2014. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada bulan November 2014. Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan adalah perdagangan pompa dan aksesoris serta pelayanan purna jual.

Saat ini Perusahaan juga bertindak selaku distributor pompa

di bisnis pengadaan pompa dan “valve” di Indonesia.

dan

Bersama

“valve” KSB (Germany) termasuk suku cadangnya.

dengan

tim

yang

sudah

perpengalaman

berkedudukan di Bekasi yang berlokasi di Jl. Bintara 8 No.86

dibidangnya Sukmatirta siap melayani penyediaan pompa

a, Bintara, Bekasi Barat 17134. Untuk memenuhi segala

dan “valve secara menyeluruh (one stop services) dan

kebutuhan konsumen akan pompa, maka Sukmatirta juga

memuaskan, termasuk pelayanan terbaik yang siaga

menyediakan pompa dari merek-merek ternama lainnya.

melayani kapanpun dibutuhkan. Setiap proyek yang kami

Selama lebih dari

kerjakan selalu melibatkan tenaga ahli kami yang bekerja

20 tahun berkiprah di bisnis ini,

Wahyuditomo selaku pimpinan dan pendiri perusahaan ini

sama dengan pelanggan untuk meminimalkan kesalahan,

terus membawa perusahaan mencapai pertumbuhan yang

sehingga mencapai solusi optimal.

agresif dengan terus melakukan berbagai langkah terobosan

Kami tidak hanya menjual produk, tetapi kami juga

penting yang mengantarkan perusahaan sebagai salah satu

menyediakan konsultasi dan seleksi untuk jenis produk yang

pemain penting yang sangat diperhitungkan kompetitornya

tepat yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan Anda.

VISI & MISI
Menjadi perusahaan distributor terbaik untuk merek pompa
dan “valve” terkemuka di dunia, merupakan visi kami. Dan
misi kami adalah:
• Menjadi mitra yang paling dapat diandalkan dengan memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan pelanggan terhadap pompa air dan “valve”.
• Mengembangkan potensi karyawan dengan tugas, pelatihan, pembinaan, konseling dan mentoring untuk karir
dan kesejahteraan masa depannya.
• Mengembangkan sistem operasional yang efektif dan
efisien sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan
manfaat bagi karyawan perusahaan.

BIDANG USAHA
Sukmatirta adalah distributor resmi KSB Indonesia Pump &

Sukmatirta semakin unggul dan terus berkembang

Valves dengan bidang layanan sebagai berikut:

pesat karena komitmen dan keseriusannya untuk terus

• Pengadaaan pompa dan “valves”
• Pengadaan suku cadang
• Instalasi/pemasangan pompa
• Perencanaan dan perbaikan sistem instalasi
• Perbaikan dan perawatan pompa

mengembangkan keahlian, yang menjamin pelayanan
yang sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggannya.
Kami juga menjamin dukungan suku cadang, pelayanan
& kontrak pemeliharaan untuk berbagai jenis and bebagai
aplikasi pompa tertama seperti:

Kepercayaan
Perusahaan

membangun

dan

menjaga

kepercayaan

masyarakat khususnya pelanggan berdasarkan integritas,
komitmen dan kejujuran. Berkomitmen melakukan apa
yang kita ungkapkan secara tepat, pada saat hal tersebut
seharusnya dilakukan. Memilih untuk mengatakan apa yang
benar-benar kita ingin sampaikan, dengan nilai kontribusi
bisnis yang baik.

Dedikasi
Loyalitas, antusiasme dan pengabdian menjadi modal penting
yang membentuk kuatnya dedikasi seluruh elemen dalam
perusahaan terhadap pekerjaan dan tanggungjawabnya.

NILAI-NILAI
PERUSAHAAN

Kinerja Yang Tinggi
Perusahaan mendorong peningkatan kinerja optimalnya
melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme dan
kepemimpinan.

Perusahaan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spirit

Pencapaian Hasil

penting yang mampu memotivasi terciptanya iklim kerja

Melakukan apa pun yang perlu dilakukan dengan usaha

yang sehat namun kompetitif. Nilai-nilai penting perusahaan

tinggi untuk mencapai hasil yang maksimal. Memilih untuk

yang telah dijalankan secara konsisten dan penuh komitmen

membidik hasil yang terukur dan dapat dicapai. Mengelola

telah mengantar perusahaan pada pencapaian kinerja

kinerja pada hasil dan bertanggung jawab untuk mencapai

optimal dan berkesinambungan.

hasil terbaik yang diharapkan bersama.

PENDIRI

LEGALITAS
Nama Perusahaan Sukma Tirta Persada
Bentuk Perusahaan PT. (Perseroan Terbatas)
Alamat Perusahaan Jl. Bintara 8 No.86 a, Bintara
Bekasi Barat 17134
Bidang Usaha Pengadaan Pompa dan Valve
Akte Pendirian No. 6 - 6 Oktober 2014

Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bisnis

[Notaris Kokoh Henry, SH., M.Kn]

pompa. Kami sangat yakin bahwa kami dapat

Nomor Pokok Wajib Pajak 71.222.204.1-407.000

memberikan solusi dan servis terbaik kepada para

Surat Izin Usaha Perdagangan 510/PK/2044/BPPT.4

pelanggan kami.

Tanda Daftar Perusahaan PT 10.26.1.46.05687
Nomor Telepon (+62-21) 8896 9294
Nomor Informasi (+62-21) 8896 9295

Wahyuditomo, Pendiri dan Direktur.
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Website Perusahaan www.sukmatirta.com
Email Perusahaan info@sukmatirta.com
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