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1. Gambaran Umum Perusahaan 

A. Logo Perusahaan 

 

Gambar 1 Logo PT. Jaya Etika Beton 

B. Lokasi Perusahaan 

Lokasi PT. Jaya Etika Beton berada di Jalan Bodean Krajan, Desa 

Toyomarto, Kec. Singosari, Malang 

C. Sejarah Perusahaan 

PT. Jaya Etika Beton merupakan perusahaan yang bergerak di bidang beton 

precast yang berfokus pada rancangan konstruksi. Perushaan ini memberikan jasa 

dan mengikuti perkembangan terkini mengenai precast dalam dunia konstruksi 

dan irigasi. Tidak hanya itu, diikuti dengan pemahaman yang luas terhadap 

pekerjaan konstruksi,permintaan pasar, dan memasok pracetak secara mandiri.  

Perusahaan PT. Jaya Etika Beton berdiri pada tahun 2014. PT. Jaya Etika Beton 

adalah sebuah anak perusahaan atau perusahaan yang digandeng langsung dengan 

perusahaan kontraktor yakni PT. Jaya Etika Teknik. Didirikan sejak tahun 2004, 

PT Jaya Etika Teknik memegang Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional sebagai 

penyedia jasa kegiatan usaha pelaksana konstruksi. Selama 16 tahun berkarya 



 
 

 
 

dalam jasa konstruksi Indonesia, PT Jaya Etika Teknik telah dipercaya 

mengerjakan 143 proyek yang antara lain mencakup pembangunan gedung, 

rehabilitasi sarana konservasi SDA, normalisasi sungai, hingga pengadaan dan 

instalasi fasilitas pelengkap.  

 Berawal dari banyaknya proyek konsturksi dan irigasi yang datang kepada 

PT. Jaya Etika Teknik sehingga membutuhkan lebih banyak beton precast 

daripada permintaan regular. Kunci utama dalam memastikan efisiensi dan 

efektivitas pembangunan proyek adalah proses perencanaan yang matang dan 

terstruktur. Dengan profesionalitas yang kami junjung serta kompetensi tim yang 

kami miliki, kami berkomitmen untuk menyelesaikan setiap pembangunan proyek 

dengan penuh kualitas & memenuhi ekspektasi mitra maupun pengguna jasa. 

Pada saat itu banyaknya permintaan yang masuk menyebabkan perusahaan 

kontrakor ini kewalahan dalam pengadaan beton. Beton yang dipesan tidak selalu 

tepat dalam target waktu proyek, selain itu juga dalam pengadaannya terkadang 

mendapat harga yang beda dari yang diharapkan. Terlebih jika proyek yang 

datang adalah proyek yang besar dan membutuhkan lebih dari satu jenis beton 

precast.  

 Oleh karena itu PT. Jaya Etika Teknik memutuskan untuk mempermudah 

pengadaan beton dengan memproduksi sendiri beton pracetak yang di butuhkan. 

Selain untuk mempermudah pengadaan beton, berdirinya PT. Jaya Etika Beton 

sangat membantu perusahaan konstruksi tersebut untuk menekan biaya 

pemesanan maupun biaya penyimpanan jika memesan beton pada perusahaan 

lain. Terbukti dengan berjalannya waktu, PT. Jaya Etika Beton selalu memenuhi 

permintaan beton pracetak yang dibutuhkan. Selain itu juga berhasil menekan 



 
 

 
 

biaya yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Etika Teknik dalam sistem pengadaan beton 

nya. Pada tahun 2020, PT. Jaya Etika Beton berhasil menerima dan 

menyelesaikan permintaan beton pracetak untuk sebuah proyek konstuksi besar di 

Bali. Tidak hanya itu pekerja yang ada di PT. Jaya Etika Beton pun bertambah 

dalam kurun waktu yang singkat karena tingginya permintaan proyek. 

D. Visi dan Misi Perusahaan 

Adapun visi dan misi dari perusahaan PT. Jaya Etika Beton sebagai berikut: 

Visi: 

“Menjadi perusahaan jasa pelaksana konstruksi terkemuka yang 

mengutamakan integritas dan kepercayaan klien.” 

Misi: 

1. Mengutamakan perencanaan komprehensif dan terstruktur untuk 

mengoptimalkan sumber daya sehingga meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas dalam bekerja. 

2. Memberikan pelayanan kolaboratif sehingga dapat memenuhi ataupun 

melampaui ekspektasi klien.  

3. Membentuk tim dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan 

memiliki integritas tinggi. 

4. Tumbuh secara berkelanjutan dan berkualitas. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

E. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Perusahaan PT. Jaya Etika Beton 
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