
VISI  
KAMI

Misi
Menjadi pemasok terkemuka pompa 
spesiasilis, sistem pompa dan layanan 
terkemuka untuk melayani pangsa pasar 
nasional dan internasional. Perusahaan 
kami dikenal sebagai “Perusahaan Paling 
Terkemuka” oleh pelanggan kami dan layanan 
kami merupakan “standar acuan” dalam 
bidang usaha kami. 

Visi
Visi kami adalah menjadi perusahaan terkemuka 
dengan atribut berikut ini:

• Perhatian pada kesejahteraan dan perkembangan pribadi 
semua karyawan kami;

• Pendekatan operasional yang mengutamakan 
keselamatan dan non kompromi pada kualitas, lingkugan 
atau integritas personel kami;

• Komitmen tanpa syarat pada penyediaan layanan yang 
paripurna pada semua pelanggan kami;

• Untuk dikenal sebagai perusahaan yang secara 
mendalam mengidentifikasi keperluan dan kebutuhan 
klien lalu memberikan solusi yang secara keseluruhan 
memenuhi keperluan tersebut. 

• Pendekatan usaha yang sangat professional, yang 
memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan 
benar dengan memberikan nilai uang yang setara bagi 
pelanggan.

• Komitmen tak kenal lelah untuk terus mencari solusi 
untuk meningkatkan kualitas produk, layanan dan 
efektifitas sistem manajemen kami;

• Pendekatan filosofis yang menunjukkan bahwa kami 
berpikir jauh dari kebutuhan pelanggan kami. Kami berani 
mengambil risiko komersial dan berusaha memberikan 
hasil yang jauh lebih baik dari perkiraan mereka. 

• Menjadi perusahaan yang mencapai tujuannya dalam hal 
keselamatan, profesionalisme, kualitas, pertumbuhan 
berkelanjutan dan ekspektasi keuangan.
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TUJUAN UTAMA
Membangun perusahaan yang dikelola 
dengan baik, menuai laba dan dikenal 
sebagai “Perusahaan Spesialis Pompa 
dan Pengelolaan Air Terkemuka  
Indonesia”.



NILAI 
KAMI

BERTINDAKLAH 
LAYAKNYA PEMILIK
Kami bertanggungjawab atas 
tindakan dan hasil pekerjaan 
kami. Kami memperlakukan aset 
Perusahaan seperti layaknya 
milik kami. Kami menerapkan 
keahlian berbisnis dan terus 
mencari peluang untuk terus 
memperbesar usaha kami. Kami 
menjalankan usaha dengan 
prinsip integritas – menjalankan 
usaha dengan mematuhi 
ketentuan dan semangat hukum 
dan sesuai dengan tujuan/ visi 
dan misi kami.

BERTINDAK 
DENGAN SIGAP 
Kami membuat keputusan 
dengan sigap, mengambil 
inisiatif dan membuat keputusan 
terbaik dalam situasi yang sulit. 
Kami menetapkan prioritas dan 
bertindak berdasarkan prioritas 
tersebut.

TERUS  
MEMPERBAIKI DIRI 
Kami selalu berkomitmen untuk 
memperbaiki diri. Kami membangun 
ide yang baik, belajar dari kesalahan 
kami dan berupaya memperbaiki 
diri. Kami berpikir jauh kedepan dan 
memiliki keinginan untuk berhasil 
dan menambah nilai pada 
pekerjaan kami.

MENJADI  
PEMAIN TIM
Keamanan adalah prioritas kami 
dalam bekerja. Menghormati 
rekan dan mitra luar juga 
merupakan keharusan bagi kami. 
Kami selalu siap mendengar 
orang lain agar dapat memahami 
kebutuhan mereka agar mereka 
dapat membantu kami. Kami 
terus berupaya membangun 
kepercayaan dan meraih 
keberhasilan bersama. Selain itu, 
kami juga berupaya membangun 
keyakinan dan rasa amanah 
dalam kemampuan satu  
sama lain.

MEMBERIKAN 
HASIL
Kami memiliki visi yang 
jelas mengenai tujuan kami 
dan bagaimana kami akan 
mencapainya. Kami berfokus 
pada sumber daya kami untuk 
mencapai tujuan. Kami juga 
memperhatikan rincian dan 
menjaga komitmen kami. 
Hasil pekerjaan yang baik  
adalah prioritas kami.


