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Latar belakang

CV. HASTAKARYA MANDIRI,
Berdiri pada awal tahun 2008, atau biasa dikenal sebagai CV. HKM yang              
merupakan perusahaan yang bergerak dibidang “Fabrication and Steel               
Construction” yaitu sebagai Fabricator dan Erector Konstruksi Baja bermutu 
tinggi.

 Perusahaan kami telah berhasil menyelesaikan berbagai jenis proyek besar di 
seluruh Indonesia, mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, pergudangan, 
pabrik, power plant, dan berbagai macam jenis bangunan yang menggunakan 
kerangka struktur baja
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Filosofi

Visi & misi

Menetapkan target perusahaan ini sebagai perusahaan kontraktor 
dibidang kontruksi baja, developer, dan perbengkelan baja      
(workshop) yang efektif dan efisien dengan memperhatikan            
kejujuran, ketepatan waktu dan kualitas produk.

Menjadikan CV. Hastakarya Mandiri sebagai                    
perusahaan konstruksi yang berdaya saing tinggi, 
tumbuh berkelanjutan dan mampu memberikan      
kontribusi besar bagi pembangunan daerah, serta 
mampu bersaing secara nasional melalui kompetensi 
tinggi yang berkesinambungan.

Bahwa setiap individu dalam perusahaan                       
berkomitmen untuk selalu menciptakan budaya kerja 
keras dan efektif untuk pencapaian produk yang 
berkualitas. Misi kami bukan semata-mata mencari 
keuntungan semata, tetapi lebih dari itu kami selalu 
berusaha menciptakan nilai tambah kepada setiap 
stakeholders dan mitra kerja yang saling memberikan 
manfaat yang menguntungkan. Kami selalu berusaha 
untuk menjadi yang terdepan dalam pencapaian hasil 
produk dan jasa dibidang konstruksi baja yang lebih 
baik, dengan pemanfaatan sumberdaya yang optimal 
yang dilandasi kedisiplinan, keimanan dan ketaqwaan 
kepada Allah SWT.

Visi

Menghasilkan produk dan jasa dalam bidang konstruksi baja, yang 
berdaya saing tinggi serta bermanfaat bagi karyawan, mitra kerja 
dan lingkungan sekitar. Menjalankan 3 (tiga) bidang usaha utama 
yaitu selaku kontraktor dibidang konstruksi baja, developer, dan 
kegiatan perbengkelan baja (workshop) dengan standar                     
kesempurnaan, serta berusaha membangun proses bisnis dengan 
mengedepankan “kejujuran, ketepatan waktu, dan kualitas 
produk” yang dilandasi nilai-nilai keislaman, bermoral, dan          
berbudaya perusahaan yang berorientasi pada kinerja.

Misi

Objektif
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Produk Kami

Steel Structure
Specialist

General Contractor

1 1
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Trading Supplier

3 4
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DIREKTUR

Project
Manager

Tenaga
Pendukung

SEKRETARIS
Admin

/ OP Komputer

Inspector /
Surveyor / Material 

Technician

Quality &
Quantity Engineer

Struktur
Organisasi
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Konsep Bisnis

The Leading
Terdepan

Honesty
Kejujuran

Timeliness
Tepat Waktu

Best Quality
Kualitas Terbaik
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Dokumentasi
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