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Latar Belakang
Pekerjaan tanah dalam suatu proyek jalan merupakan 
salah satu bagian yang sangat vital. Pekerjaan tanah di 
sini meliputi pekerjaan galian, timbunan, pengangkutan, 
dan pemadatan tanah. Pada umumnya pekerjaan tanah 
dikerjakan dengan bantuan alat berat. Tujuan dari 
penggunaan alat – alat berat tersebut adalah untuk 
memudahkan manusia dalam mengerjakan  pekerjaan 
sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan 
lebih mudah pada waktu yang relatif lebih singkat.        
Manajemen alat berat sangat diperlukan, sehingga dapat 
menunjang kelancaran dari pekerjaan tersebut.

Pemilihan alat berat yang akan dipakai merupakan faktor 
yang sangat penting dalam keberhasilan suatu proyek. 
Alat berat yang dipakai haruslah tepat sehingga proyek 
dapat berjalan lancar. Kesalahan di dalam pemilihan alat 
berat dapat mengakibatkan manajemen pelaksanaan 
proyek menjadi tidak efektif dan efisien. Dengan
demikian keterlambatan penyelesaian proyek dapat 
terjadi yang menyebabkan biaya akan membengkak. 
Produktivitas yang kecil dan tenggang waktu yang          
dibutuhkan untuk pengadaan alat lain yang lebih sesuai 
merupakan hal yang menyebabkan biaya yang lebih 
besar.

Melihat uraian diatas PT. Felix jaya mandiri adalah solusi 
untuk semua masalah tersebut, dengan tenaga kerja dan 
alat-alat yang terbaik anda akan merasa puas dan 
senang, jika memilih jasa kami.

Direktur Utama
Manto Naibaho
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HALAMAN 2

Kami adalah para pekerja profesional dengan beberapa Team Tenaga Ahli 
yang menggeluti usaha di bidang jasa :

- Pengurugan Tanah Merah
- Cut and fill
- Pemadatan Tanah Lahan atau Jalan

Tidak mudah bagi kami untuk membangun usaha yang profesional seperti              
yang kami geluti ini. Seringkali kami dihadapkan dengan berbagai macam 
situasi dan kondisi problem dilapangan, hingga kami harus benar-benar 
bekerja dengan sangat extra agar tetap dapat menjaga mutu dan 
komitmen dari sebuah proyek pekerjaan yang kami lakukan.

Begitu banyak waktu yang sudah kami jalani untuk sebuah mutu hasil 
pekerjaan. Karena kami sadar banyaknya kompetitor dalam usaha 
dibidang jasa yang kami jalani ini, tentu menjadi tantangan tersendiri yang 
sangat berarti bagi kami, baik itu dari segi faktor harga, kualitas material 
pekerjaan, proses pekerjaan, dan hasil yang maksimal dari sebuah proyek 
pekerjaan.

Tentang Kami 

KOMISARIS
UTAMA

Nursinan 

KOMISARIS

Sostones 
Siregar

DIREKTUR

Darnitika
Sianturi

DIREKTUR
UTAMA

Manto
Naibaho



Visi & Misi

Bertujuan untuk menjadi sebuah Perusahaan jasa 
pelaksana kontruksi dengan kualifikasi &            
kompetensi Internasional, serta berorientasi 
bisnis secara profesional dan berupaya menjadi 
sebuah perusahaan  yang terdepan dalam         
bidangnya dengan selalu memberikan solusi yang 
inovatif sehingga setiap mitra kami akan selalu 
puas dengan pelayanan jasa yang kami berikan. 

Kami  membangun  perusahaan  yang mampu 
menciptakan lapangan kerja  berkualitas, dengan 
mengusung nilai-nilai pengembangan kompetensi 
karyawan secara berkelanjutan, mengupayakan 
pertumbuhan finansial, intelektual dan citra         
perusahaan yang konsisten serta melakukan 
investasi kembali ke dalam bisnis yang dijalankan, 
dan mempertahankan standar kode etik yang 
tinggi dalam aktivitas bisnis.

Visi

Misi
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Layanan
Kami
Jasa
Pengurugan tanah 
merah

Jasa
Cut & Fill

Jasa
pengerasan 
pemadatan
lahan / jalan

Sasaran dari manajemen alat berat yang 
merupakan bagian dari manajemen 
proyek terdiri dari tiga faktor, yaitu ; 
faktor waktu, mutu, dan biaya.

Dalam hal ini yang diterapkan dalam 
manajemen alat berat adalah mengenai 
pemilihan, pengaturan, dan pengendalian 
alat berat yang digunakan dalam suatu 
proyek. PT. Felix jaya mandiri adalah 
segala solusi untuk pilihan anda mencari 
penyedia jasa pengurugan tanah merah, 
jasa cut & fill, dan jasa pengerasan           
pemadatan lahan / jalan. 
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Jika anda membutuhkan jasa urugan 
untuk poyek, rumah, jalan, ruko dan 
lainnya. Segera hubungi kami agar 
mendapkan penawaran harga spesial. 
Volume kendaraan disesuaikan dengan 
kebutuhan. 

Kami melayani jasa pengurugan      
(peninggian volume dataran) lahan, 
perumahan, ruko, jalan dll dengan 
menggunakan bahan material urugan 
antara lain : tanah merah super, tanah 
merah, tanah boncos, tanah campur, 
sirtu, makadam dan puing limbah 
proyek bangunan.

Jasa Cut and Fill atau dalam bahasa kita 
adalah gali dan urug adalah proses 
pengerjaan tanah dimana sejumlah 
massa tanah digali untuk kemudian 
ditimbun ditempat lain. Perbedaan 
dengan pengerjaan tanah adalah kedua 
proses cut and fill dilakukan disatu 
lokasi yang menjadi target pengerjaan.

Hanya saja sebelum proses pengerjaan 
harus dipelajari dan diperhitungkan 
dahulu mengenai kondisi tanah yang 
menjadi target, agar jumlah tanah yang 
diambil dan dibuang dapat seminimum 
mungkin supaya biaya transportasi 
juga dapat ditekan.

Jasa pengurugan 
Tanah merah

Jasa Cut & Fill
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Sebelum di lakukan proses pemadatan 
tanah. Maka sebaiknya terlebih dahulu 
kami mengukur tekanan air tanah yang 
menggunakan piezometer. Selanjutnya, 
di lakukan proses pemadatan yang 
dapat di lakukan dengan menggunakan 

beberapa alat berat.

Pemakaian alat – alat berat berfungsi 
untuk mempercepat pemadatan tanah. 
Tander Roller adalah salah satu alat 
berat yang di gunakan untuk

pemadatan tanah.

Tandem Roller merupakan salah satu 
alat berat yang dapat dimanfaatkan 
untuk memadatkan tanah. Biasanya, 
alat berat ini untuk pembuatan jalan 
raya & bandara. dengan memanfaat-
kan alat berat ini, maka akan              
memperoleh pemadatan yg lurus dan 
halus. Hal ini karena, alat berat Tandem 
roller memiliki berat 8 ton hingga 14 
ton. sehingga, bisa memudahkan 

proses pemadatan tanah.

Jasa pengerasan
pemadatan lahan / jalan
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Profile 
Layanan

Kami melayani jasa pengurugan (peninggian 
volume dataran) lahan, perumahan, ruko, 
jalan , dll. Dengan menggunakan bahan           
material urugan antara lain : tanah merah 
super, tanah merah, tanah boncos, tanah 
campur, sirtu, makadam dan puing limbah 
proyek bangunan dengan armada antara lain : 

Truck Engkel
Truck Double Engkel
Dump Truck
Beko

Berpengalaman

Terbaik

Terpercaya

Kami berpengalaman dalam jasa pengurugan tanah

Kami siap memberikan solusi terbaik bagi anda yang ingin mengurug, 
dengan kualitas terbaik

Kami selalu memberikan pelayanan sepenuh hati agar tercipta rasa puas 
karena pekerjaan diselesaikan sesuai dengan yang diinginkan klien

Jasa Pengurugan tanah merah
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Jasa cut & fill merupakan pekerjaan pembukaan 
dan pengolahan lahan awal untuk
pembangunan suatu gedung atau jalan raya. 
Kami  melayani permintaan berbagai pelayanan 

Cut & Fill sebagai berikut  : 

Cut & fill harian / lepasan
Cut & fill borongan

Sewa alat berat
Rental alat berat + operator

Cut & fill berikut jasa pengaspalan
Cut & fill berikut jasa betonisasi

Cut & fill + pemasangan paving block

On Time

Harga Terjangkau

Professional

Kami mampu bekerja sesuai jadwal, siap bekerja over time agar
pekerjaan selesai tepat waktu, bagi kami kepuasan anda adalah yang 

utama

Kami bisa memberikan penawaran harga yang bersaing dikarenakan 
kami tidak perlu sewa armada dari luar, Kami sadar harga merupakan 

point penting yang menjadi pertimbangan anda

Para mandor dan pekerja kami adalah pekerja berpengalaman dan 
berdedikasi tinggi, mampu bekerja kejar target

Jasa Cut & Fill
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Kami melayani jasa pemadatan tanah lahan, 
perumahan, ruko, jalan, dll. Dengan                 
menggunakan bahan material urugan antara 
lain : tanah merah super, tanah merah, tanah 
boncos, tanah campur, sirtu, makadam dan 
puing limbah proyek bangunan dengan armada 
antara lain : 

Tandem roller cat
Wheel roller exercises benefits
Bulldozer komatsu 
Beko

Berpengalaman

Terbaik

Terpercaya

Kami berpengalaman dalam jasa pemadatan tanah lahan, perumahan, 
ruko, jalan dll

Kami siap memberikan solusi terbaik bagi anda yang ingin memadatkan 
tanah lahan, perumahan, ruko, jalan dll. dengan kualitas material urugan 

terbaik

Kami selalu memberikan pelayanan sepenuh hati agar tercipta rasa puas 
karena pekerjaan diselesaikan sesuai dengan yang diinginkan klien

Jasa pengerasan pemadatan lahan / jalan
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Konsep 
Bisnis

KEPUASAN CLIENT

HASIL TERBAIK

KEPERCAYAAN
CLIENT

Kami sudah berpengalaman lebih 
dari 15 tahun sebelum PT. FELIX JAYA 
MANDIRI dibuat dan sampai saat ini 
terus berkembang dari tahun ke 
tahun. Kami selalu mengutamakan 
pelayanan yang terbaik.

“Melayani dengan sekuat 
tenaga untuk melihat 

anda benar-benar 
senang”

15th

TRUST
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Dokumentasi
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Terima
kasih
Jangan ragu untuk memilih 
kami menjadi pilihan anda 
karena kami adalah yang 
terbaik,  segera hubungi kami 
melalui, 

+62 812 2114 3999
+62 817 1714 3999

“melayani dengan sekuat 
tenaga untuk melihat 

anda benar-benar 
senang”
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