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BAB IV 

GAMBARAN UMUM CV. MAJU JAYA TECHNIC 

 

4.1.  Profil CV. Maju Jaya Technic 

CV. Maju Jaya Technic adalah perusahaan general contractor yang 

beralamat Jln. Karya Bakti Gang. Moh.Sukri No 11 Air Hitam,Payung 

Sekaki, Pekanbaru-Riau-Indonesia bergerak dibidang usaha perdagangan mesin-

mesin, suku cadang dan perlengkapannya. yang termaksud disini adalah 

menjalankan perdagangan umum yang temasuk dalam import dan ekspor, 

bertindak sebagai distributor atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan dari 

dalam maupun luar negeri, menyelenggarakan segala jenis pekerjaan segala 

bidang yang terutama penjualan dan pemasangan elevator/lift, escalator, moving 

walk, stairlift ,dumbwaiter, hoist lift, kelistrikan, alat telekomunikasi perkantoran, 

alat-alat electronik gedung/perkantoran, plumbing, pendingin udara, cooling 

tower, chiller, industri pembangkit listrik/genset, serta reparasi dan pemasangan 

mesin dan lain-lain yang bermakna seluas-luasnya. 

CV. Maju Jaya Technic berdiri ditahun 2014 didirikan oleh Pak Erdi yang 

juga bertindak sebagai pemimpin diperusahaan tersebut.CV. Maju Jaya Technic 

memiliki 2 orang Teknisi Mekanical, 3 orang Maintenance, dan seorang 

Penasehat Keuangan yang bertindak sebagai yang melakukan control dan 

pengambil keputusan tentang kebijakan keuangan perusahaan. CV. Maju Jaya 

Technic berkantor pusat di Pekanbaru, Riau untuk jangkauan seluruh Indonesia 

seperti beberapa daerah berikut ini kota Pekanbaru- Batam untuk kawasan pulau 

Sumatra, Jakarta-Bali untuk kawasan pulau Jawa-Bali, dan kota Palu untuk 
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kawasan Sulawesi dan kawasan timur untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

dengan kerja bersih,cepat, dan profesional dengan ditunjang oleh specialis dari 

bidang usaha yang mereka geluti. 

Adapun pendiri perusahaan CV. Maju Jaya Technic ini telah memiliki 

pengalaman lebih dari 12 tahun berbagai bidang  dan brand seperti elevator/lift, 

escalator, movingwalk, stairlift, dumbwaiter, hoist lift, di berbagai brand yang ada 

di Indonesia serta memiliki pengalaman dalam pengolahan air, pembangkit 

listrik/genset, cooling tower, chiller, pendingin udara dan instalasi listrik, 

kontruksi dan bangunan. 

CV. Maju Jaya Technic memiliki visi dan misi sebagai mitra yang sanggup 

memberikan kepuasan dan kenyamanan sebagai personal customer maupun 

corporate customer. 

 

4.2.  Produk Layanan 

Seiring perkembangan teknologi dibidang elevator/lift, escalator, moving 

walk, stairlift, dumbwaiter, hoist lift, kelistrikan, alat telekomunikasi perkantoran, 

alat-alat electronik gedung/perkantoran, plumbing, pendingin udara, cooling 

tower, chiller, industri pembangkit listrik/genset.  

 CV. Maju Jaya Technic hadir untuk mempersembahkan produk layanan 

pengadaan unit dan pemasangan unit baru/second, maintanance, over houl, 

troubleshooting, modernisasi control, pengadaan spare part, dan lain-lain sesuai 

kebutuhan pelanggan sesuai dengan bidang usaha yang kami geluti. 



 
 

59 

CV. Maju Jaya Technic  berusaha senantiasa untuk memberikan layanan 

yang terbaik, kwalitas layanan terjaga, respon time,mutu serta garansi untuk 

kepuasan customer. 


