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Dengan hormat,
Bersama ini kami PT. BINTANG BIJAKSANA, perusahaan yang bergerak dibidang Bengkel Mobil Specialis dalam
Body Repair, Cat Oven, Engine, AC & Salon bermaksud mengajukan Surat Permohonan Kerjasama untuk menjadi
Bengkel Rekanan.
Dengan Motto “ Kepuasan Pelanggan adalah Tujuan Utama Kami “ PT. BINTANG BIJAKSANA selalu memberikan
pelayanan dan penawaran yang terbaik bagi para konsumen, seperti :
-

Harga yang sangat kompetitif, mutu dan kwalitas kerja yang terjamin setelah melalui quality control
yang ketat.

-

Garansi pengecatan 6 bulan

-

Menerima Klaim 24 Jan dapat menghubungi : 081510233100 / 081906777774

-

Lokasi sangat strategis di Jalan Raya dan Lokasi bengkel yang cukup luas sehingga dapat
menampung kendaraan besar seperti Bus & Truck

-

Bengkel milik sendiri tidak joint dan tidak mengontrak ( Hak Milik )

-

Terima unit layanan Derek 24 Jam termasuk Hari Libur dan Hari Raya, baik didalam maupun diluar kota
ke PT. Bintang Bijaksana

-

Mengutamakan kecepatan pelayanan kepada konsumen dan waktu pengerjaan kendaraan
tanpa mengabaikan mutu pekerjaan

-

Kunjungi website kami di http://bintangbijaksana.co.id

Bersama ini pula kami lampirkan Proposal yang berkaitan dengan Bengkel kami, semoga mendapat tanggapan
yang biak dari Pihak Bapak atau Ibu.
Demikian surat permohonan kerjasama ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

( Arianto Sugandi )
Pimpinan

i

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

PT. BINTANG BIJAKSANA, yang didirikan pada tanggal 12 Maret 1981 berdasarkan Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP), yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan No. 2816/ 09-03/
PK/ IV/1980 pada tanggal 22 April 1988. Dan berlokasi di Jalan Raya Kebayoran Lama Pal VII
No.2 Jakarta 11540. Dengan daerah yang cukup strategis dan mudah dijangkau, kami bertekad
kuat untuk melayani dengan baik pelanggan kami, menjadikan bengkel kami sebagai salah satu
bengkel terbaik untuk jasa service engine, body repair, cuci steam, dll.

Dalam strategi untuk pengembangan pada masa berikutnya, kami mengkhususkan untuk menjadi
bengkel perusahaan asuransi. Sampai saat ini, kami telah menjadikan rekanan dari lebih 5
perusahaan asuransi kerugian. Kemajuan tersebut tidak membuat kami lengah, kami bahkan
bertekad untuk dapat terus memberikan pelayanan terbaik guna kepuasan pelanggan kami sesuai
dengan moto yang kami tanamkan.

*****
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BAB II
ISI

2.1. Kemampuan Perusahaan

2.1.1. Peralatan yang digunakan

PT. BINTANG BIJAKSANA menggunakan peralatan modern dan
lengkap, seperti : Jembatan service, Lift cuci mobil, Alat spooring,
Alat balancing, Lift perbaikan, Compressor, Ruang Cat Oven, Alat
tarik

body,

Mesin

Scanner,

Dll.

Di

dukung

pula

dengan

perlengkapan yang memadai, baik di kantor maupun di lapangan
untuk kegiatan operasional sehingga memungkinkan cepatnya
pelayanan dan mutu pekerjaan yang lebih berkualitas dan
memuaskan pelanggan kami.

2.1.2. Jasa-jasa dan barang-barang yang tersedia

Jasa-jasa yang dapat kami tawarkan ke pelanggan kami adalah
sebagai berikut :
1. Body repair dan Cat oven
2. Reparasi Mesin
3. Pemasangan dan perbaikan AC
4. Menyediakan suku cadang dan body part dari segala
merk kendaraan bermotor
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5. Derek 24 Jam ( Beserta Perbaikannya ) mencakup Hari
Libur dan Hari Raya
6. Balancing dan spooring
7. Tune-up
8. Cuci steam/ service dan ganti oli dari segala merk
9. Menyediakan berbagai jenis accu dan ban mobil
10. Pemasangan dan perbaikan sound system (tape,
power, loud speaker, dll)
11. Accesories

1. Velg import dan lokal
2. Ban mobil import dan lokal
3. Stir racing
4. Sound system (tape, power, load speaker, dll) dengan berbagai
macam merk terkenal
5. Accesories mobil seperti : bongkar pasang kaca mobil, dll

2.2. Penyelesaian Pekerjaan
2.2.1. Tenaga kerja yang dimiliki
Kapasitas dalam menyelesaikan didukung dengan tenaga ahli yang
memadai,

baik

dari

jumlahnya

maupun

kemampuan

dan

pengalalaman tenaga kerjanya, agar dapat memberikan mutu
pekerjaan seperti yang diharapkan oleh setiap pelanggan kami. PT.
BINTANG BIJAKSANA selalu memperkejakan tenaga-tenaga ahli
yang menguasai bidangnya dan telah berpengalaman selama ± 10
tahun.
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Spesialis tenaga ahli dalam beberapa bidang adlah sbb :
1. Mesin
Bagian mesin meliputi pekerjaan :
- Tune-up
- Spooring, Balancing
- Perbaikan rem
- Perbaikan kopling
- Turun mesin dan pekerjaan mesin lainnya

Tenaga ahli dalam bidang mesin adalah sebagai berikut :
o Satu orang Supervisor
o Tiga orang Kepala Mekanik
o Lima orang spesialis AC
o Lima orang Spesialis Spooring, Balangcing, dan Bongkar pasang ban
o Lima orang Cuci Steam
o Empat orang Spesialis Mekanik
Jumlah tenaga ahli yang kami lampirkan diatas memungkinkan
memperbaiki dalam bidang mesin sebanyak 15 (lima belas)
kendaraan setiap hari. PT. BINTANG BIJAKSANA hanya
mempekerjakan tenaga ahli yang berpengalaman, ini merupakan
salah satu kebijakan perusahaan untuk memuaskan setiap
pelanggan kami, Dengan motto “Kepuasan pelanggan adalah
tujuan

utama

kami”,

PT.

BINTANG

BIJAKSANA

juga

menyediakan pelayanan antar jemput kendaraan dari rumah
atau kantor sesuai dengan permintaan.
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2. Variasi
Bagian variasi meliputi :
- Sound system
- Alarm
- Power window dan central lock
- Dan pekerjaan pemasangan accessories lainnya

Tenaga ahli yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah :
o Satu orang Supervisor
o Lima orang Spesialis sound system
o Lima orang spesialis power window dan central lock
o Dua orang spesialis kaca film

3. Body Repair dan pengecatan (painting)
Pekerjaan body repair dan pengecatan terbagi menjadi 20 orang
spesialis antara lain : Las ketok, dempul, cat oven, poles, dan
timming. Tenaga ahli dan termapil yang bekerja di masingmasing

bagian

tersebut

merupakan

tenaga

spesialis

di

bidangnya.
Jumlah tenaga ahli tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
o

Disamping jumlah tenaga tetap tersebut, PT.BINTANG
BIJAKSANA juga mempekerjakan spesialis harian lepas
(borongan). Dengan tenaga kerja yang sudah memadai
tersebut,

maka

PT.

BINTANG

BIJAKSANA

dapat

menyelesaikan body repair dan pengecatan sebanyak 10
(sepuluh) kendaraan setiap harinya.
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2.3. Jenis Kendaraan yang dapat diperbaiki
PT. BINTANG BIJAKSANA dapat memperbaiki segala jenis mobil,
baik mobil buatan Eropa, Jepang, maupun Korea, seperti :
EROPA

JEPANG

KOREA

BMW

HONDA

TIMOR

MERCED
EZ
PEUGEO
T
VOLVO

TOYOTA

HYUND
AI
DAEWO
O
Dll

DLL

MITSUBISHI
MAZDA
DAIHATSU,
dll

2.4. Luas Tanah Bengkel
Bengkel PT. BINTANG BIJAKSANA terletak di daerah yang cukup
strategis serta mudah dijangkau. Areal yang dipergunakan untuk usaha
seluas kurang lebih 2800 meter persegi. Dengan areal yang lapang,
PT. BINTANG BIJAKSANA dapat mengakomodasikan kurang lebih 100
kendaraan.
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BAB III
PENUTUP

3.1. Visi dan Misi
Visi :
Menjadi bengkel yang professional dalam melaksanakan fungsi-fungsinya agar mampu
bersaing dalam persaingan yang sehat dan ketat dewasa ini, sehingga dapat terus
berkembang menjadi yang lebih baik.

Misi :
Memberikan pelayanan terbaik untuk kemudahan kepada pelanggan dengan menjaga
hubungan kemitraan yang baik, berkesinambungan serta saling menguntungkan.
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Dokumentasi Bengkel

9

10

11

12

13

14

15

