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PT. Laser Jaya Sakti
Engineering, Procurement, Construction, Civil Work for Oil & Gas Industry 



Machining

About Us

Our Client

PT. Laser Jaya Sakti yang berdiri pada tanggal 11 
Februari 2008 adalah sebuah perusahaan swasta 
nasional yang bergerak di bidang Engineering, 
Procurement, Construction, Civil Work di Industri 
Migas.

Selama lebih dari 12 tahun, PT. Laser Jaya Sakti telah 
berkembang secara agresif dengan melakukan 
terobosan yang menjadikan perusahaan ini menjadi 
salah satu pemain terpenting di bidang terkait.

Trust, Competence, Team Work & Excellent



VISI

Menjadi perusahaan Fabricator 
dan EPC yang profesional, 
berkualitas dan selalu 
berkomitmen terhadap 
kepuasan pelanggan

MISI

Memperkenalkan produk dan 
layanan yang berkualitas dan 
kompetitif untuk meningkatkan 
reputasi dan segmen pasar 
guna meningkatkan nilai 
perusahaan

KOMITMEN

Selalu melakukan perbaikan terus 
menerus untuk semua produk 
dan layanan, memberikan yang 
terbaik untuk pelanggan dan 
memenuhi semua spesifikasi dan 
persyaratan kualitas semua 
proyek

VISI, MISI & KOMITMEN



Policy

KEBIJAKAN K3 DAN KUALITAS LINGKUNGAN
KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2015, 

OSHAS 18001: 2007)

PT. LASER JAYA SAKTI adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang EPC (Engineering,

Procurement and Construction). Dalam menjalankan semua aktivitas bisnisnya,

PT. LASER JAYA SAKTI berkomitmen untuk: Melaksanakan segala aktivitas dengan cara yang

Aman (safe), mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang menimbulkan pencemaran 
(pencemaran lingkungan). Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan 

Dan persyaratan kualitas, lingkungan dan K3.

Melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penerapan Sistem Manajemen secara efektif sehingga

tercapai aktivitas kerja yang semakin aman, prosedural, efisien dan memuaskan bagi mitra bisnis / 

pelanggan. Kebijakan ini direview secara berkala agar tetap relevan dan dikomunikasikan kepada

Seluruh pekerja dibawah kendali PT. LASER JAYA SAKTI

KEBIJAKAN TENTANG KEBIJAKAN ALKOHOL DAN PSIKOTROPIK TENTANG ALKOHOL -
DAN PSIKOTROPIK

Perusahaan menetapkan kebijakan alkohol dan obat-obatan terlarang untuk menjaga budaya kerj a  

yang aman, sehat dan produktif, yaitu melalui:

1. Perusahaan melarang penggunaan dan penyalahgunaan alkohol, atau minuman beralkohol

dan obat-obatan terlarang (psikotropika) di tempat kerja termasuk di dalamnya adalah

memiliki dan mendistribusikannya.

2. Karyawan yang terbukti menggunakan, menyimpan, dan mendistrisibusikan di tempat kerja

akan dikenakan pemutusan hubungan kerja.

3. Random sampling akan dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan tidak mengkonsumsi

minuman beralkohol, atau meminum minuman beralkohol dan obat-obatan t erlarang (psikotropika)

di tempat kerja dengan melakukan pemeriksaan kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dan pemenuhan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No:

kerja, promosi, pendidikan, pelatihan atau perlakuan khusus lainnya.
Perusahaan akan merahasiakan semua informasi medis, catatan medis, atau informasi terkait. 
Kebijakan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penerapan SMK3 untuk dikomunikasikan

kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan sehingga dipahami dan dilakuakan  
Review secara berkala untuk mengukur efektivitasnya.
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KEP.68/Men/IV/2004 tentang Penanggulangan Pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja. 

PT. Laser Jaya Sakti berkomitmen untuk : Melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan 
HIV/AIDS dan Tuberkolosis melalui pendidikan, seminar, pertemuan rutin dan media lain yang dianggap 
efektif.

Perusahaan tidak membedakan pekerja dengan kasus HIV/AIDS  dalam hal mendapatkan kesempatan



Our Product
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Machining

Kami membuat komponen mesin 
yang diperlukan, mulai dari 
pahat, mesin bubut, bor, 
pembentukan, milling, hingga 
drilling

Gas Scrubber

Kami membuat alat untuk 
membantu proses pemisahan 
polutan yang dihasilkan dari 
proses produksi

Pressure Vesel

Pembuatan sparator untuk 
memisahkan cairan sumur yang 
dihasilkan dari proses 
pengeboran sumur minyak

Square Tank

Kami juga membuat atau 
menyewakan square tank untuk 
pengeboran sumur minyak

Pipeline Work

Kami mengerjakan sambungan 
pipa untuk berbagai industri 
dengan standar ISO



Our Excellent Services
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Site Preparation

Kami juga menyediakan berbagai layanan untuk 
persiapan pembuatan lokasi, termasuk sarana 
dan prasarana lokasi pengeboran sumur minyak. 
Penyusunan lokasi sumur akan menentukan 
keberhasilan proses pengeboran. Tim kami 
berusaha untuk menjaga keseimbangan antara 
proses pengelolaan lingkungan dengan syarat, 
ketentuan dan spesifikasi kontrak yang telah 
disepakati, peralatan kami meliputi persiapan 
lokasi, pembangunan akses driveaway lokasi 
pengeboran, pekerjaan Cutt & Fill, kontruksi 
balong (kolam air), dan pekerjaan lubang suar, 
dan konstruksi lainnya.

General Services

Perusahaan kami juga mengkhususkan diri dalam 
penyediaan alat berat dan kebutuhan material 
yang mendesak dan kritis untuk pengeboran dan 
eksplorasi, dari saat kegiatan pengeboran dimulai 
hingga selesai. Biaya sosial dan lingkungan dari 
produksi minyak bisa sangat besar, Tim kami 
profesional dan berkomitmen penuh untuk 
menaga hubungan pemangku kepentingan yang 
positif dan komunikatif. Kami juga melaksanakan 
kegiatan dengan integritas profesional 
menyeimbangkan kebutuhan pasokan energi 
dengan kelestarian lingkungan. Metode dan 
pendekatan kami yang telah teruji di lapangan 
dan peka terhadap kendala pada masyarakat 
meminimalkan risiko masalah sosial.

Field Service

Kualitas pelayanan yang tinggi dan pemeliharaan 
yang terencana dengan baik merupakan kunci 
keberhasilan operasi pengeboran, khususnya di 
darat. Kami mengkhususkan diri dalam 
menyediakan layanan dari hubungan masyarakat, 
akomodasi personel, penyewaan alat berat, 
transportasi, dan tenaga kerja hingga survei serta 
operasi.  



Principle

KAMI MEMATUHI HUKUM YANG BERLAKU

KAMI MENJALANKAN BISNIS DENGAN INTEGRITAS

KAMI MENJAGA KEAKURATAN DAN KEJUJURAN

KAMI MENGHORMATI HUBUNGAN BISNIS

Mematuhi hukum yang berlaku adalah dasar dari prinsip dan 
reputasi kita sebagai organisasi  global, kami memiliki tanggung 
jawab untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku 
untuk bisnis kami.

Kami bangga melakukan bisnis dengan integritas. Kami bersaing 
dengan penuh semangat, tetapi melakukanna dengan adil dan etis. 
Kita tidak menawarkan atau menerima suap atau hadiah yang tidak 
pantas dan kita mematuhi undang-undang dan peraturan yang 
mempromosikan persaingan yang sehat dan integritas di pasar

Pencatatan yang akurat dan jujur penting untuk membuat 
keputusan bisnis yang baik dan menjaga integritas laporan 
keuangan, informasi bisnis kami, dalam bentuk apapun, harus 
mencerminkan sifat transaksi kami.

Hubungan bisnis kami didasarkan pada rasa saling percaya, dan 
telah ada sepanang sejarah LJS. Kami berkomitmen untuk 
membangun dan menaga kepercayaan pelanggan kami dan mitra 
bisnis lainnya dengan berkomunikasi secara jujur, menghormati 
informasi yang dipercayakan kepada kami.

Di era global ini, kami memahami, bertanggung jawab, dan 
mngelola dampak bisnis kami. Kami menjaga standar keamanan 
lingkungan dalam operasi kami dan berbagi pengetahuan serta 
pengalaman global kami untuk membantu memenuhi tantangan 
sosial ekonomi.



Principle
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Kami menyediakan tempat kerja yang aman dan menghargai 
kontribusi unik dari tim global kami, memungkinkan mereka 
mendukung tujuan LJS untuk mencapai potensi individu mereka 
sendiri.

Kami melindungi informasi dan aset yang dipercayakan kepada kami 
dan menghindari situasi dimana kepentingan pribadi dapat 
mempengaruhi nilai bisnis kami

KAMI MEMPERLAKUKAN ORANG DENGAN HORMAT
DAN BERHARGA

KAMI MELINDUNGI INFORMASI DAN ASET 
PERUSAHAAN



WORKSHOP
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Workshop PT. Laser Jaya Sakti 
telah dirancang khusus untuk 
melayani fabrikasi yang paling 
efisien dengan meminimalkan 
penanganan dan meningkatkan 
produktivitas. Ini berarti anda 
mendapatkan peralatan lebih 
cepat dan dengan harga yang 
lebih baik. 



List Experience 
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Experience
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Project Marlin Tanjung Kalsel



Experience
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Project Piraiba Tanjung Kalsel



Experience
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Project Tanjung EOR Tanjung Kalsel



Experience
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Project Sludgepond Pertamina Field Ramba



Experience
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Project Lokasi KSE - 001 Lamongan Jawa Timur



Experience
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Project Pembuatan Tanki Klamono Sorong Papua



Experience
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Project Piping Pipeline Pertamina EP Sorong Papua



ISO Certification

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015
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ISO OHSAS

Certification
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OHSAS 18001 : 2007
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pt_laserjs

Trust Competence, Team Work & Excellent

Corporate Office:

Jl. Rungkut Industri Raya No. 1

Ruko Section One Blok A-15 Surabaya

info@laser-js.com 

Jl. Mojorejo KM. 39 (Surabaya - Malang) 

Gempol, Pasuruan

Phone :+62 343 852993

Fax +62 343 852 785

Workshop:
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