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Copy Sertiﬁkat Pengujian Genteng

Perusahaan Genteng Mutiara sendiri pada awalnya
didirikan pada tahun 1983 oleh Bapak Prananto Hidayat
di Yogyakarta.
Kemudian pada tahun 1992 Genteng Mutiara melakukan ekspansi ke daerah Jakarta dan Jawa Barat seiring
dengan meningkatnya kebutuhan genteng dan paving
block di tanah air, dan demi mempermudah supply di
daerah Jakarta dan Jawa Barat.
Genteng Mutiara diresmikan langsung oleh Menteri
Tenaga Kerja RI, Bapak Sudomo, dan Menteri Perindustrian RI, Bapak Hartarto pada tahun 1987 di Yogyakarta.
Sedangkan pada tahun 1992, ekspansi Genteng Mutiara
dengan nama PT. Conrooﬁndo Trias Corporation diresmikan oleh Presiden RI, Bapak Soeharto, dan Menteri
Perindustrian RI, Bapak Hartarto.
Sampai sekarang Genteng Mutiara menjadi salah satu
produsen genteng beton dan paving paling besar dan berkualitas di Indonesia.

B. Visi Perusahaan
Menyediakan dan mencukupi kebutuhan atap dan
infrastruktur jalan di daerah DKI, Banten, Jawa Barat
demi mendukung program pemerintah dan swasta
dalam menyediakan tempat tinggal dan lingkungan
yang

layak untuk

masyarakat

Indonesia, serta

menyediakan lapangan pekerjaan & meningkatkan
kesejahteraan

bagi

masyarakat

daerah setempat.

Memproduksi genteng beton dan paving dengan kualitas
dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan disertai
ketepatan waktu

dalam

pengirimanya,

serta

melayani

konsumen dalam bebagai kalangan dengan harga yang
terjangkau.

Genteng Mutiara sudah mendapatkan tanda ijin usaha (HO),
Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan
(TDP), dan yang terpenting juga sudah mendapatkan sertiﬁkasi
Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Departemen Perindustrian
Pusat di Jakarta dan Sertiﬁkat ISO dari PT. Sertiﬁkasi Sistem
Managemen Indo Raya untuk memberikan konsumen jaminan
kualitas sesuai standar mutu nasional.

2019 dan 2020

merk

Genteng Mutiara berhasil meraih peringkat pertama dalam kategori Genteng Beton pada TOP Brand
Awards 2019 dan 2020.
Tentunya penghargaan ini menjadi sebuah
apresiasi tinggi atas kerja keras Genteng Mutiara
dalam memberikan layanan terbaik untuk konsumen
dan penyemangat agar dapat memberikan yang
lebih baik pada konsumen kedepanya.

Kapasitas Produksi pabrik Genteng Mutiara dengan
Menggunakan 18 mesin produksi, memiliki kapasitas
produksi lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) buah
genteng perhari genteng perhari, dan dengan 2 mesin
full otomatis bertekhnologi Jerman mampu mem produksi 2.000 m2 paving perhari, untuk menunjang
kebutuhan genteng beton dan infrastruktur jalan yang
semakin lama semakin banyak di daerah Jabodetabek
dan sekitarnya.

G. Quality Control
Sesuai persyaratan dari SNI dan ISO
dan untuk menjaga kualitas produk, kami
juga melakasanakan program quality control
pada setiap lini produksi sampai ﬁnishing
untuk memastikan bahwa produk yang
kami kirim kepada konsumen sesuai dengan
mutu yang di tetapkan oleh SNI. Untuk
menunjang program quality control kami,
kami membentuk sebuah team QC yang di
isi oleh orang - orang yang kompeten dan
berpengalaman di

bidangnya,

serta

di

fasilitasi dengan mesin -mesin bertekhnologi
tinggi seperti : mesin tes kuat lentur, mesin
tes kuat tekan, mesin tes ketahanan abrasi
dan mesin pengering beton.
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H. Sarana Olahraga

Genteng Mutiara tidak hanya mementingkan
kepentingan perusahaan semata, kami juga menyediakan sarana olahraga untuk memberikan
hiburan, untuk menunjang kebugaran ﬁsik dan
mental

serta

keakraban

meningkatkan

antar

sesama

kerjasama

karyawan.

dan

Dengan

demikian karyawan diharapkan dapat lebih sehat
dan

bugar

sehingga

dapat bekerja

lebih

maksimal dan mendapatkan kegembiraan dalam
kehidupan sehari-hari.
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22. PT. Mega Mandiri Jaya, dengan proyeknya di Forest Hill, Parung Panjang, Bogor.
23. PT. Arya Lingga Manik, dengan proyeknya di Pesona Panorama Bali, Ciseeng, Bogor.
24. PT. Brantas Abipraya, dengan proyeknya di Arya Green Residence, Tajur Halang, Bogor
25. PT. Garden Jaya Polis, dengan proyeknya di Grand Batavia, Pasar Kemis, Tangerang.
26. PT. Anyer Berkat Lestari, dengan proyeknya di Hotel Novus Resort, Karang Bolong, Anyer.
27. PT. Bogor Raya Estatindo, dengan proyeknya di Hotel Ibis Styles & Novotel, Bogor Raya, Bogor.
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