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TBA resmi ditunjuk oleh Grundfos Indonesia untuk melayani pasar di wilayah Timur Jakarta sampai ke Bekasi, Cikarang, Karawang, 
Cikampek dan hingga ke Cirebon. Grundfos merasa bahwa ada kebutuhan untuk lebih dekat dengan pelanggan di timur Jakarta.

Pengalaman lebih dari 26 tahun
PT. Toyasae Berkah Abadi (TBA) salah satu dari anak peru-
sahaan Yudistira Energy Group didirikan oleh seorang yang 
sangat pengalaman di bidang pompa dan perpompaan ber-
nama Supriyadi, yang telah mengabdikan sebagian besar 
hidupnya membangun dan membesarkan Grundfos, sebuah 
perusahaan pompa yang sangat terkenal dari Denmark 
untuk pasar Indonesia. Supriyadi telah menghabiskan lebih 
dari 26 tahun di sana dimana selanjutnya ia menjadi ahli 
dalam bidang pompa dan sistem. Sedangkan “Co-founder”, 
Iwan Ruwiyadi adalah seorang profesional di pasar Minyak 
dan Gas Bumi.

TENTANG TBA

Dealer Resmi Grundfos yang terletak 
di Timur Jakarta
PT. Toyasae Berkah Abadi (TBA) resmi ditunjuk oleh 
Grundfos Indonesia untuk melayani pasar di wilayah 
Timur Jakarta sampai ke Bekasi, Cikarang, Karawang, 
Cikampek dan hingga ke Cirebon. Grundfos merasa bah-
wa ada kebutuhan untuk lebih dekat dengan pelanggan 
di timur Jakarta, daerah di mana begitu banyaknya daerah 
industri penting dengan jumlah yang terus meningkat 
dengan sangat pesat di sana. TBA adalah satu-satunya 
Dealer Resmi Grundfos yang terletak di Timur Jakarta. 
Seluruh fasilitas penjualan dan servis berada di lokasi 
yang sangat strategis di Summarecon, Bekasi.

Penyediaan pompa dan sistem yang 
tepat
Dengan semakin dekat dengan pelanggan, TBA berharap 
untuk dapat memberikan pelanggan Grundfos layanan 
yang layak mereka dapatkan, dari penyediaan pompa dan 
sistem yang tepat, melayani dan memelihara sistem untuk 
beroperasi pada kinerja yang optimal. Hal ini akan dilaku-
kan melalui Grundfos “Energy Check” yang dilakukan oleh 
tim ahli pompa dan sistem di TBA.



Filosof i bisnis kami lahir dari pemahaman dan harapan 
untuk menjadi yang terbaik di bidang pompa dan solusi 
perpompaan. TBA senantiasa mencerminkan nilai-nilai 
luhur sebagai bagian dari budaya perusahaan.

Kepercayaan
Kami melihat kepercayaan adalah salah satu nilai yang 
sangat penting, kami wajib dan selalu berusaha memenuhi 
setiap kesepakatan kerja.

Kejujuran
Kejujuran adalah nilai luhur yang kami anut dalam seluruh 
proses bisnis kami. Kami harus menyampaikan data, infor-
masi, hasil analisis dan realisasi hasil kerja secara aktual.

Komunikatif
Komunikasi adalah kunci untuk menciptakan pemahaman 
antara kami dengan mitra. Sebab itu kami selalu 
menyampaikan informasi dengan jelas sesuai dengan etika 
profesional.

BISNIS TBA
VISI
Menjadi mitra yang profesional dan dapat diandalkan di 
bidang pompa dan solusi perpompaan yang didukung oleh 
personil yang profesional dan produk yang berkualitas.

MISI
•	 Memberikan	 pelanggan	 solusi	 yang	 terbaik	 dan	 yang	

paling inovatif untuk pompa dan instalasi pompa.
•	 Memberikan	kontribusi	untuk	kampanye	penghematan	

energi dan menyediakan bagi pelanggan pengunaan 
energi yang optimal dan mengurangi biaya operasional 
terutama pada pompa dan sistem perpompaan.

•	 Menyediakan	 servis	 dan	 kualitas	 terbaik	 dalam	 bidang	
pompa dan solusi perpompaan.

•	 Meningkatkan	 pertumbuhan	 perusahaan	 dan	 kondisi	
keuangan yang sehat untuk mampu memberikan kese-
jahteraan kepada karyawan, manajemen dan pemegang 
saham.

SUMBER DAYA MANUSIA
Tim kami memiliki komitmen tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan keahlian yang mereka miliki. 
Kami mempunyai tenaga ahli yang sangat berpengalaman dari berbagai disiplin ilmu untuk memaksimalkan 
kualitas produk serta jasa yang akan kami berikan.
Kami percaya bahwa TBA dapat memenuhi harapan pelanggan saat ini dan dimasa mendatang. Kualitas sumber 
daya manusia TBA terus ditingkatkan dengan pelatihan yang selalu diberikan secara rutin dari pihak Grundfos 
dan dari tim ahli internal yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Kualitas tim kami harus berkembang 
sejalan dengan perkembangan perusahaan dan pada gilirannya mampu memberikan pelayanan terbaik kepada 
para pelanggan. 

FILOSOFI BISNIS
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