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Berawal dari sebuah perusahaan yang bergerak
dibidang kontraktor penyedia jasa bangun dan
renovasi rumah, kantor dan gedung yang didirikan
pada tahun 2018 dengan legalitas yang lengkap. PT.
Patria Karya Utama (Pakama) sekarang berkembang
menjadi sebuah perusahaan yang bergerak dalam
bidang penyedian jasa interior dan eksterior

Untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan, kami di
dukung lebih dari 30 karyawan yang berpengalaman
dan professional yang ahli dalam bidangnya yang
selalu mengedepankan kualitas dan kecepatan serta
harga yang terbaik untuk membuat pelanggan kami
merasa puas.

1. Bekerja secara efisien, akurat, dan terpercaya
dengan mengutamakan nilai profesionalisme dan
integritas.

2. Selalu siap membantu dan memberikan
pelayanan terbaik kepada pelanggan.

3. Secara berkelanjutan melakukan perbaikan dan
pengembangan di setiap bagian perusahaan.

4. Menjalankan komunikasi yang positif dan efektif
dalam koordinasi dengan pihak internal dan
eksternal

Menjadi perusahaan yang bisa bermanfaat baik
pelanggan, karyawan maupun linkungan sekitar.



Dimulai dari kanopi teras rumah depan
yang akan memberikan keamaman dan
kenyamanan dari panasnya matahari
dan derasnya hujan
Kami mendesain dan membuat kanopi
dengan model dan bahan sesuai
permintaan pelanggan. Rangka yang
kami tawarkan terbuat dari besi hoolow
ataupun baja ringan dengan
menggunakan atap alderon,
polycarbonate, spandek, solar tuff, solar
flat atau kaca tempered

1. Jasa Pembuatan dan Pemasangan Kanopi

2. Jasa Pembuatan dan Pemasangan Jendela dan Pintu

Gunakan jendela dan pintu untuk memberikan kesan
sejuk sekaligus hangat bagi siapa saja yang ada didalam
rumahnya. Buka segala aliran udara dan hangatkan
rumah anda dengan produk-produk berkualitas dengan
berbahan dasar aluminium ataupun kayu solid.

3. Jasa Pembuatan Pagar, Railing Tangga serta Teralis

Dalam hal keamanan rumah anda
kami menyediakan jasa pembuatan
pagar dan railing tangga dengan
menggunakan bahan besi hollow,
besi ulir, stainless dengan model
sesuai keinginan anda serta teralis
pengaman untuk jendela dan pintu
nya

1. Jasa Pembuatan Kitchen Set

Dimulai dari tanah kosong, bangun rumah, kantor
ataupun gudang Anda dengan desain sesuai
dengan keinginan dan personalisasikan properti
Anda sesuai gaya dan keingan Anda. Bangunan
lama juga tidak perlu langsung di tinggalkan begitu
saja. Lakukan renovasi dan sulap properti lama
Anda menjadi baru kembali dengan jasa renovasi
dari PT. Patria Karya Utama (Pakama). Pertahankan
kenangan dan bagunan kokoh yang masih bisa
dipakai dan berikan sentuhan baru untuk
memperbarui properti Anda

Dalam melengkapi dapur
anda kami menyediakan
jasa pembuatan kitchen
set dengan menggunakan
berbagai jenis bahan
seperti multiplek dengan
finishing HPL atau
decosite maupun dengan
menggunakan rangka
aluminium dipadukan
Aluminium Composite
Panel (ACP).

2. Jasa Pembuatan Bedroom Set

Selain itu untuk melengkapi nilai estetika rumah
Anda kami juga menyediakan jasa desain
gambar 3D, jasa pemasangan karpet tile, vinyl,
parquet, pemasangan wall paper serta jasa
custom furniture yang bisa menjadikan anda
betah berada didalamnya.

3. Jasa Desain Interior Lainnya

Dalam rangka melengkapi kamar tidur anda
kami menyediakan jasa pembuatan bedroom
set dengan desain, bahan, warna, ukuran dan
fungsi menyesuaikan keinginan Anda.

https://pakama.co.id/jasa/jasa-pembuatan-dan-pemasangan-pagar-besi-dan-stainless


CONTACT US

HP/ WA        : +62857-7208-2913 

Email            : sales@pakama.co.id

Website       : https://pakama.co.id

Marketing Office :
Depok Town Square Lantai 1 FS 77 No.3 
Jalan Margonda Raya No. 1 
Pondok Cina Beji Depok

Workshop :
Jl. Jambu Kedawung No.81 Rt.02 Rw.04 
Sawangan, Depok Jawa Barat

PORTPOLIO

NO NAMA PEKEJAAN NAMA 
PELANGGAN

TAHUN

1 Pembangunan rumah 2 lantai minimalis
Perumahan Panorama Bintaro

Bapak David 2018

2 Pemasangan Kanopi Baja Ringan dengan Atap
Solartuff

PT. REMS 2018

3 Pemasangan pintu dan jendela aluminium di 
Perumahan Pesona Khayangan Depok

Bapak Wawan 2018

4 Pemasangan kanopi kaca tempered Perumahan
Rockwell Residence

Bapak Erlan 2018

5 Pemasangan railing tangga stainless steel di 
Graha Memorial Park Cikarang

PT PBK 2019

6 Pembuatan kitchenset rangka alumunium dan
ACP di Citragran Cibubur

Ibu Rachma 2020

7 Renovasi kantor ruang teknik PT Cedefindo 2020

8 Renovasi rumah dua lantai di Perumahan Royal 
Residence Sawangan

Bapak Triana 2021

* Untuk melihat seluruh portpolio kami bisa klik link ini

https://pakama.co.id/
https://pakama.co.id/portfolio

