
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa Karena kita masih diberikan kesehatan, dalam hal 

ini  merupakan nikmat yang perlu kita syukuri.  Saya 

selaku komisaris PT. Bangun Indah Permata Utama 

ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh 

Jajaran direksi PT. BIP Utama yang selalu melakukan 

pekerjaan dengan loyalty dan tepat sasaran, ini 

menjadi bagian yang punya nilai tinggi bagi 

perusahaan ini, khususnya keberadaan customer 

sebagai tonggak pendapatan utama perusahaan ini, 

semua ini berkat seluruh jajaran direksi yang sudah 

menanamkan nilai kebersamaan dan tim yang sukses 

untuk mempercayakan publik sebagai customer utama 

perusahaan. Ini bukanlah hal pencapaian yang mudah 

butuh proses dan kesabaran, maka butuh adanya 

tindakan yang kongkrit, salah satunya keberadaan 

Public Relations Officer dan marketing officer PT. BIP 

Utama, jajaran direksi tersebut harus mampu 

melakukan pekerjaan dengan keterampilannya salah 

satu tujuan utamanya yakni untuk mempersuasi publik 

sasaran.  

Strategi dan taktik yang dilakukan oleh PRO 

untuk PT. BIP Utama merupakan hasil yang sudah 

maksimum namun seiring dengan misi kedepannya 

untuk tujuan ekspansi keberbagai wilayah butuh 

perencanaan PRO yang perlu dipertimbangkan, ini 

merupakan program jangka panjang yang harus di 

rencanakan oleh PRO, pengontrolan media sebagai 

taktik PRO adalah salah satu bentuk keterlibatan PRO 

dalam dalam membangun visi dan misi perusahaan.  

Media perusahaan yang terkandung dalam 

undang-undang PT. Bangun Indah Permata Utama 

adalah salah satu langkah konkrit dalam bidang 

persuasi yang bertujuan untuk melakukan orase 

corporate advertising sebagaimana yang dirancang 

oleh PRO. salah satu perencanaan media yang 

terkadung di dalam PT. BIP Utama yakni, media 

Company Profile.  

 

Komisaris Utama Ir. Yanton Tukiman   

Media company profile adalah salah satu 

strategi dan taktik yang dilakukan oleh 

perusahaan kami. Ini merupakan langkah 

awal dimana dengan berdirinya Corporate 

Profile berupa media cetak diharapkan 

mampu memberikan segala informasi yang 

dibutuhkan oleh publik sasaran.  

Terima kasih atas kepercayaan anda 

terhadap produk kami, sehingga sampai saat 

ini perusahaan PT. Bangun Indah Permata 

Utama masih berjalan hingga saat ini dengan 

melakukan ekspansi keberbagai wilayah 

yang beradadi kota depok, dan diharapkan 

dengan adanya company profile dapat 

membantu publik dalam memeberikan 

informasi terkait perusahaan kami. 

sambutan  
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