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DKM sebagai perusahaan penyedia jasa 
pemeliharaan menyediakan solusi untuk 
anda dalam perawatan dan pemeliharaan 
fasilitas seperti perbaikan hingga 
pembersihan di berbagai sektor seperti 
perkantoran dan pabrik.

SERVICE
f e a t u r e

HOUSEKEEPING
S E R V I C E

SECURITY
S E R V I C E

DKM sebagai perusahaan penyedia jasa 
keamanan memberikan solusi layanan 
pengamanan dan memberikan rasa aman 
dan nyaman untuk anda. Kami fokus kepada 
pengembangan Sumber Daya Manusia 
dengan melakukan pendidikan dan 
pembinaan yang berkaitan dengan standar 
keamanan demi meningkatkan kualitas 
pelayanan kami.

DKM sebagai perusahaan penyedia jasa 
kebersihan memberikan solusi untuk anda 

dengan menciptakan lingkungan kerja yang 
bersih dan nyaman. Layanan pembersihan 

yang beragam di berbagai sektor mulai dari 
pabrik, perkantoran, dan rumah sakit.

BUILDING
FACILITY SUPPORT
S E R V I C E



DKM sebagai perusahaan penyedia jasa 
tenaga kerja memberikan solusi untuk 
membantu akti�tas bisnis utama anda yang 
meliputi tenaga seperti drivers, 
administrative, dan call center

TRANSPORTATION
S E R V I C E

Dharma Karyatama Mulia merupakan 
perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang 

mampu melingkupi beragam lini bisnis, 
salah satunya sebagai penyedia kebutuhan 

pengemudi berikut dengan fasilitas 
kendaraan, baik untuk memenuhi skala 
kebutuhan umum perusahaan maupun 

kebutuhan pribadi dilengkapi dengan sistem 
e-Driving (online driving supervision).

HUMAN CAPITAL
SUPPORT
S E R V I C E



Dharma Karyatama Mulia didirikan pada tanggal 14 Januari 1997 sebagai perusahaan 
yang bergerak di bidang jasa penyedia pelayanan fasilitas berupa Jasa Tenaga kerja, 
Housekeeping, Security, dan Building Facility Maintenance. 

Kami memiliki komitmen memberikan pelayanan yang optimal kepada setiap 
pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya.

Kami berusaha untuk terus membangun hubungan kerja dalam jangka waktu yang 
panjang dan memberikan hasil yang baik kepada para pelanggan.

TENTANG KAMI

VISI
Menjadi perusahaan penyedia solusi 
manajemen pelayanan terkemuka di 
Indonesia.

2.  Mengutamakan pelayanan yang 
     berkualitas

3.  Memberikan kontribusi positif 
     kepada stakeholder

MISI
1.  Mengembangkan  sumber daya
     manusia

VISI DAN MISI

7. Utamakan bersyukur dan berterima  
    kasih

NILAI PERUSAHAAN

1. Utamakan berbakti kepada
   Negara melalui Industri

3. Utamakan Kerjasama dan Keselarasan

4. Utamakan berjuang untuk Perbaikan

5. Utamakan Ramah Tamah dan Ksatria

6. Utamakan menyesuaikan diri 
    dengan kemajuan jaman

2. Utamakan Berlaku Jujur dan Adil

KLIEN KAMI


