Berkualitas dan Terpercaya

COMPANY PROFILE

RABANTON

VISI

Perusahaan Beton Pracetak yang terbesar di wilayah Indonesia
dengan cara pengembangan yang tersebar merata untuk seluruh
wilayah Indonesia.

MISI

Menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan cara bersinergi dengan pengusaha lokal di
setiap daerah untuk menjadi produsen Beton Pracetak lokal.
Selalu proaktif dalam menjaga kualitas mutu dari produk dan sistem perusahaan.
Mencapai kepuasan pelanggan dengan cara memperhatikan dan melaksanakan keinginan
konsumen yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
Mengembangkan bisnis dengan memperhatikan keuntungan yang optimal demi kelancaran
perusahaan / stakeholder dengan tidak melupakan pengembangan dan kesejahteraan
karyawan.
Melibatkan masyarakat di lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk mencapai
kesejahteraan bersama.

TUJUAN

Proaktif untuk memperkenalkan RABANTON dan Industri Beton Pra Cetak di seluruh wilayah
Indonesia baik kepada pengusaha lokal, pemerintah daerah setempat dan masyarakat
umum sehingga setiap pihak mengerti fungsi dan kegunaan dari Industri Beton Pra Cetak
dalam meningkatkan kualitas hidup di masa yang akan datang.
Mewujudkan perusahaan Beton Pra Cetak yang tanggap terhadap perubahan akan teknologi
dan kebutuhan masyarakat sehingga mampu mengatasi perubahan jaman
Mewujudkan perusahaan yang menghasilkan keuntungan yang optimal kepada seluruh stake
holder, baik pemilik perusahaan, pengusaha lokal, pemerintah daerah setempat, karyawan
dan masyarakat pada umumnya.
Mewujudkan perusahaan Beton Pra Cetak yang peduli dengan lingkungan sekitar, baik
sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, sehingga kehadiran RABANTON dapat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar dan tidak merusak lingkungan alam.
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Sejarah & Legalitas
Bermula dari sebuah perusahaan distribusi semen dan bahan bangunan lainnya, RABANTON
didirikan. Ketika pesaingan semen menjadi semakin ketat, maka diputuskan bahwa semen yang
selama ini didistribusikan, untuk diproduksi menjadi bahan beton yang siap pakai / beton
pracetak. Fotuks utama dari beton pracetak tersebut adalah U-Ditch / U-Gutter
Atas dasar pemikiran tersebut, maka Rabanton berkonsultasi dengan pihak Dinas Pekerjaan
Umum di wilayah Banyuwangi dan keberadaanya disambut dengan sangat baik. Dengan adanya
RABANTON sebagai pembuat U-Ditch maka diharapkan kebutuhan Kab, Banyuwangi untuk
pabrikasi saluran drainase dapat tercukupi.
Pada akhirnya, PT. Rabanton Maju Joyo Abadi didirikan atas dasar Akta Notaris No 22, tertanggal
11 September 2017 oleh kantor notaris Ridwan, S.H., M.Kn. oleh ketiga foundernya, yaitu Menlu,
Friska Adi Irawan dan Johansen. Nama RABANTON sendiri sudah dipatenkan berdasarkan
Keputusan Direktur Jendral Kekayaan Intelektual No. HKI-02.HI.06.01 Tahun 2017 tertanggal 3
Maret 2017.
Hingga saat ini, RABANTON memiliki kapasitas produksi hingga hampir mencapai 5000 barang
beton pra cetak per bulannya. Proses produksinya juga ditunjang oleh armada pengiriman
sebanyak 10 Unit, baik berupa truk, truk crane, forklift dan alat pendukung lainnya.
MASA DEPAN
Tidak dapat dipungkiri, bisnis seperti ini dibutuhkan untuk masa depan. Ketika praktis, efisien
dan efektif yang berhubungan erat dengan kecepatan dibutuhkan, maka untuk selamanya
RABANTON siap untuk menjawab tantangan kebutuhan akan barang Beton Pra Cetak. Terlebih
dengan adanya produk seperti ini Kualitas akan selalu yang dikedepankan.
Kami selalu meyakini bahwa hanya tinggal masalah waktu saja, sehingga produk Beton Pra Cetak
akan semakin mendekat ke lingkungan sekitar kita. “Sampai kapan produk Beton Pra Cetak
sanggup dibendung”.
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Produk

Pada saat ini, kami memfokuskan diri pada
produksi U-Ditch / U-Gutter. Adapun
spesifikasi produk kami untuk U-Ditch sangat
variatif dan dapat disesuaikan dengan
permintaan pasar.
Mulai dari ukuran yang bisa masuk jalan kecil sampai dengan yang ukuran jumbo 1 x 1 Meter.
Berikut adalah spesifikasi produk kami :

Spesifikasi U-Ditch
Ukuran Cover
30 x 40 x 120 T. 8cm
46 x 60 T. 8cm
40 x 50 x 120 T. 8cm
56 x 60 T. 10cm
50 x 60 x 120 T. 8cm
66 x 60 T. 12cm
60 x 70 x 120 T. 10cm
80 x 60 T. 12cm
80 x 80 x 120 T. 10 cm
100 x 60 T. 15cm
100 x 100 x 120 T. 10cm / 15cm
130 x 60 T. 18.5cm
Untuk Setiap 1 Buah U-Ditch membutuhkan 2 buah Tutup / Cover
Kekuatan beton dari U-Ditch kami adalah menggunakan K-350 dan untuk pemakaian besi
sebagai rangka / tulangan adalah besi SNI. Diluar spesifikasi tersebut, kami juga dapat
melayani pembuatan U-Ditch sesuai dengan permintaan.
Pagar Panel adalah produk yang juga kami buat.
Hal ini kami lakukan, mengingat tingginya
permintaan dari wilayah Banyuwangi, Situbondo,
Bondowoso dan Jember untuk pagar panel.
Pagar panel ini banyak digunakan untuk pagar dari
areal lahan kosong yang belum tergarap, kebun,
perumahan, tambak dan lain sebagainya. Berikut
adalah spesifikasinya :

Nama Barang
Pagar Panel
Kolom Panel

Spesifikasi
40 x 240 x T.5cm
16 x 18cm, Tinggi kolom menyesuaikan

Pengembangan Produk - 2018
Setiap perubahan harus diresponi. Hal
ini yang menjadikan kami harus siap
untuk memenuhi kebutuhan konsumen
kami. Target kami untuk tahun 2018
adalah produksi untuk Box Culvert,
Separator Jalan Raya dan Tetrapod
untuk penahan ombak.
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Proses Produksi
Dalam industri beton pracetak, hal yang paling terutama adalah mengenai
kualitas mutu produk. Untuk mencapai produk dengan mutu yang
ditargetkan, maka diperlukan ketepatan produksi yang berarti menjalankan
setiap Standar Operasi dan Prosedur dengan teliti dan cermat.
Berikut adalah gambaran yang kami lakukan untuk memproduksi beton pra
cetak di RABANTON, yang dalam hal ini digunakan U-Ditch sebagai contoh:
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• TAHAP PERSIAPAN
Pada tahap ini, kami akan melakukan pengecekan secara keseluruhan
atas bahan baku yang datang. Mulai dari semen, pasir, batu pecah dan
besi. Dipastikan setiap bahan baku yang sampai memenuhi spesifikasi
yang kami perlukan.
• TAHAP PEMBUATAN TULANGAN BESI
Tahap ini meliputi pemilihan besi yang disesuaikan dengan beton
pracetak yang akan dibuat. Sesudah itu, besi akan dipotong dan diram
menurut model dari beton pracetak yang dibuat.
• TAHAP PENGECORAN
Bagian pertama dari tahap ini adalah setting cetakan yang dilanjutkan
dengan menaruh besi ram ke dalam cetakan (Gb. 1), Sesudah cetakan
siap (Gb. 2), maka akan dilanjutkan dengan menuang adonan Beton ke
dalam cetakan (Gb. 3 - 5).
Untuk adonan beton akan di setting kuat akhirnya adalah mencapai
K-350, sesuai spesifikasi beton U-Ditch pada umumnya. Proses
penuangan ini dibantu oleh alat fibrator (Gb. 4)agar hasil dari penuangan
bisa sempurna alias tidak ada bagian yang keropos dari beton.
• TAHAP CURING dan PENUMPUKAN
Sesudah beberapa lama, maka U-Ditch siap untuk dikeluarkan dari
cetakan (Gb. 6-7). Tahap curing adalah tahap ketika beton yang sudah
keluar dari cetakan di angin-angin dan diberikan penyiraman
secukupnya, sembari menunggu beton mencapai kekuatannya yang
optimal. Sesudahnya, beton pra cetak akan ditaruh dalam lapangan
penumpukan. (Gb. 8)
• TAHAP PENGIRIMAN
Sesudah tim marketing kami bekerja dengan baik, beton pra cetak
tersebut akan dikirimkan kepada konsumen kami (Gb. 9).
Keseluruhan produk U-Ditch kami memiliki spesifikasi mutu Beton K-350
dan menggunakan besi SNI sebagai rangka / tulangan.
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Ingin Bergabung dengan

RABANTON?

Visi kami adalah ingin menjadikan Rabanton sebagai perusahan beton pra
cetak terbesar di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, cara yang ingin
dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan pengusahal lokal di daerahdaerah, diseluruh Indonesia. Ya, kami membuka peluang bisnis Franchise
dibidang Beton Pra Cetak dengan Anda!
Sebelum memulai bisnis Beton Pra Cetak, terlebih lagi haruskah bekerja
sama dengan RABANTON, pasti Anda memiliki banyak sekali pertanyaan.
Kami merangkum pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga sebelum Anda
bekerja sama dengan RABANTON keraguan Anda dapat dikecilkan dan
bahkan dihilangkan, sehingga Anda akan lebih mantap ketika bergabung
dan menjalankan bisnis ini. Mari kita simak.
Apakah bisnis Beton Pra Cetak dibutuhkan di daerah-daerah di seluruh Indonesia?
Ya! Ketika kami mensurvey ke beberapa Dinas Pekerjaan Umum yang berhubungan dengan
aktivitas Bina Marga yang menggunakan U-Ditch, mereka menyatakan bahwa untuk kedepannya,
Produk Beton Pra Cetak sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan karena unsur Kualitas produk
yang bagus dan konsisten dari waktu ke waktu sehingga tidak dimungkinkan adanya kecurangan.
Hal ini menjadi salah satu pemikiran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna
Anggaran agar nantinya mereka tidak disalahkan ketika terdapat oknum kontraktor yang nakal.
Namun demikian, Beton Pra Cetak ini tidak serta merta dapat dianggarkan atau ditenderkan, karena
ketiadaan pengusaha lokal di daerah tersebut yang memproduksi.
“Tidak mungkin kami men-spek-kan barang yang tidak ada di daerah”, begitulah kira-kira yang
disampaikan oleh beberapa pemangku jabatan di daerah asal kami, yang dapat dipastikan bahwa hal
ini terjadi di seluruh daerah lain.
Idealnya, bisnis Beton Pra Cetak untuk U-Ditch tidak cocok bila dibuat besar di satu tempat dan
didistribusikan ke tempat lain yang cukup jauh, selayaknya bisnis Consumer Goods. Untuk jarak
radius 200 - 300 Km idealnya terdapat sebuah industri Beton Pra Cetak.
Berapakah Estimasi Omzet yang Dapat Dihasilkan oleh Bisnis Beton Pra Cetak Ini?
Market untuk bisnis Beton Pra Cetak untuk produk U-Ditch utamanya adalah pemerintah. terutama
dari Dinas Pekerjaan Umum. Bila diasumsikan penjualan semata-mata adalah dari Pemerintah, maka
nilai omzetnya disesuaikan dengan APBD daerah tersebut. Untuk suatu daerah yang memiliki
APBD 1.5 Trilyun Rupiah, diestimasikan Anggaran Belanja untuk saluran draninase daerah
tersebut ± 7.5 Milyar Rupiah. Nilai tersebut bukan total nilai proyeknya, tetapi nilai belanja untuk
produk U-Ditch-nya saja. Dan percayalah, kalau sudah ada perusahaan Beton Pra Cetak di daerah
tersebut, maka pekerjaan manual akan jauh berkurang.
Berapakah Modal yang Diperlukan untuk memulai Bisnis Beton Pra Cetak?
Modal untuk memulai bisnis Beton Pra Cetak sangat beragam disesuaikan dengan kemampuan dari
pengusaha lokal didaerah. Tetapi untuk minimal awal pekerjaan dibutuhkan beberapa hal sebagai
berikut :
1. Lahan Seluas 5000 M2
2. Cetakan U-Ditch : Min. 25 Unit
3. Cement Mixer (Molen kap. 350 Lt).
4. Tempat Pencetakan
5. Alat Berat dan Armada : Forklift, Truck Crane, Truk Loss Bak
6. Peralatan : Concrete Vibrator, Kompresor, Impact Drill, dan lain sebagainya.

Diestimasikan, keseluruhan modal tersebut adalah :

1 - 1.5 Milyar Rupiah
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Dengan Modal Senilai ± 1.5 Milyar Tersebut Apakah Langsung Diberikan Ke RABANTON?
Modal tersebut adalah modal dari pengambil Franchise RABANTON. Jadi modal tersebut tidak
disetorkan ke RABANTON. Sesudah bergabung dengan RABANTON, maka Anda akan dipandu
oleh Tim Franchise RABANTON untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk investasi awal.
Bila Anda sudah memiliki barang-barang tersebut, maka tidak perlu lagi membeli. Tinggal
menggunakan barang yang sudah ada.
Apakah yang menjadi keuntungan untuk RABANTON, sehingga mau membuka peluang
Franchise untuk pengusaha di Daerah?
Pastinya kami akan menerima Royalty Fee. Royalty Fee ini besarnya 20% dari keuntungan bersih
dan dibagikan setelah 4 bulan sekali. Diluar itu tidak ada biaya yang perlu di setor ke RABANTON.
Mudah sekali bukan?
Fasilitas Apa yang Akan Diberikan oleh RABANTON, Sehubungan dengan Pengambilan
Franchise?
• Seluruh perusahaan yang bergabung dalam franchise RABANTON berhak untuk memakai nama
RABANTON.
• Kami akan men-setup perusahan Beton Pra Cetak ini di tempat Anda. Mulai dari proses
produksi, pengawasan produksi sampai dengan sisi marketing akan kami kerjakan untuk Anda.
Sehingga pada akhirnya perusahaan RABANTON di tempat Anda dapat berjalan secara
otomatis dan menghasilkan profit bagi seluruh stake holder; baik Anda sebagai pengusaha
lokal, RABANTON dan seluruh masyarakat dan pemerintah di daerah Anda. Untuk proses produksi
kami akan menaruh Tim Produksi kami di sana untuk melakukan alih tekhnologi terhadap tim lokal
dan untuk Tim Marketing, kami akan melakukan pendampingan kepada Dinas / Instansi terkait
sampai dengan produk ini dapat diterima di pasar. Seluruh beban biaya transportasi untuk
proses ini adalah gratis dan menjadi beban dari RABANTON.
• Setiap akhir tahun kami akan mengundang seluruh pengambil Franchise RABANTON untuk
melakukan Meeting Tahunan, dimana dalam Meeting Tahunan tersebut akan disampaikan ilmuilmu tentang Beton Pra Cetak yang baru, serta peluang kolaborasi untuk bersama-sama menangani
proyek yang besar untuk Periode selanjutnya.
Lalu, bukankah ada banyak perusahaan yang seperti RABANTON, Mengapa kami harus
bekerja sama dengan RABANTON?
Setidaknya, diantara banyak perusahaan yang bergerak dibidang Beton Pra Cetak, cuma
RABANTON yang membuka peluang berbisnis untuk Beton Pra Cetak. Dan kami siap dengan segala
sistem kami untuk turut mensukseskan Anda.

YA! Kami bergabung dengan

RABANTON!

Apa yang Harus Kami Lakukan?
Selamat, bila Anda sampai pada tahap ini. Semua proses kerjasama ini akan dilangsungkan
secara resmi dan legal didepan Notaris. Sebagai bentuk keseriusan Anda, akan ada Down
Payment / Uang Muka yang wajib dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda persetujuan. Nilai dari
Down Payment / Uang Muka ini nantinya akan dipotongkan dengan besarnya bagi hasil akan diterima
oleh RABANTON pada periode pertama.

Selamat Bergabung & Sukses Selalu!
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fb : facebook.com/rabanton.co.id
www.rabanton.co.id
info@rabanton.co.id

PT. Rabanton Maju Joyo Abadi

