
	 	



	
	

	
	
	
	
PT. Alkajaya Satria Perkasa merupakan salah satu produsen bahan 
bangunan yang terbuat dari baja berkualitas terbaik. Selama lebih dari 20 
tahun, kami tidak hanya konsisten membangun perusahaan tapi juga 
membangun Indonesia. Perusahaan yang lebih dikenal sebagai 
ALKA ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari industri konstruksi di 
dalam negeri. 
 
 
Pada awal berdiri di tahun 1989, kami memulai usaha sebagai penyedia jasa 
roll-forming untuk atap gelombang aluminium. Di tahun 2004, ALKA 
memasuki era manufaktur dan memperkenalkan structural metal deck dan 
steel truss ke dalam jajaran produk yang ditawarkan. Bisnis yang terus 
berkembang mendorong kami untuk membuka pabrik baru di Kawasan 
Industri dan Pergudangan Cikupa Mas, Tangerang, pada tahun 2008.  Dan 
sejak tahun 2013 lalu, kami menambahkan jasa perforasi, laser-cutting, serta 
fabrikasi metal ke dalam jajaran fasilitas yang kami sediakan. 
 
  
Komitmen kami adalah untuk terus memberi yang terbaik dan senantiasa 
mendukung kebutuhan usaha rekan bisnis. Hal ini terutama sejalan dengan 
pesatnya pertumbuhan industri konstruksi di negeri yang sedang membangun 
ini. Dengan selalu mengutamakan inovasi, standar produksi yang optimal, 
serta pelayanan yang responsif, kami bercita-cita untuk menjadikan 
ALKA, the brand you can trust. 
  

About Us 



 
 
 
 
 
ALKA memiliki beberapa produk atap gelombang dalam berbagai macam 
ketebalan, tekstur, serta panjang yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
konstruksi Anda. 
 
Beberapa profil produk kami dilengkapi dengan Profil Anti-Bocor (AB) atau 
Leak Proof Joint yang memberikan pertahanan lebih terhadap cuaca. 
 
Pilihan material: Aluminium, Zinc Alume, Colorbond, Fiberglass 

    

Our Products 

Roofing and Cladding 

ALKA 800 

ALKA LT 930 

ALKA LT 890 

ALKA TANGGUH 920 

ALKA TWIN 960 

ALKA SINGLE 1000 

ALKA UNGGUL 1000 

ALKA PERKASA 1000 

ALKA SATRIA 1050 

ALKA ABADI 1100 



 
 
 
 
 
ALKADECKTM adalah structural metal deck/steel floor deck yang terbuat dari 
bahan baja berkualitas berkekuatan tinggi dan memiliki ketahanan terhadap 
korosi.   
 
Keunggulan produk kami ada pada motif embos yang didesain khusus guna 
menghasilkan lekatan komposit yang lebih sempurna. Dengan metode 
instalasi yang cepat dan mudah, ALKADECKTM memberikan solusi praktis dan 
ekonomis dalam setiap proses pembangunan.   
 
Bahan dasar : Baja High Tensile G440-G550 
Lapisan pelindung: Hot Dipped Galvanized 
Coating : Z220 – Z275 
Ketebalan : 0.65mm – 1.20mm TCT 
 

*ALKADECK 1000E dilengkapi dengan diamond-tone embossment, sehingga memberikan 
daya rekat lebih kuat. 

Our Products 

Steel Deck 

ALKADECK 890 

ALKADECK 950 

ALKADECK 1000 

ALKADECK 1000E* 



 
 
 
 
 
ALKA Truss adalah rangka atap baja ringan yang mampu mengatasi semua 
keluhan yang dihadapi rangka atap kayu. 
 
Rangka atap baja ringan kami terbuat dari material yang ramah lingkungan 
dan memberikan ketahanan lebih terhadap rayap serta karat. Selain memiliki 
kekuatan tinggi meski berbobot ringan, ALKA Truss memberikan mutu 
material yang konsisten serta solusi pemasangan yang praktis.	 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Our Products 

Steel Truss 

CANAL C-80 

RENG R-37 



 
 
 
 
 
Merupakan solusi inovatif terbaru dari kami yang dapat melengkapi 
kebutuhan Anda akan jasa fabrikasi logam (dan beberapa material non-
logam) secara menyeluruh. 
 
Dilengkapi dengan mesin-mesin mutakhir yang dioperasikan oleh tenaga 
kerja berpengalaman, kami dapat menghasilkan berbagai jenis 
plat/sheet berlubang, ataupun mengikuti motif dan desain lain dengan 
tingkat akurasi yang sesuai dengan keperluan arsitektur maupun industri 
lainnya.		
	 	

Our Products 

Perforated Metal and Laser Cut 

CNC Perforated CO2 Laser Cut Turret Punch 

• Pola berulang 
• Coil dan sheet 
• Tebal max. 2mm 
• Material logam 

• Fleksibilitas tinggi 
• Sheet only 
• Tebal max. 25mm 
• Material logam, 
ACP, akrilik, kayu 
solid, plywood, 
MDF, GRC 

• Pola lebih variatif 
• Sheet only 
• Tebal max. 6mm 
• Material logam dan 
ACP 



 
 
 
 
• Desain 

• Dukungan Teknis 

• Manufaktur 

• Fabrikasi 

• Pengiriman 

• Aplikasi 
 

 
  

Our Services 



 
 
 

 

 

Our Partners 

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	



 
 
Projects

LSN Sawangan

APMS Bandara Soekarno-Hatta Alfa Tower Grand Kamala Lagoon Bekasi 

Metropolitan Mall Cileungsi Bandara Radin Inten II Hotel 101 Palembang 

LSN Sawangan Jembatan Tayan Singkawang Grand Mall 

Stadion Utama Riau Gedung DPRD Medan BEC Extension 

Bale Kota Mall Universitas Hasanuddin Jalan Toll JORR Penjaringan 

Mall Of Serang Jakarta City Center Pangrango Plaza 



For Sales Inquiry
Email : 
lumino.sales@luminoindonesia.com

Phone  :
+62 22 8732 5167
Mobile :
+62 819 09 18 0919
www.luminoindonesia.com

Distributor
PT. Mega Lestari Optimal Nusantara

Jl. Ibrahim Adjie No. 392,
Kiara Condong 40275, Bandung,
Jawa Barat, Indonesia
PT. Alkajaya Satria Perkas 

ALKA 

®

The Brand You Can Trust




