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CV. BENGAWAN JAYA ABADI
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CV. Bengawan Jaya Abadi adalah perusahaan yang bergerak dibidang kosmetik, meng-

hasilkan produk dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), Dengan ijin dan pengawasan 

B-POM kami memiliki legalitas izin edar dan legalitas atas hak kepemilikan produk. Dengan 

didukung oleh tenaga ahli dan tempat produksi sesuai standar produksi B-POM, demi 

menjaga kualitas dan produk yang bermutu. CV. Bengawan Jaya Abadi bermitra dengan 

perusahaan menengah dan perusahaan besar, baik perusahaan negara maupun swasta, 

untuk memproduksi kosmetik sesuai dengan ekspetasi mitra bisnis. Selain bergerak dalam 

bidang produksi sabun premium, 

CV. Bengawan Jaya Abadi juga bermitra dengan perusahaan konsultan dalam penelitian 

dan pengembangan ilmu terapan beberapa disiplin ilmu, untuk memberikan pengabdian 

kepada masyarakat dengan mengadakan pelatihan dan pemberdayaan.

CV. Bengawan Jaya Abadi memproduksi kosmetik herbal yang memiliki khasiat alami dan 

aman untuk perawatan kulit. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya minat dan kesadaran 

masyarakat akan produk kosmetik herbal. Sabun mandi, bermanfaat untuk menjaga 

kebersihan jasmani dan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang. Di wilayah 

tropis seperti negara Indonesia, kebutuhan akan mandi sehari dua kali adalah bagian dari 

gaya hidup masyarakat. Idiom “mandi sehari dua kali” adalah hal yang akrab dan sudah 

melekat sejak usia dini. Oleh karena itu, kebutuhan sabun mandi masyarakat Indonesia 

sudah menjadi kebutuhan pokok yang sangat esensial. Sabun mandi, memiliki manfaat 

kesehatan untuk memberikan  perlindungan bagi kulit kita dari kuman, bakteri dan virus 

yang ada di sekitar kita. Sabun mandi mampu membersihkan tubuh dari debu, kotoran, 

keringat yang menempel ditubuh kita karena aktifitas sehari-hari. Selain manfaat keseha-

tan, sabun mandi juga bermanfaat bagi perawatan kulit tubuh. Sabun mandi herbal, 

memiliki kelebihan dari pada sabun mandi konvensional, yang sebagian besar kandungan-

nya terdiri dari bahan-bahan kimia sehingga bisa menyebabkan kulit kering, dan iritasi 

pada kulit. Hal ini berbeda dengan sabun berbahan alami ( NATURAL ) yang aman, sehat 

dan bersahabat pada hampir semua jenis kulit.

CV.Bengawan Jaya Abadi saat ini sudah bekerjasama dengan para OWNER  kecantikan 

KONVENSIONAL dan MLM di INDONESIA dan LUAR NEGERI.  
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 CV. Bengawan Jaya Abadi adalah salah satu hasil dari sebuah proses metamorfosis badan usaha perseo-

rangan yang dirintis sejak tahun 2000. Berawal dari sebuah lembaga konsultan kimia industri bernama Duraposi-

ta Chemis Consult. Sebuah badan usaha yang bergerak dibidang jasa konsultan Industri, dengan konsentrasai 

keilmuan bidang kimia dan mesin industri sekala kecil dan menengah. Badan usaha ini didirikan oleh seorang 

sarjana fisika Universitas Gajah Mada Yogyakarta, PROF. SUJONGKO. Beliau sedikit bergeser dari konsentrasi 

bidang keilmuan yang dipelajari dikampusnya, dengan melakukan riset pada berbagai bidang ilmu kimia 

terapan. dengan konsentrasi keilmuan bidang kimia dan mesin industri sekala kecil dan menengah. Mulai dari 

teknik krom, anodising alumunium, elektroplating gold, elektroplating plastik, produksi biosolar jarak, biogas, 

etsa logam, teknik penjernihan oli bekas, teknik pembuatan tinta inkjet, tinta white board, pembuatan sabun 

premium dan beberapa jenis produk kosmetik berqualitas, dll. Kemudian hasil dari penelitian dan percobaan itu 

didokumentasikan dalam berbagai bentuk buk u dan  catatan singkat, sebagai sebuah modul dalam pelatihan 

home industri. 

 Hal yang sangat menonjol dari usahanya adalah melakukan berbagai langkah progresif dalam upaya 

menyederhanakan beberapa teknik produksi industri sekala besar menjadi sekala kecil dan menengah, agar 

teknik ilmu terapan ini bisa dipelajari oleh berbagai kalangan masyarakat secara luas, sehingga bisa diaplikasikan 

oleh masyarakat kelas bawah dalam merintis sebuah home industri. Ini merupakan wujud pengabdian kepada 

masyarakat sebagai seorang yang terlahir dari lingkungan akademisi. Komitmen ini dibuktikan dengan menga-

dakan pelatihan dan kursus ilmu terapan di kota SURABAYA dan berbagai kota di seluruh INDONESIA. Program 

ini berjalan lebih dari 10 tahun. Bahkan, keseriusannya dalam mengabdi kepada masyarakat ini diapresiasi oleh 

Walikota Surabaya TRI RISMAHARINI. sekaligus dijadikan sebagai partner dalam membangun Kampung Sabun di 

Surabaya. 

 Dari sekian banyak ilmu terapan yang dikuasai, keahliannya dibidang produksi sabun mengantarnya 

sebagai seorang konsultan yang sudah dikenal oleh para pengusaha sabun kecantikan di seluruh INDONESIA. 

Berbagai formula dan komposisi hasil dari percobaan sudah banyak dibeli oleh pengusaha sabun dan kosmetik 

sebagai produk yang cukup diminati oleh masyarakat. Masing-masing pengusaha memproduksi sabun dengan 

berbagai keunikan dan kekhasan sabun sesuai dengan prospek dan permintaan pasar. 

Sebagai konsultan industri sabun, Duraposita Chemis Consult tidak hanya memberikan pelatihan dan teori, tapi 

juga menyediakan jasa pembuatan mesin produksi sabun sesuai dengan besar kecilnya kapasitas produksi. 

Sudah banyak industri sabun yang berhasil membuat produk yang berkualitas dibawah arahannya. Tidak hanya 

di dalam negeri, salah satu pengusaha dari negara TIMOR LESTE pun berhasil mendirikan perusahaan  sabun di 

negaranya. Pengalamannya dalam mendampingi para perintis pengusaha sabun, menarik minatnya untuk 

membangun sebuah pabrik sabun. Sabun kecantikan dilihat memiliki prospek yang bagus dimasa datang, dan 

melihat tingginya minat masyarakat terhadap produk perawatan kecantikan, obsesi untuk membangun perusa-

haan sabun ini akhirnya terwujud.

SEJARAH
SINGKAT
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CV. Bengawan Jaya Abadi, sudah berpengalam menjalin kerja 

sama dengan beberapa produsen atau pabrik kosmetik di 

INDONESIA bahkan sampai ke LUAR NEGERI. Kami juga sudah 

menjalin hubungan dengan perusahaan MLM dan KONVEN-

SIONAL ternama di INDONESIA. Dan kami juga melayani 

pembuatan sistem IT MLM. Saat ini sistem kami sudah 

mengerjakan atau menjalin kerjasama dengan beberapa 

owner MLM  yang cukup ternama di INDONESIA. Perusahaan 

kami siap bermitra dengan berbagai perusahaan dan peroran-

gan untuk   mengembangkan bisnis. Dan terus berinovasi 

untuk menghasilkan produk yang berkualitas, bermutu 

dengan Legalitas dan Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Perusahaan ini akan terus bermetamorfosis menyempurnakan 

diri, untuk menjadi pilihan utama bagi mitra bisnis dengan 

memberikan kontribusi, pelayanan maksimal yang profesional 

dan integritas. Agar kepercayaan kepada kami tetap terjaga, 

dan terjalin mitra bisnis yang berkelanjutan.

Dalam puncak fase metamorfosis badan usaha, 

biro konsultan industri ini mendirikan sebuah 

perusahaan bernama CV. Bengawan Jaya Abadi 

pada tahun 2016, yang memproduksi berbagai 

jenis sabun dan kosmetik serta penjualan mesin 

pendukung produksi sabun. Didukung oleh 

penguasaan keilmuan teknik produksi sabun yang 

menghasilkan sabun yang berkualitas dan 

bermutu, juga pengalaman sebagai konsultan 

industri selama lebih dari 10 tahun. Perusahaan ini 

mampu membaca peluang pasar dan handal 

dalam menghadapi persaingan kompetitor 

dibidang industri sabun. Tingginya minat 

masyarakat terhadap beberapa jenis sabun yang 

diproduksinya, perusahaan ini semakin percaya 

diri untuk meningkatkan kapasitas dan standar 

produksinya. 
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VISI

VISI, MISI
DAN MOTTO PERUSAHAAN

Memberikan Pelayanan yang berkualitas kepada seluruh 
pelanggan yang berintikan pembeli akhir 

Meningkatkan kompetensi dan keterlibatan karyawan
dalam pencapaian visi perusahaan.

Mencapai pertumbuhan usaha yang menguntungkan
dan berkelanjutan serta memberikan nilai jangka panjang

bagi pemilik perusahaan dan karyawan.

Meningkatkan kepercayaan dan membina hubungan 
yang baik dengan agen, pemasok, masyarakat dan pemerintah.

 

Siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya.

Kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medanmu dan kau

akan memenangkan seribu kali pertempuran.

MISI

MOTTO PERUSAHAAN

Menjadi Perusahaan yang terpercaya dalam menyediakan  produk kosme-
tika yang aman dan berkualitas tinggi serta turut serta menciptakan 

lapangan pekerjaan untuk warga di sekitar Perusahaan.



S U K O H A R J O ,  J A W A  T E N G A H

www.bengawanjaya.co.idbengawan official

Alamat Perusahaan :

Jl. Mawar Jogobondo, Jogobondo, Palur, Mojolaban.

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 57554 


