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ABOUT TOR
TOR atau Trust Our Reseources adalah bagian dari PT 

CAHAYA UTAMA yang menyediakan alih daya jasa dan 

pekerjaan lainnya untuk perusahaan yang membutuh-

kan dengan lingkup tugas yang menyeluruh.

Pekerjaan yang dilakukan oleh TOR adalah meliputi jasa 

dan pekerjaan lainnya di divisi yang memerlukan tenaga 

terlatih untuk mencapai produktivitas yang optimal. 

Jasa dan pekerjaan lainnya  ini dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap 

perusahaan. 

Kami memberikan tenga kerja yang terlatih dan terampil 

untuk setiap tugas dan pekerjaan sesuai dengan 

bidangnya.

OUR SERVICES
Memberikan tenaga kerja profesional di bidang jasa dan 

pekerjaan lainnya  dengan standard nasional dan

profesional.

Dengan menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan 

terampil untuk mendukung pencapaian produktivitas 

suatu perusahaan yang membutuhkan. 

TOR atau Trust Our Reseources adalah bagian dari PT 
CAHAYA UTAMA yang menyediakan alih daya jasa dan 
pekerjaan lainnya untuk perusahaan yang membutuhkan 
dengan lingkup tugas yang menyeluruh.

Pekerjaan yang dilakukan oleh TOR adalah meliputi jasa dan 
pekerjaan lainnya di divisi yang memerlukan tenaga terlatih 
untuk mencapai produktivitas yang optimal. Jasa dan    
pekerjaan lainnya ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
yang diperlukan oleh setiap perusahaan.

Kami memberikan tenga kerja yang terlatih dan terampil 
untuk setiap tugas dan pekerjaan sesuai dengan bidangnya.

Memberikan tenaga kerja profesional di bidang jasa dan 
pekerjaan lainnya dengan standard nasional dan                 
profesional.

Dengan menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan 
terampil untuk mendukung pencapaian produktivitas suatu 
perusahaan yang membutuhkan.



COMPANY
IDENTITY

MAKNA ARTI LOGO

INTRODUCTION
Melalui TOR, kami menyiapkan berbagai ragam 

tenaga kerja profesional dan terampil yang su-

dah melalui proses rekuitment yang profesion-

al, dilatih dengan baik, yang dapat ditempatkan 

di mana saja sesuai dengan kebutuhan perusa-

haan. 

Kami menyadari bahwa kebutuhan untuk 

mendapatkan pekerja yang mumpuni sangat 

diperlukan sesuai dengan perkembangan jaman 

pada saat ini. 

Karenanya kami menyediakan berbagai posisi 

yang siap diterjunkan ke dalam perusahaan Anda 

setiap saat. Tentu saja semua tenaga kerja terse-

but sudah dilatih dengan baik, memiliki kepriba-

dian yang baik,

jujur, bertanggung jawab, berdedikasi dan 

berintegritas, serta memiliki loyalitas tinggi kepa-

da pekerjaan dan perusahaan. 

Melalui TOR, kami menyiapkan berbagai ragam 
tenaga kerja profesional dan terampil yang sudah 
melalui proses rekuitment yang profesional, dilatih 
dengan baik, yang dapat ditempatkan di mana saja 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Kami menyadari bahwa kebutuhan untuk    
mendapatkan pekerja yang mumpuni sangat    
diperlukan sesuai dengan perkembangan jaman 
pada saat ini.

Karenanya kami menyediakan berbagai posisi yang 
siap diterjunkan ke dalam perusahaan Anda setiap 
saat. Tentu saja semua tenaga kerja tersebut sudah 
dilatih dengan baik, memiliki kepribadian yang baik,
jujur, bertanggung jawab, berdedikasi dan               
berintegritas, serta memiliki loyalitas tinggi kepada 
pekerjaan dan perusahaan.

Kepanjangan TOR adalah Trust Our Resources, 
dimana diambil dari bahasa Inggris yang berarti 
Percayakan Pada Sumber Daya Kami.

Nama ini memiliki makna bahwa setiap personil dari
team TOR adalah orang-orang yang dapat dipercaya, 
mampu diberikan tanggung jawab penuh dan 
kompeten dalam menjalani tugasnya.

Berbentuk huruf T, O, dan R yang disatukan, 
merupakan lambang dari kekuatan setiap 
sumber daya yang ada. Menggunakan warna 
biru tua sebagai lambang kekuatan, dan 
dipadukan dengan warna hijau sebagai 
lambang kemurnian atau ketulusan.

Sehingga arti logo TOR adalah setiap sumber 
daya yang ada adalah merupakan kekuatan 
yang benar-benar diberikan kepada pelanggan 
dengan profesional.



1. Dengan proses rekruitmen yang baik dan benar, 

    maka akan menghasilkan SDM yang baik dan sesuai 

    dengan kebutuhan yang tepat dan berkualitas

2. Dukungan tim profesional yang sudah 

    berpengalaman selama 15 tahun akan memberikan 

    pelayanan terbaik.

3. Untuk menjaga kualitas kerja SDM yang kami 

    sediakan setiap bulan melakukan kunjungan untuk 

    melakukan training, supervisi dan motivasi yang 

    terus menerus.

4. Konsistensi memberikan penilaian terhadap 

    masing–masing karyawan untuk melakukan 

    evaluasi guna selalu menjaga kualitas hasil kerja.

5. Melakukan komunikasi yang berkesinambungan 

    dengan pihak pemberi kerja untuk mencapai target 

    yang diinginkan.

6. Kecepatan dalam merespon segala permasalahan 

    yang mungkin terjadi.

Dengan proses rekruitmen yang baik dan benar, maka 
akan menghasilkan SDM yang baik dan sesuai dengan 
kebutuhan yang tepat dan berkualitas

Dukungan tim profesional yang sudah                           
berpengalaman selama 15 tahun akan memberikan
pelayanan terbaik.

Untuk menjaga kualitas kerja SDM yang kami sediakan 
setiap bulan melakukan kunjungan untuk melakukan 
training, supervisi dan motivasi yang terus menerus.

Konsistensi memberikan penilaian terhadap 
masing–masing karyawan untuk melakukan evaluasi 
guna selalu menjaga kualitas hasil kerja.

Melakukan komunikasi yang berkesinambungan 
dengan pihak pemberi kerja untuk mencapai target 
yang diinginkan.

Kecepatan dalam merespon segala permasalahan 
yang mungkin terjadi.
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WHY TOR



WHAT WE DO
Berbagai tenaga kerja profesional yang siap terjun adalah

sebagai berikut: 

• Telephone Operator
• Call Center
• Teller

• Data Entry
• Sortir

• Driver
• Washer
• Waiter

• Helper
• House Keeper
• Manol/ Tenaga 
  Bongkar Muat WE ARE HAPPY  TO HELP

Kami akan selalu siap membantu dan memberikan yang terbaik untuk kebutuhan perusahaan Anda. 

• Engineering



GET IN TOUCH TOUCH

marketing_manager@cahaya-utama.com

website utama kami:

http://cahaya-utama.com/
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031 - 8480903 dan 031 – 8481201

Komplek kantor mangga dua blok A6 no 1-2 , 
Jl. Jagir wonokromo 100 surabaya, 
Jawa timur - Indonesia 60244


