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Profile
Indratma

Trans,

merupakan

salah

satu

anak

perusahaan dari Indratma Corporation yang bergerak di
bidang pelayanan transportasi. Perusahaan ini telah melayani
jasa transportasi sejak tahun 2010. Awal mulanya hanya
melayani kebutuhan transportasi untuk internal perusahaan.
Namun karena berkembangnya kebutuhan manusia akan alat
transportasi yang dapat mengirimkan barang ke luar kota,
sekarang Indratma Trans juga menyiapkan jasa pelayanan
untuk umum. Rute pelayanan jasa transportasi Indratma
Trans mencakup seluruh pulau Jawa.
Saat

ini

perusahaan

kami

beralamatkan

di

Jalan

Kedungmundu Raya 18 C-D Semarang, mengoperasikan
armada Tronton dengan panjang 7 meter buka pintu
belakang, Tronton dengan panjang 9 meter buka pintu
belakang, dan Tronton dengan panjang 9,5 meter buka pintu
samping dan belakang, unit tahun 2014 keatas untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan segmentasi
kargo dengan kapasitas maksimal 15 ton. Unit kami dilengkapi
dengan fasilitas GPS yang merupakan keunggulan kami dalam
memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.
Menjadi perusahaan transportasi berkualitas utama
menjadi visi kami yang selalu kami pegang teguh dalam
menjalankan roda perusahaan.

Visi Perusahaan
Menjadi Perusahaan Transportasi
Berkualitas Utama

Misi Perusahaan
Membantu mengatasi kebutuhan logistik
pelanggan
Memberi solusi untuk masalah logistik
pelanggan

INDRATMA CORPORATION adalah
sebuah holding company di bidang
manufacturing,

developer,

trading,

distribusi dan transportasi. Salah satu
perusahaan bidang manufacturing, PT.
Indratma

Sahitaguna

yang

memproduksi

briket,

selalu

meningkatkan

kapasitas

produksi

perusahaan. Dengan kapasitas produksi
dari internal yang mencapai 3.500 ton per bulan, pihak management
memutuskan membentuk divisi transportasi sendiri.

Pada awalnya divisi transportasi ini untuk memenuhi kebutuhan internal
dari INDRATMA CORPORATION dengan melihat peluang bisnis jasa
transportasi masih cukup prospektif, pihak management memutuskan
mendirikan PT.INDRATMA

TRANS

NASIONAL untuk menjadi

perusaaan jasa transportasi yang profesional. Kini, perusahaan jasa
transportasi Semarang ini telah melakukan kegiatan logistik di berbagai
kota di wilayah Pulau Jawa.

PT. INDRATMA TRANS NASIONAL memiliki armada tronton dengan
kapasitas kurang lebih 30 - 35 ton. Unit kami dilengkapi dengan fasilitas
GPS yang merupakan keunggulan kami dalam memberikan pelayanan
terbaik kepada pelanggan. Dengan visi dan misi dari INDRATMA
CORPORATION management berkomiten memberikan servis yang
luar biasa kepada pelanggan.
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Contact Us
Head Office :
Jl. Kedungmundu Raya 18 C-D, Kec. Tembalang
Semarang, Jawa Tengah
Jakarta Office :
Citra Raya, Cluster Park View Blok Y 11 No 2,
Cikupa, Banten
Pool :
Jalan Raya Demak-Jepara KM 10, Kecamatan
Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
Phone
Fax
Mobile

+6224
+6224
+6281
+6281

76747916
76747916
3900 73632
7955 3400

Email marketing@indratmatrans.com
Website www.indratmatrans.com

