SEJARAHPERUSAHAAN
Berawal dari sebuah visi untuk melayani konsumen yang membutuhkan pelayanan pengiriman
barang yang tidak mudah ditangani oleh perusahaan-perusahaan kurir umumnya di masa tahun
70an. Kami memulai dengan pengangkutan sepeda motor. Maka pada awal tahun 1980, dengan
bermodalkan 5 (lima) unit truk double (gandengan), kami memulai usaha pengangkutan dengan
nama Perusahaan Pengangkutan Jaya Sentosa yang beralamat di Jl. Kampung Bandan no. 55,
Jakarta Utara dengan nomor telepon (021) 6924255. Dengan jumlah staf sebanyak 2 orang,
kami memulai usaha kami ini dengan keyakinan mampu memenuhi kebutuhan konsumen kami
saat itu.
Pada awalnya kami melayani pelanggan utama kami yaitu PT. Indohero Steel & Engineering
Company, importir dan distributor sepeda motor merk Suzuki dengan sistem CKD (Complete
Knock Down) yang berlokasi di Jl. Kalibesar Barat, Jakarta (lokasi sekarang ditempati oleh Hotel
Omni Batavia) yang kemudian pada tahun 1982 pindah ke Tambun - Bekasi. Kami melayani
pengiriman sepeda motor tersebut ke beberapa lokasi seperti :
1. Tjoen Yen Motor (dealer Suzuki di Surabaya)
2. PT. Semekar Indah (dealer Suzuki di Banjarmasin)
3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia - Semarang
(untuk sepeda motor guru di seluruh Jawa Tengah)

PERKEMBANGANAWAL
Seiring dengan perkembangan permintaan pasar, maka pada tahun 1982, perusahaan kami
mengadakan perubahan mendasar secara operasional menjadi General Cargo (Angkutan Umum).
Dengan terjadinya perubahan operasional yang kami lakukan, maka perkembangan klien kami dari
waktu ke waktu semakin meningkat cukup signifikan, baik dari sisi jumlah klien maupun bidang usaha
yang dilakukan. Beberapa yang pada saat itu kami layani kebutuhan pengangkutan barang mereka
adalah sebagai berikut :

PT. EKA WARNA KIMIA

PT. POLY UNION CHEMICALS

GROUP
Never Ending Enhancement

LIPPO MELCO

PT. Kertas Bekasi Teguh
PT. Inpama (Tissue)
PT. Sumber Sewu Sakti (Tissue)

WORKSHOP
Pada tahun 2008 seiring dengan makin sulitnya untuk mendapatkan tenaga asisten
pengemudi (kenek) yang mana mereka lebih tertarik untuk bekerja sebagai TKI di luar negeri,
sehingga berakibat semakin sulit untuk mendapat pengemudi (driver) untuk truk-truk
gandengan kami yang mutlak diperlukan tenaga asisten driver, maka kami mulai mengambil
kebijaksanaan dengan menggantikan truk-truk gandengan kami dengan truk Wingbox.
Saat itu Perusahaan kami juga semakin berkembang dengan banyaknya permintaan truk
wingbox dari pelanggan kami, baik untuk angkutan keluar kota maupun dalam kota
(Jabodetabek) sehingga perusahaan merasa perlu untuk melakukan investasi untuk
memenuhi kebutuhan akan lahan parkir dan kebutuhan bengkel perawatan yang memadai.
Pada tahun itu juga kami melakukan pembelian sebidang tanah seluas 6330 m2, di Jl. Ki Hajar
Dewantoro No. 88 (Jl. Raya Krian - Mojosari No.88) Mojokerto, Jawa Timur.
Diatas lahan tersebut saat ini telah kami dirikan bangunan infrastruktur yang menunjang bisnis
perusahaan, antara lain gudang bagi pelanggan kami yang membutuhkan tempat untuk
penyimpanan barang serta bengkel untuk perbaikan armada kami sekaligus tempat parkir
yang cukup luas dan leluasa.

ARMADAKAMI
Dengan semakin bertambahnya jumlah pelanggan kami dan variasi kebutuhan dari tiap-tiap
pelanggan kami, maka kami mulai menambah armada angkutan kami, baik dari sisi jumlah dan
juga jenis/ ukuran kendaraan. Saat ini total armada yang kami miliki berjumlah 55 unit, dengan
variasi jenis/ukuran kendaraan berupa: Truk double (gandengan), Tronton dan Wingbox, serta
Truk engkel (sekelas Fuso) kapasitas 8 ton.

TEAM DAN TEKNOLOGI
Kami menyadari bahwa jumlah armada dan infrastruktur fisik saja bukanlah jawaban
untuk bisa melayani para pelanggan kami dengan sebaik-baiknya. Sehingga kami
juga melakukan investasi di bidang sumber daya manusia dan teknologi dalam
menunjang pelayanan kami kepada semua pelanggan setia kami. Saat ini kami
mempekerjakan 129 orang tenaga kerja berpengalaman dan berdedikasi tinggi di
bidangnya masing-masing di kantor pusat dan kantor cabang kami.
Kami juga melakukan investasi berupa teknologi yang bermanfaat untuk menunjang
pelayanan kepada semua pelanggan kami, antara lain Sistem Pemantauan Lokasi
Kendaraan dengan menggunakan GPS (Global Positioning System), sehingga kami
bisa memantau dan menginformasikan lokasi terakhir semua kendaraan kami
dimanapun berada kepada pelanggan kami.

PENCAPAIAN DAN PRESTASI
Dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka pada tahun 2010 kami
meningkatkan profesionalisme kami dengan mendirikan PT. Jaya Sentosa
Transport dengan Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
no. AHU-44062.AH.01.01.Tahun 2010.
Pada tahun 2011 kami memperoleh sertifkasi untuk Pengangkutan Bahan
Berbahaya dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia dengan surat
keputusan no. AJ.309/61/006/DJPD/2011 dan juga Kementerian Lingkungan
Hidup Republik Indonesia dengan surat keputusan no.B-4339/Dep.IV/LH/
05/2011, sehingga kami dapat melayani pelanggan kami yang selama ini
memiliki permasalahan dalam mengirimkan bahan-bahan berbahaya seperti
misalnya bahan kimia berbahaya/beracun yang tidak bisa dilakukan secara legal
serta terjamin keamanannya oleh sembarang perusahaan pengangkutan.

KLIENKAMI (30 TAHUN)

GROUP
Never Ending Enhancement

PT. Cisadane Raya Chemical
PT. Chivas Internusa

PT. Indobaruna

PT. Kao Indonesia Chemical

PT. Ami Putri Pertiwi
PT. Besar Inti Global
PT. Bituindo Perkasa
PT. Besindo (Beta Sinarindo)

PT. Keramika Jaya Indotali

PT. Dimensi Tehnik
PT. Jasa Lestari Mandiri
PT. Leo Graha Sukses Mandiri
PT. Mercu Gramaron

PT. Kirana Pacific Luas

PT. MG Elektronik
PT. Rajawali Semesta Panganindo
PT. Rama Gloria Textile
PT. Sahabat Kurnia Utama

KLIENAKTIF

GROUP
Never Ending Enhancement

PT. Cisadane Raya Chemical

PT. Keramika Jaya Indotali

PT. Adiguna Eka Sentra

PT. Ionuda

PT. Sahabat Kurnia Utama

PT. Sunshen Harmoni

www.jayasentosatransport.co.id

