
Jl. Meruya Utara no 58 RT 7 RW 11
Jakarta Barat, 11610, Indonesia
P : 021-5851406
F : 021- 5857288
M: +628121057379
@: support@gunapratama.com



Tentang Kami

PT. Guna Pratama yang berdiri pada tahun 2002 adalah perusahaan

yang bergerak di bidang pengiriman barang. Kami menawarkan

layanan ekspedisi/pengiriman barang melalui jalur darat, baik kering

dan beku (baik kategori Chiller atau Frozen). Wilayah operasional yang

dilayani mencakup Jawa dan Bali.

Kepercayaan pelanggan yang diberikan kepada kami oleh karena mutu

layanan yang baik membuat kami menjadi salah satu perusahaan

ekspedisi berpendingin yang terbaik di Indonesia saat ini.

Saat ini kami memiliki:

Jenis Armada Kapasitas Muatan (max 
ton)

Volume (rata-rata m3)

Engkel/Fuso 10 5.8 x 2.3 x 2.1

Tronton 15 7.1 x 2.3 x 1.9

Build Up 20 9.3 x 2.3 x 2



Visi & Misi

Memberikan keamanan dan ketepatan waktu dalam hal pengiriman

barang. Pelayanan secara total merupakan hal yang paling penting

bagi kami, oleh karenanya Guna Pratama akan berusaha memberikan

kepuasan bagi para pelanggan melalui berbagai fasilitas dan terus

berinovasi mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas

pelayanan kami kepada anda.

“Quality means doing it right when no one is looking.”



Kenapa Kami

Permintaan pelanggan yang semakin dinamis dewasa ini merupakan

tantangan bagi kami. Guna Pratama menyadari bahwa transportasi

memegang peranan penting pada siklus rantai pendingin dimana

bahan makanan atau minuman yang diangkut mempunyai standar

mutu yang ketat. Kami menganggap serius hal ini, oleh karena itu

secara konsisten kami melakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk

menjaga dan meningkatkan mutu layanan.

“The bitterness of poor quality is remembered long after the 
sweetness of low price has faded from memory.”



Lingkungan kerja yang bersih
dan tertata mendukung kinerja personel
agar kualitas layanan prima.

Tenaga kerja yang terampil dan
terdidik didukung dengan alur kerja dan
standar perbaikan yang jelas.

Armada kendaraan yang terawat
secara berkala sehingga mengurangi
tingkat resiko kerusakan di jalan.

Penggunaan ban Radial Tubeless
yang banyak digunakan di negara-
negara maju, ban ini berfungsi untuk
meningkatkan reliabilitas keamanan dan
ketepatan waktu pengiriman. 

Setiap armada wajib dilengkapi dengan

2 Pengemudi agar menjaga
keamanan dan ketepatan waktu dalam
pengiriman.

Tidak ada Kenek dalam proses 
pengiriman barang. Penggunaan kenek
dapat meningkatkan resiko kecelakaan
di perjalanan.

KENEK



Proses seleksi dan Peraturan
pengemudi yang ketat memastikan
pengemudi mempunyai etos kerja yang 
baik.

Tenaga Administrasi mendukung
aktivitas operasional sehingga menjaga
tingkat layanan kepada pelanggan. 

Fasilitas Asuransi untuk
memberikan jaminan dan rasa aman
terhadap resiko diperjalanan.

Penggunaan Seal baik segel paku
maupun segel plastik untuk menjamin
keamanan barang selama perjalanan.

Penggunaan GPS (Global Positioning 
System) untuk mengkoordinasi
permintaan dan pengiriman barang agar 
tepat waktu.

Temperature Data Logger 
untuk mencatat temperatur selama
pengiriman di perjalanan. Pelanggan
bisa meminta data ini jika dibutuhkan
untuk referensi.



Implementasi Asset & 
Maintenance System untuk
mengontrol aktivitas perawatan
armada.

Tim respon operasional 24 Jam 
untuk memastikan pengiriman barang
berjalan dengan baik.

Papan kontrol kerja yang 
berfungsi memonitor seluruh proses 
perawatan armada.

Berbagai macam Formulir
khususnya quality control form untuk
kendaraan untuk memastikan armada 
layak jalan.



Cara Kami
1. Armada 
kendaraan

kembali ke Pool

2. Pengecekan awal 
kendaraan dan 

administrasi oleh tim 
internal

3. Perawatan 
berkala armada

kendaraan

4. Pengecekan 
akhir kendaraan 
dan administrasi 
oleh tim internal

5. Pengecekan 
ulang oleh 
pengemudi

6. Armada kendaraan
berangkat

7. Proses 
pengiriman
barang dan

monitor armada.

Cek, cek, dan cek dari tiap tahapan adalah cara

kami untuk menjaga standar layanan. Kontrol

yang ketat diperlukan untuk meminimalisir segala

resiko yang dapat timbul. Budaya atau pola pikir

“perbaikan” diubah dengan “perawatan”.

Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk

merubahnya. Disamping adalah gambaran cara

kerja kami dari sisi operasional untuk memastikan

barang anda aman dan sampai tepat waktu.



Pelanggan Kami

And more…



Terimakasih

Jl. Meruya Utara no 58 RT 7 RW 11
Jakarta Barat, 11610, Indonesia
P : 021-5851406
F : 021- 5857288
M: +628121057379
@: support@gunapratama.com


