
COMPANY PROFILES
Freight Forwarder



PT. Optima Prima Logistik adalah perusahaan Freight Forwarder yang memiliki partner
di wilayah Asia, Eropa, Amerika serikat dan di berbagai belahan dunia termasuk
Australia, Afrika, Karibia dan Timur Tengah.

PT. Optima Prima Logistik berkomitmen untuk menjadi one stop logistic solution bagi
klien kami. Dengan di dukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten di
bidangnya kami selalu menjunjung tinggi nilai profesionalisme & reliabilitas, kami
berupaya menjadi mitra yang dapat diandalkan oleh para klien dengan memberikan
pelayanan yang terbaik demi kelangsungan kerjasama yang harmonis.

PT. Optima Prima Logistik dalam menjalankan kerjasama dengan berbagai mitra akan
selalu berupaya untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan melakukan
koordinasi yang tepat antara kami dengan para klien. Kami hadir untuk mewujudkan
harapan klien dengan sistem kerjasama yang saling menguntungkan.

Tentang Kami

Legalitas Perusahaan
❖ Nomor Induk Berusaha (NIB)

0220005702645

❖ NPWP

95.428.257.0-061.000

❖ Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)

10/N.15/31.74.08.1002.02.020.C.1/2/-1.819.6/e/2020
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VISI

Visi & Misi

Menjadi perusahaan one stop solution logistik yang unggul,

professional dan terkemuka yang melayani klien dan mitra bisnis di

seluruh Indonesia.

Memberikan layanan terbaik secara profesional, sistematis

dan terintegrasi untuk logistik & transportasi.

MISI

Menyediakan produk berkualitas dengan harga bersaing yang

memenuhi harapan pelanggan.

Memberikan edukasi program kerja berkelanjutan dengan

semangat dan integritas tinggi.

O P P R I M



Layanan Kami

Pergudangan & Distribusi

Jasa Pengiriman Barang Internasional & Domestik
PT. Optima Prima Logistik menyediakan layanan tingkat tinggi untuk
Beban Kontainer Penuh (FCL) atau Kurang dari Beban Kontainer (LCL)
untuk pengiriman impor dan ekspor pengiriman laut / udara.

Export & Import (FCL/LCL)

Domestic Door to Door (FCL/LCL) Pengiriman via Laut & Udara

Pengurusan Bea Cukai

Manajemen Proyek Kargo

PT. Optima Prima Logistik ahli dalam
menangani kargo proyek anda. Dapatkan
layanan khusus yang anda butuhkan dan
kami pastikan bahwa peralatan khusus
anda akan tiba di tujuan akhir dalam
kondisi sempurna.

Manajemen Kargo Skala Besar

Transportasi melalui jalan darat, laut dan udara ke sektor Minyak
& Energi serta solusi yang dirancang khusus untuk kargo proyek
besar perusahaan dalam semua jenis industri.

PT. Optima Prima Logistik menyediakan layanan Logistik dan gudang yang
berlokasi strategis demi menjaga keseimbangan antara biaya yang lebih
rendah dan memenuhi persyaratan perusahaan yang berencana untuk
melakukan outsourcing.

Pergudangan Konsolidasi & Distribusi Tunggal/Beragam

Ambil dan Bungkus KembaliPemasok untuk Pelanggan Akhir Tunggal
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OPPRIM Integrated Fleet Management System

Produk Kami

Pembukaan

Latar Belakang

Dewasa ini, teknologi hampir mampu membuat segalanya menjadi mungkin. Sebut saja

sebagai contoh bagaimana perkembangan teknologi yang disematkan pada ponsel dalam

satu dekade ini, kehadiran layanan cloud, teknologi sensor, kemampuan analisis pada Big

Data, serta Internet of Things (termasuk sensor di dalamnya). Dikombinasikan juga dengan

teknologi geo-spatial / pemetaan digital yang terus berkembang pesat.

Digitalisasi merupakan salah satu kunci penting dalam peningkatan produktifitas, yaitu

dengan membangun teknologi digital seperti remote sensors, intelligent machine, big data,

dan real time tracking yang meningkatkan efisiensi proses, kualitas produk dan layanan, dan

optimalisasi alokasi sumber daya, sehingga mampu mengurangi waktu proses menjadi lebih

cepat, operasional yang lebih ramping, dan kepuasan pelanggan yang lebih baik.

Pemimpin global platform berbasis

lokasi dan telah terbukti selama 35

tahun. Fitur HERE Technologies

digunakan untuk menampilkan peta

dan fungsi pengaturan pengiriman

Salah satu penyedia perangkat keras

teknologi GPS tracker untuk kapal laut

terbaik di dunia dan telah terbukti dan

digunakan selama lebih dari 30 tahun

di berbagai jenis kebutuhan
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HERE Technologies
Produk Kami

PT. Optima Prima Logistik bermitra dengan HERE
Technologies yang merupakan pemimpin global untuk
teknologi berbasis lokasi asal Amerika Serikat yang
menyediakan data dan platform Sistem Informasi
Geografis (SIG) serta penyedia data utama peta
navigasi dengan cakupan seluruh dunia.

HERE mendukung GDPR untuk data proteksi
https://www.here.com/here-statement-gdpr

Negara Telah Dipetakan

700,000
data di kumpulkan per 
satuan waktu

HD Live Map telah
tersedia untuk
600,000+
kilometer lebih demi 
menunjang pengemudi
otomatis

400+
HERE mempunyai
kendaraan dengan
teknologi LIDAR

peta dalam ruangan telah
tercakup di seluruh dunia

15,000

Tahun pengalaman di digital 
mapping

30+

Total pekerja di 56 Negara,
di Indonesia sendiri HERE
sudah beroperasi dari 2010
dengan total 30 pegawai

9,000+

kota telah dilengkapi
dengan data TRANSIT

1,600

in-car navigasi di kendaraan
roda empat menggunakan
teknologi HERE

4 dari 5

200
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ORBCOMM ST6100

Produk Kami

ORBCOMM merupakan salah satu merek terkemuka dunia untuk

berbagai jenis solusi IoT termasuk kamera IP, gateway IoT, perangkat

IoT seluler, sensor IoT dan IoT cloud built up.

Instalasi perangkat keras dapat diaplikasikan dengan mudah dan

cepat serta mencakup Bracket tracking, konektor, power kabel,

antenna kabel, 1 set power supply tracking RPM, 1 set digital + kabel

RPM sensor, 1 set engine hour cabling, RPM sensor bracket, dan

service pemasangan

Tinjauan Umum

• Dapat diimplementasikan pada lokasi yang tidak memiliki jaringan

2G, 3G atau 4G

• Ukuran alat kecil, pemasangan, tanpa perlu perawatan rutin, dan

garansi after sales

• Harga relatif murah dibandingkan produk lain dengan kelas yang

sama namun dengan kualitas yang baik

Keunggulan
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Mengirim informasi
data

Satelit GPS

Stasiun 
Darat

Menerima data 
dari satelit

OPPRIM & 
HERE data
processing

Satelit Komunikasi

Sistem Tracking, monitoring &
cost efficiency pada dashboard
dan mobile application

*Untuk menjaga keamanan, mekanisme local hosting 
data pada command center dapat di implementasikan

Melacak & mengirim 
data Lokasi

ORBCOMM ST6100
Device Tracker & Sensor
Memberikan laporan rute
kapal, posisi & kecepatan
secara real time

OPPRIM Integrated Fleet 
Management System

Produk Kami
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Galeri Proyek Kami
Mobilisasi pipa besi 202 joint dengan tongkang 300ft dari

Ciwandan ke Batu Licin di Kalsel 2018

Mobilisasi peralatan pumping rig total volume 
710 MT, dari Bekasi ke Kalimantan tahun 2018

Charter kapal & importasi alat pengeboran untuk
project Jangkrik ENI di tahun 2017
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Galeri Proyek Kami

Pengadaan & Transportasi Portacamp TNI AD

Transportasi Tank ANOA TNI AD
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Legalitas Perusahaan
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NIB
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SIUJPT

Legalitas Perusahaan



PT. Optima Prima Logistik
Terima Kasih



WWW.OPPRIM .COM

Wisma KDS 2nd Floor #203
Jl. Warung Buncit Raya #6B

Kalibata, Pancoran, Jakarta 12740

Email : admin@opprim.com
Phone : +62 21 2503 1668  


