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Berkantor pusat di Cikarang, Darma Inti Global adalah perusahaan

swasta yang menyediakan jasa ekspedisi truk pendingin yang

mengutamakan prinsip “Customer First Strategy” sehingga menjadikan

kami solusi transportasi truk pendingin yang unggul dan terpercaya.

 

Dimulai dengan awal yang sederhana pada tahun 2003, kami mulai

beroperasi sebagai salah satu pionir jasa ekspedisi truk pendingin yang

mengakuisisi truk berukuran sedang dengan cakupan Jabodetabek

dan Jawa Tengah dan mengangkut muatan frozen seperti daging dan

ayam. Dalam beberapa tahun, kami berkembang pesat dan mulai

mencakup wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Lombok dan

Sumatera. Semenjak itu, tingkat operationalitas kami meningkat

sehingga kami melakukan peningkatan jumlah dan jenis armada

(FUSO, Tronton dan Built-UP) dan juga membuka cabang kedua kami

di Surabaya untuk memenuhi tingginya kebutuhan pasar.

 

Sebagai pionir dalam jasa ekspedisi truk pendingin, kami mempunyai

pengalaman dan pemahaman yang dalam tentang distribusi

perputaran barang logistik yang serba cepat, sehingga dengan jenis

armada yang beragam dan supir maupun staff yang mempunyai

profesionalitas kerja yang tinggi, kami berkomitmen untuk

menyediakan servis pengiriman truk pendingin dengan mutu yang

tinggi dan mengedepankan “QCD (Quality Cost Delivery) Strategy”,

sehingga kami dapat membantu mencapai business goals setiap client.

Darma Inti Global

Company Background



Visi

Menjadi perusahaan ekspedisi truk

pendingin terdepan dalam perindustrian

pendingin di Indonesia terutama untuk rute

pendek maupun panjang.

 

 

Misi

Menyediakan servis pengiriman yang aman,

tepat waktu serta memiliki harga yang

kompetitif, yang didasari pengalaman yang

mendalam dalam membentuk manajemen

strategi ekspedisi.

 

 

Visi dan Misi 



Produk Muatan

Kami adalah perusahaan penyedia jasa ekspedisi

pendingin yang sudah berpengalaman dalam

mengirimkan produk makanan dan minuman yang

bersifat FMCG (Fast-Moving Consumer Goods), dengan

jenis produk muatan sebagai berikut :

Cokelat Daging

Susu Buah-buahan



 
Sebagai penyedia jasa truk pendingin, kami memiliki banyak jenis armada,
dengen kubikasi yang bervariasi, yang memungkinkan kami untuk mengirim
muatan besar, sedang maupun kecil ke beberapa daerah seperti Jawa, Bali,
Lombok dan Sumatera.

Colt Diesel Double/ Sejenisnya

Panjang : 560 cm

Lebar : 200 cm

Tinggi : 200 cm

Dimensi : 19 CBM

Kapasitas : 5 Ton

 

ARMADA

Colt Diesel Engkel / Sejenisnya

Panjang : 350 cm

Lebar : 173 cm

Tinggi : 200 cm

Dimensi : 9 CBM

Kapasitas : 2 Ton

 



ARMADA

Tronton Double / Sejenisnya 

Panjang : 960 cm

Lebar : 220 cm

Tinggi : 230 cm

Dimensi : 44 CBM

Kapasitas : 18 Ton

 

Tronton Engkel / Sejenisnya

Panjang : 760 cm

Lebar : 220 cm

Tinggi : 220 cm

Dimensi : 34 CBM

Kapasitas : 10 Ton

 

CDD Long / Sejenisnya

Panjang : 650 cm

Lebar : 200 cm

Tinggi : 200 cm

Dimensi : 24 CBM

Kapasitas : 6,5 Ton

 



Dedicated
Service
Kami menyediakan Dedicated

Service, dimana customer

dapat mengkontrak driver

berikut truk pendingin kami

sesuai jangka waktu yang

sudah ditentukan dalam

kontrak

24 Hours - On Call
Service
Sebagai perusahaan ekspedisi

pendingin yang selalu ada

untuk memenuhi kebutuhan

customer, kami juga

menyediakan jasa 24 Hours

On-Call Service, dimana

customer kami dapat

menghubungi kami untuk

melakukan pengiriman

muatan pendingin, dengan

melakukan proses registrasi

vendor sebelumnya.

LAYANAN



Harga�Kompetitif

Darma Inti global akan terus berusaha untuk
menawarkan customer dengan rate harga
yang kompetitif, dengan menekan biaya agar
bisa lebih terjangkau, tanpa
mengesampingkan kualitas servis yang kami
berikan untuk customer kami.

Kualitas�Layanan

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang
tinggi sebagai pioner dalam jasa ekpsedisi
pendingin, Darma Inti Global menyediakan
servis yang cepat dan terpercaya yang
didukung oleh driver dan armada terbaik.

Keunggulan



Integritas

Kami mempunyai reputasi yang baik dalam
pengiriman barang yang tepat maktu dengan
driver dan staff yang terlatih untuk
memastikan segala operasi berjalan mulus,
lancar, jujur dan transparan.

Package�Handling

Dengan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk
menjaga keamanan barang, kami yakin
bahwa muatan atar barang customer kami
akan terkirim dengan aman tanpa adanya
kerusakan atau cacat yang dapat merugikan
perusahaan customer kami.

Keunggulan



PT. Matahari Putra Prima 

Customers
 

PT. Fast Food Indonesia

(KFC)

PT. Santori Agrindo 

PT. Nirwana Lestari

Vitacharm

Greenfield

Nabisco

PT. Orang Tua Group

PT. Tempo Logistic

PT. Charoen Pokhphand

Indonesia

PT. Agro Prima Sejahtera


