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PT MEGA DWIDAYA LOGISTIK didirikan di Jakarta adalah perusahaan yang fokus 
bergerak dalam bidang transportasi dan logistik. Kami melayani pengiriman kendaraan 
dan barang/general cargo serta alat berat ke seluruh wilayah Indonesia menggunakan 
sarana transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara dengan sistem pengi-
riman door to door, port to port, door to port maupun port to door. Didukung oleh team 
yang ahli dan berpengalaman dibidangnya, berkomitmen dan berintegritas dalam beker-
ja serta didukung oleh system informasi teknologi (IT) yang handal memiliki jaringan 
mitra kerja yang kuat diseluruh wilayah Indonesia. Kami yakin PT MEGA DWIDAYA 
LOGISTIK menjadi perusahaan transportasi dan logistik yang menjadi pilihan solusi 
pengiriman barang pelanggan dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai 
harapan pelanggan dengan mengutamakan keselamatan serta ketepatan waktu.

ABOUT 
OUR COMPANY

WHY CHOOSE US?
Percayakan kebutuhan pengiriman logistik dan transportasi anda kepada perusahaan 

kami. Karena kami memiliki keunggulan, yaitu: 

MEMILIKI LAYANAN CUSTOMER CARE

TEAM YANG AHLI DAN PENGALAMAN

LAYANAN 24 JAM DALAM 7 HARI

MEMILIKI TRACKING SYSTEM

KEAMANAN BARANG TERJAMIN HARGA SANGAT KOMPOTITIF

DELIVERY NOTE RETURN ( POD ) TERUKUR



 PT MEGA DWIDAYA LOGISTIK COMPANY PROFILE  |  02

w w w. m e g a d w i d a y a . c o m

OUR BEST SERVICES

Dengan pelayanan terbaik dan terus berusaha dalam dunia pengiriman, kami senantiasa memberikan 

pelayanan yang prima. Mulai dengan pilihan pengiriman yang sesuai dengan jenis dan waktu pengiriman, 

Kami memiliki beberapa pilihan pengiriman, yaitu : 

Pada jenis layanan ini kami melakukan pengiriman pada hari yang sama. Jadi dengan pilihan 

ini, barang yang anda dikirimkan hari ini,  kami kirimkan dan diterima sampai ke alamat 

tujuan pada hari itu juga. Kami memberikan Money Guaranty jika ada barang yang hilang 

dan rusak pada saat pengiriman.

SAME DAY SERVICE

SDS

Pada jenis pelayanan ini, Kami melakukan pelayanan pengiriman barang dengan kurun 

waktu 2-4 hari barang sampai. Jadi dengan pilihan ini, barang yang anda kirimkan akan 

sampai pada alamat tujuan dalam 2-4 hari.

REGULAR SERVICE

REG

Pada jenis pelayanan ini, Kami melakukan pengiriman pada hari esoknya sampai. Jadi 

dengan pilihan ini, barang yang anda kirimkan hari ini akan sampai keesokan harinya pada 

alamat tujuan.

EXPRESS SERVICE

EXP



03  |  PT MEGA DWIDAYA LOGISTIK COMPANY PROFILE

w w w. m e g a d w i d a y a . c o m

Pengiriman kendaraan mobil ke tujuan antar kota di seluruh Indonesia 

Pengiriman kendaraan mobil ke tujuan antar kota di seluruh Indonesia dengan 
menggunakan moda darat dan moda laut. Untuk pengiriman kendaraan mobil 
dapat menggunakan Truck Car Carrier, Truck Towing, Container dan kapal Ro-Ro. 
Sistem pengiriman dapat dipilih: Door to Door atau Port to Port. 

PENGIRIMAN KENDARAAN MOBIL KENDARAAN (VEHICLE)

SOLO

KENDARI

MATARAM

TIMIKA

SEMARANG

GORONTALO

KUPANG

MERAUKE

PEKALONGAN

AMBON

JAYAPURA

MANOKWARI

PURWOKERTO

TERNATE

BIAK NABIRE

SURABAYA

BALI

SORONG

BELITUNG

YOGYAKARTA

ACEH 

JAMBI

BALIKPAPAN

BANDUNG

MEDAN

PALEMBANG

PALANGKARAYA

MALANG

PEKANBARU

BENGKULU

BANJARMASIN

MANADO

BATAM

LAMPUNG

PONTIANAK

PALU

PADANG

BANGKA

MAKASSAR 

MDL NETWORKING

Pengiriman alat berat untuk infrastruktur, konstruksi, pertambangan seperti: 
Excavator, Backhoe Loader, Wheel Loader, Bulldozer, Forklift, Road Roller, Dump 
Truck Mixer dIl ke seluruh Indonesia. Pengiriman dapat menggunakan kapal RoRo 
secara retail/satuan atau partai menggunakan kapal khusus. Sistem pengiriman 
dapat di pilih Door to Door atau Port to Port. 

Pengiriman Alat Berat ke tujuan antar kota di seluruh Indonesia 

PENGIRIMAN ALAT BERAT
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Ada beberapa jenis truck yang tersedia dengan dimensi standart yaitu : 
- Truck CDE 4 roda dengan tonase 2 ton dan kubikasi 10m3 
- Truck CDD 6 roda dengan tonase 4 ton dan kubikasi 16m3 
Wilayah pengiriman meliputi Jabodetabek, Jawa, Bali dan Sumatera. Sistem 
pengiriman dengan menggunakan FTL (Full Truck Load) atau Ritasi dan bisa 
menggunakan Multi Drop sistem salama masih dalam satu route pengiriman. 

LOGISTIK (LOGISTIC)

Mega Dwidaya Logistik menawarkan jasa pengiriman barang via Laut dengan 
container dengan sistem FCL (Full Container Load) dengan ukuran 20 feet dan 
ukuran 40 feet. Kami memilliki pelayaran rekanan dengan berbagai tujuan 
pelabuhan di Indonesia dengan jadwal keberangkatan kapal reguler yang bera- 
gam yang dapat memenuhi rencana delivery barang anda. Jadwal keberangkatan 
kapal reguler yang beragam dapat memenuhi rencana delivery barang anda.

PENGIRIMAN LAUT

Pengiriman barang atau cargo ke wilayah Indonesia dengan menggunakan 
pesawat kargo udara. Pengiriman barang dengan kargo udara ditujukan untuk 
barang- barang yang tidak terlalu besar ukurannya dan bersifat mendesak. 

PENGIRIMAN UDARA

PENGIRIMAN DARAT
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ADDITIONAL SERVICE

Surat jalan kembali dapat kami simpan selama 6 bulan. Tipe surat jalan yang dapat kami simpan 
adalah tanda terima PO Pelanggan dan Surat Pelanggan 

SURAT JALAN KEMBALI 

Pre Pengantaran (Entry, Penjemputan, Pengemasan dan sebagainya) ditempatkan dilokasi 
pelanggan berada 

Mega Dwidaya Logistik menyediakan layanan pengiriman barang baik dalam kota maupun 
domestik yang lebih cepat dengan waktu transit yang lebih pendek sampai ke tujuan 

Mega Dwidaya Logistik melayani dari kiriman distribusi dokumen sampai paket besar ke berbagai 
tujuan di luar negeri dengan garansi layanan dan kecepatan. Selain itu Mega Dwidaya Logistik 
memberikan kemudahan kepada pelanggan yang membutuhkan layanan paket waktu sampai ke 
penerima. Kiriman anda di monitor setiap saat melalui situs Mega Dwidaya Logistik oleh tim 
profesional kami  

Hubungi kami untuk kebutuhan angkutan darat anda. Kami pastikan keamanan dalam pengema-
san dan transportasi dari kantor lama ke kantor baru anda, pabrik, rumah, dan kiriman personal 
anda. Kami lakukan kunjungan untuk mendiskusikan pengemasan setiap barang sampai, penem-
patan di gudang sementara kami dan sampai memindahkan ke alamat tujuan

Kurir dapat melakukan penagihan biaya ke customer atas nilai barang dan jasa 

LABELING, WRAPPING ON LIGHT WOOD PACKING 

COD (CASH ON DELIVERY)

LAYANAN KURIR INTRA KOTA DAN DALAM NEGERI 

LAYANAN PENGIRIMAN INTERNASIONAL EKSPRES DAN KARGO 

LAYANAN ANGKUTAN DARAT, PINDAHAN, PERGUDANGAN, DAN DISTRIBUSI 

Kami menjalin kerjasama dengan pelanggan secara berkelanjutan dengan mengedepankan profesionalisme. Kami senan-

tiasa memberikan kepercayaan dengan terus memberikan pelayanan yang baik dan tentunya saling memberikan nilai 

tambah yang menguntungkan kedua belah pihak. Pelanggan yang menggunakan jasa kami untuk mengirim kendaraan 

mereka adalah dealer kendaraan dan alat berat termasuk ATPM dari hampir semua merk kendaraan di Indonesia, terma-

suk perusahaan lainnya seperti: Perusahaan Karoseri, Perusahaan Leasing, Perusahaan Rental Kendaraan dan Alat Berat, 

Perusahaan Asuransi, Bank, Kontraktor, dan lain-lain keseluruh Indonesia. 

OUR CLIENT



OUR CLIENT
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operation.logistik@megadwidaya.com

operation.megadwidaya@gmail.com

SENTRA TIMUR COMMERCIAL PARK

STCP 08 No.03 Jl. Sentra Primer Timur | Jakarta Timur - 13950

PT MEGA DWIDAYA LOGISTIK

@kirim_mobil 08 770077 8000 021 - 866 100 33


