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PT Prima Armada Raya, salah satu 
entitas anak perusahaan PT Patra Jasa, 
didirikan untuk memenuhi berbagai 
kebutuhan transportasi bisnis, yang 
meliputi persewaan kendaraan, 
penyediaan tenaga pengemudi, 
penjualan kendaraan, perbengkelan, 
dan keagenan.

Kami berkomitmen memberikan 
pelayanan prima serta jaminan 
keamanan dan kenyamanan yang 
memudahkan untuk semua kebutuhan 
transportasi pelanggan.

Visi
Menjadi perusahaan penyedia kendaraan 
sewa yang memberikan pelayanan 
prima, modern, serta mengutamakan 
kepuasan pelanggan.

Misi
1. Mengutamakan kepuasan pelanggan

2. Mengembangkan kualitas sumber 
daya manusia 

3. Menjalankan usaha dengan prinsip 
Tata Kelola Perseroan

Tentang Kami
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Manajemen Kami
Reputasi kami didukung 
oleh kapabilitas dan 
kredibilitas para 
pemegang saham, jajaran 
direksi, dan manajemen 
yang mempunyai 
pengalaman mendalam 
serta pengetahuan luas 
dalam industri jasa dan 
transportasi. 

Profil Pemegang Saham

 – Sebagai salah satu anak usaha yang dimiliki oleh PT Pertamina 
(Persero), BUMN terbesar di Indonesia, PT Patra Jasa merupakan sebuah badan usaha yang 
patut diperhitungkan kredibilitasnya di Indonesia. Melayani masyarakat sejak tahun 1975 
di industri perhotelan, PT Patra Jasa kemudian melebarkan sayap dan mulai bergerak pada 
industri pengembangan properti dan kawasan.  

  – PT Pertamina Training & Consulting adalah anak usaha  
PT Pertamina (Persero) kategori Finance & Services, yang mengelola pengembangan 
human capital. Memberikan layanan dan jasa dalam bidang event organizer, training 
& consulting, manpower supply, security services dan assessment center sesuai dengan 
standar ISO 9001:2015, PT Pertamina Training & Consulting terus mengedepankan 
pelayanan dan kualitas terbaik sesuai dengan taglinenya, Delivering SMART Solution. 



Pelanggan Kami
Kami dipercaya untuk memenuhi kebutuhan transportasi di lingkungan PT Pertamina (Persero), 
anak perusahaan dan afiliasnya, serta perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta.

Riwayat Singkat
PT Prima Armada Raya resmi didirikan 11 Juni 2014 sebagai entitas anak perusahaan PT Patra Jasa 
yang bergerak dalam bidang jasa, angkutan, dan perbengkelan. Ketika didirikan, perusahaan ini 
bertugas memenuhi, menyediakan, dan mengelola kebutuhan kendaraan operasional di lingkungan 
PT Pertamina (Persero) dengan volume yang cukup besar dan terus bertumbuh. 

Seiring pesatnya pertumbuhan usaha, PT Prima Armada Raya mulai memenuhi kebutuhan berbagai 
anak perusahaan PT Pertamina (Persero), BUMN lain, dan swasta. Selain tiga usaha utama, yaitu 
persewaan kendaraan, penyediaan jasa pengemudi, dan penjualan kendaraan, PT Prima Armada Raya 
juga berencana mengembangkan usaha perbengkelan dan keagenan suku cadang.
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Keunggulan Kami
Pelayanan Prima dengan Prinsip Secure & Service 
Komitmen pelayanan prima dengan standar keamanan premium serta kenyamanan yang 
memudahkan menjadi visi kami untuk memberikan kepuasan pelanggan.

Pelayanan dan kenyamanan yang memudahkan 
bagi pelanggan, di antaranya melalui:

Kondisi & Ketersediaan Kendaraan
Seluruh kendaraan kami dalam kondisi baru 
dan tersedia dalam berbagai variasi yang dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. 
Dengan kantor operasional di 3 kota dan 16 
kantor representatif, pelanggan dapat dengan 
mudah mendapatkan pelayanan kami.

Sigap & Tanggap Menghadapi Kendala
Call Center kami selalu siap dalam 7 hari 
dan 24 jam untuk membantu pelanggan 
saat menemui kendala ketika menggunakan 
layanan kami, seperti kebutuhan perbaikan, 
perawatan dan penggantian kendaraan dengan 
yang sejenis. Jaringan bengkel resmi kami 
yang tersebar di berbagai wilayah memastikan 
pelanggan mendapatkan layanan terpadu dari 
teknisi resmi serta suku cadang pengganti asli.

Berbagai standar keselamatan kami berlakukan 
untuk melindungi pelanggan, baik dari segi 
tenaga pengemudi maupun dari segi kendaraan, 
di antaranya:

Seleksi Ketat & Pemeriksaan Kesehatan Rutin 
Pengemudi
Seluruh tenaga pengemudi kami diterima 
melalui seleksi ketat untuk menjamin tidak 
ada risiko kesehatan, serta risiko lain yang 
dapat membahayakan dalam berkendara. Untuk 
memastikan kondisi prima pengemudi, secara 
berkala kami melakukan pemeriksaan kesehatan.

Standar & Sertifikasi Berkendara
Selain menerapkan standar Kesehatan & 
Keselamatan Kerja (K3) yang senantiasa kami 
sosialisasikan, seluruh tenaga pengemudi kami 
telah mendapatkan sertifikasi pelatihan Defensive 
Driving sehingga memiliki perilaku berkendara 
yang aman.

Kendaraan Lengkap & Terjamin
Setiap kendaraan kami diasuransikan serta 
dilengkapi speed limiter, kotak P3K, dan palu 
pemecah kaca. Untuk perawatan dan pemeliharaan 
kendaraan yang disewa, dengan 230 bengkel 
rekanan resmi Agen Tunggal Pemilik Merek (ATPM) 
dengan teknisi resmi dan suku cadang asli di 
seluruh Indonesia siap membantu saat dibutuhkan.

Memenuhi Syarat
Kami juga memenuhi persyaratan Contractor Safety 
Management System atau CSMS dengan kategori 
High Risk untuk pelanggan kami, di antaranya 
PT Pertamina (Persero). 
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Persewaan Kendaraan  Layanan Pengemudi

Penjualan Kendaraan

Pelanggan dapat memilih kendaraan sesuai 
kebutuhan, mulai dari sedan, SUV, dan MPV, 
hingga pickup dan bus/minibus. Pilihan sewa 
yang tersedia pun beragam, mulai dari short 
term/spot charter rent untuk jangka waktu di 
bawah 1 tahun (harian, mingguan, bulanan) 
hingga long term/time charter rent untuk jangka 
waktu 1 tahun ke atas. Kendaraan dapat disewa 
dengan atau tanpa pengemudi.

Semua kendaraan kami diasuransikan serta 
dilengkapi speed limiter, kotak P3K, dan palu 
pemecah kaca. Kami juga menyediakan 
kendaraan pengganti sejenis dan bantuan 
dapat diakses 24 jam melalui Call Center. 
Bengkel rekanan dengan teknisi resmi dan suku 
cadang pengganti asli yang tersebar di seluruh 
Indonesia siap melayani pelanggan kami saat 
menemui kendala.

Kami menyediakan tenaga pengemudi yang 
jasanya dapat disewakan dengan atau tanpa 
kendaraan, yang seluruhnya telah melewati seleksi 
ketat dan memenuhi standar tinggi yang kami 
terapkan. Semua pengemudi kami mendapatkan 
berbagai pelatihan komprehensif seperti 
Defensive Driving, First Aid, Layanan Prima, dan 
Fire Training. Kami juga secara rutin melakukan 
sosialisasi standar Kesehatan & Keselamatan Kerja 
(K3) kepada seluruh pengemudi.

Seluruh kendaraan yang telah selesai masa sewanya 
akan kami masukkan pada rencana penjualan 
kendaraan yang kami adakan secara rutin. Penjualan 
kendaraan bekas pakai sewa yang kami lakukan, 
dialokasikan kepada klien korporasi maupun klien 
umum yang memerlukan kendaraan operasional 
dengan standar yang baik dan terawat.

Bisnis Kami
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Keagenan

Tahun 2019 ini juga kami akan mulai menekuni 
usaha keagenan perlengkapan kendaraan seperti 
ban, oli, dan lain sebagainya untuk memudahkan 
pelanggan penyewa kendaraan kami yang 
membutuhkan perlengkapan kendaraan. Sama 
seperti perbengkelan, usaha keagenan ini pun 
akan dapat melayani pihak umum. 

Pada tahun 2019, PT Prima Armada Raya 
melebarkan sayap ke industri perbengkelan 
dengan mendirikan bengkel milik perusahaan di 
Jakarta. Bengkel yang di kemudian hari juga akan 
dibuka untuk umum ini didirikan dalam rangka 
menyediakan pelayanan yang lebih cepat dan 
tanggap bagi pelanggan.

Perbengkelan

Kendaraan Kami
Kami menyediakan kendaraan untuk hampir semua jenis kebutuhan 
kendaraan Anda: 

SedanMPV SUV

Pickup Double Cabin
Bus/Minibus



Jaringan Kami
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Kantor Area Operasional
Kami memiliki 4 kantor area operasional yang berada di: 
Jakarta, melayani wilayah DKI Jakarta & Jawa Barat
Semarang, melayani wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB & NTT
Balikpapan, melayani wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua
Palembang, melayani wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau

Cakupan Wilayah Operasional Kami

Didukung oleh perwakilan-perwakilan yang tersebar di 16 unit operasi 
(termasuk Kantor Pusat PT Pertamina (Persero), MOR, dan RU)



1 500 751  
24 Jam, 7 hari/minggu

Patra Jasa Office Tower Lantai 1 Ruang L 
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34 
Jakarta 12950, Indonesia 
Telp: +62 21 529 0021

customercare@prima-armada-raya.com

www.patrajasa-par.com

@primaarmadaraya


