
 
 
 
 
 

 

DELIVER SERVICES WITH HEART 



 
 
 

 

EPA Logistic pertama kali didirikan pada tahun 2006 yang berkantor pusat di Sumatera Utara-

Medan Indonesia dan kami juga membuka cabang di Jakarta dan Surabaya yang akan bertambah 
guna mendukung pelayanan yang baik. Kami menyediakan berbagai layanan berupa jasa pengiriman 
container, alat berat, break bulk, barang pindahan, barang proyek, dengan melalui via darat maupun 
laut yang di sesuaikan dengan kebutuhan permintaan customer di seluruh wilayah Indonesia. Seiring 
dengan perkembangan waktu yang berkembangnya permintaan customer maka pada tahun 2017 
kami memperluas jasa pelayanan export dan import, pelayanan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK). 
 
 

 

Dalam hal memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik bagi pelanggan, seluruh tim kami 
melayani pelanggan dengan professional serta responsif dalam menanggapi permintaan pelanggan 
yang berkompetensi. 
 
 

 

Perusahaan kami bekerjasama dengan pelayaran nasional dan internasional, serta mendapatkan 

dukungan dari agen yang terpecaya di seluruh wilayah Indonesia, baik domestik maupun 

international, maka dari itu kami hadir memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan 

kami karena kepuasan pelanggan adalah prioritas utama bagi kami dan berikut ini adalah daftar 
profil perusahaan EPA Logistic Group Kami : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

melayani jasa pengiriman melayani jasa pengiriman antar melayani trucking setiap 

Export & Import pulau di wilayah Indonesia pengiriman barang ke gudang 



 
 
 
 
 
 
 

Visi Kami 
 

Menjadi perusahaan logistic terintegrasi, 
terpercaya dan berkesinambungan yang 
memberikan pelayanan dengan sepenuh hati 
dan professional 

 
 
 
 
 
 
 

Misi Kami 
 

1. Memberikan sousi terbaik bagi client 
untuk mencapai tingkat produktifitas 
yang efektif. 

 
2. Meningkatkan kerjasama jangka panjang 

dengan client dan saling menguntungkan. 
 
3. Membangun dan mengembangkan 

inovasi system yang terintegrasi 



LAYANAN JASA DOMESTIK 
 

Kami melayani layanan domestik antar 

pulau untuk semua jenis kargo berupa jasa 

pengiriman container, alat berat, break 

bulk, barang pindahan, barang proyek, dan 

lain sebagainya baik melalui via laut sesuai 

dengan kebutuhan atau permintaan 

pelanggan di seluruh wilayah Indonesia. 

Pengiriman Door to Door, Door to Port & 

Port to Door dari semua daerah di Indonesia 

dalam FCL (Full Container Load) atau LCL 

(Less Container Load) kami juga dapat 

dukungan penuh untuk bekerjasama 

dengan perusahaan pelayaran terpercaya 

 

LAYANAN JASA EXPORT & IMPORT  
 

Kami melayani jasa pengiriman barang 

ekspor door to port FCL (full container load) 

dan jasa pengiriman barang import Port to 

Door FCL (full container load) beserta 

pengurusan dokumen ekspor dan import. 

Kami melakukan pengurusan seluruh 

dokumen secara lengkap termasuk PEB 

(Pemberitahuan Expor Barang) dan PIB 

(Pemberitahuan Import Barang), melakukan 

pengurusan dokumen izin API (Angka 

Pengenal Impor), dan kami memberikan 

pelayanan dengan sepenuh hati serta 

bertanggung jawab. Kami bermitra dengan 

pihak pelayaran nasional dan internasional, 

dan bermitra dengan pihak trucking yang 

terpercaya dengan armada yang dilengkapi 

dengan GPS sehingga mudah termonitor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAYANAN JASA TRUCKING 

 

Kami melayani transportasi darat dari 

berbagai mitra bisnis yang dimiliki dan 

dipercaya oleh perusahaan kami dengan 

dilengkapi sistem GPS dan Pelacakan untuk 

memastikan pada saat pengiriman yang 

dilakukan secara aman, andal, dan tepat 

waktu sampai di tujuan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAYANAN FREIGHT FOWARDING 
 

Kami bermitra dengan agent Freight 

Nasional dan Internasional, dan bermitra 

dengan pelayaran seperti Tanto Intim Line, 

SPIL, Meratus, Temas, Samudera Indonesia 

dan CTP Line demi tercapainya kualitas 

pengiriman serta tepat waktu. 



LAYANAN JASA GUDANG 
 

Kami  menyediakan  layanan  pergudangan  
kepada pelanggan kami dengan menerapkan 

Sistem Manajemen Gudang untuk  
menyediakan data yang akurat dan tepat 
waktu. Kami juga memiliki gudang 
penyimpanan untuk menjaga barang-barang 
klien aman sambil menunggu waktu  
pengiriman. Gudang kami aman untuk setiap 

jenis barang yang ada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAYANAN JASA KAPAL RO-RO 
 

Kapal Ro-Ro adalah kapal yang bisa memuat 

kendaraan yang berjalan masuk ke dalam 

kapal dengan penggeraknya sendiri dan bisa 

keluar dengan sendiri juga, sehingga disebut 

sebagai kapal roll on - roll off atau disingkat 

Ro-Ro. Kapal dilengkapi dengan pintu rampa 

yang dihubungkan dengan moveble bridge 

atau dermaga apung ke dermaga, Jika anda 

membutuhkan jasa pengiriman seperti 

mobil, truck fuso, tronton, alat berat seperti 

Forklift, Buldozer, Excavator, Crane atau alat 

Berat lainnya ke seluruh tujuan di Indonesia, 

kami siap melayani anda dengan Kapal Roro 



 

 

Informasi lanjut silahkan hubungi kami :  
 
 
 
 
 
 

 

Alamat: 
 

 KANTOR MEDAN
Jl. KL.Yos Sudarso No.26, Komp.Brayan Square, 
Medan Telp : 061 – 42066968 



 KANTOR JAKARTA
Jl. Bisma Raya Blok D-1, No.14, Kel. Sunter Agung  
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara 
Telp : 021 – 22656518 



 KANTOR SURABAYA
Jl. Perak Timur 512 M – 1, Surabaya 
Telp   : 061 – 42066968 

 

 

Contact Person : 

 

• DIRECTOR :  
JOHNY 
Telp   : +62 8116 08650 
Email  : johny.k@epabadi.com 

 

 



 

 

Manager (Domestik): 

 

 

• Manager (Export Import):  
VIVI 
Telp : +62 8227 6000600 
Email : marketing1@epabadi.com 

 
HARIANTO 
Telp : +62 82276 564885 
Email : harianto@enersiagroup.com 

mailto:marketing1@epabadi.com


CLIENT YANG MENGGUNAKAN JASA KAMI 
 


