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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

(PT Adi Sarana Armada Tbk) 

2.1 Profil PT Adi Sarana Armada,tbk 

PT Adi Sarana Armada Tbk, atau yang biasa disebut ASSA adalah salah 

satu perusahaan layanan transportasi terbesar di Indonesia dengan pertumbuhan 

tercepat yang menyediakan solusi transportasi yang mencakup penyewaan 

kendaraan untuk korporasi, logistik, serta layanan pengemudi. 

Awalnya, ASSA dibangun pada tahun 2003 dengan armada awal sejumlah 

819 kendaraan dengan nama Adira Rent. Pada bulan Oktober 2010, perusahaan 

resmi berganti nama menjadi ASSA, dengan komitmen utama untuk senantiasa 

menyediakan kualitas layanan terbaik dan menjadi (Trusted Partner in 

Transportation Services). Hal tersebut tercermin dari visi perusahaan “Menjadi 

perusahaan penyedia jasa transportasi & logistik terintegrasi korporasi yang 

terbaik” dan misi perusahaan “Mendedikasikan diri untuk memberikan layanan 

terbaik dengan komitmen untuk meraih pencapaian tertinggi dalam kualitas 

pelayanan terhadap pelanggan, hubungan antar karyawan & nilai pemegang 

saham”. 

Sistem manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja 

juga dikedepankan. Semua hal tersebut terlihat dari berbagai  sertikasi yang 

didapatkan ASSA, seperti :ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & UKAS.  

Seiring perkembangan usaha yang pesat, saat ini ASSA mengelola lebih 

dari 14.000 kendaraan dan 2.600 pengemudi, yang melayani lebih dari 1.000 

korporasi di Indonesia. ASSA juga telah memperluas wilayah layanan ke hampir 

semua kota besar utama dan memberikan jaminan kelancaran operasional melalui 

15 kantor cabang, 11 kantor perwakilan, 3 kantor dan 12 titik operasional logistik, 

2 outlet “Galeri Mobil”, dan lebih dari 690 bengkel perbaikan resmi, dengan 

didukung layanan 24 jam dari ASSA Solution Center. 
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Di dalam setiap operasional nya PT. Adi Sarana Armada,tbk memiliki 

sebuah Value yang dinamakan “SPEED” sebagai dasar bagi para karyawannya 

dalam bekerja. 

S: Spirit of Unity 

P: Perfection in all we do 

E: Emphatic Comunication 

E: Enjoyable working environment 

D: Discipline and integrity 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo Perusahaan 

2.1.1 Sejarah dan Perjalanan  Bisnis Perusahaan 

2003 

 Perusahaan berdiri dengan nama Adira Rent, memiliki armada 

 awal  

2008  

 Pertumbuhan unit hingga 85%, mencapai total 4.158 kendaraan. 

2010 

 Transformasi nama perusahaan menjadi ASSA 

 Pembukaan cabang sekaligus pool di Tipar Cakung Jakarta 
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2011 

 Total unit mencapai 8.894, bertumbuh 30% dari tahun sebelumnya 

 Sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 

 18001:2007 

 Relokasi cabang Makassar ke gedung baru. 

 “Perusahaaan Rental Mobil dengan Pertumbuhan Tertinggi di 

 Indonesia” – Rekor Bisnis (ReBi). 

 “Corporate Image dalam bidang Car Rental” – Indonesia’s Most 

 Admired Company (IMAC). 

 “Emerging Logistics Service Provider of the Year” – Indonesia 

 Excellence Award 2011 dari Frost & Sullivan. 

2012 

 Sub-bisnis Galeri Mobil berdiri. 

 Total unit mencapai lebih dari 10.000 kendaraan. 

 Total jaringan ASSA mencapai 31 kantor cabang dan perwakilan di 

 seluruh Indonesia. 

 Relokasi cabang Bandung dan Medan ke gedung baru. 

 PT Adi Sarana Armada Tbk - Saham tercatat di Bursa Efek 

 Indonesia. 

 “Perusahaan Rental Mobil Korporasi dan Transporter Logistik 

 dengan Pertumbuhan Tertinggi & Tercepat selama 3 Tahun 

 Terakhir” – Rekor Bisnis (ReBi). 

 “Corporate Image dalam bidang Car Rental” – Indonesia’s Most 

 Admired Company (IMAC). 

2013 

 Sertifikasi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & UKAS. 

 Total unit mencapai lebih dari 12.600 kendaraan. 

 “Top Brand Index dalam bidang Car Rental”  - Top Brand 2013. 

 “Indonesia Best Corporate Transformation 2013” - (SWA dan Win 

 Solution) 
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 “Raih penghargaan Service Excellence Award (Contact Center 

 SEA) 2013 untuk kategori call center”. 

 “Indonesia Good Corporate Governance Award 2013” (SWA dan 

 IICG) 

2.1.2  Unit-Unit Bisnis Dalam Lingkup ASSA 

Jasa Rental 

ASSA Rent menyediakan sewa mobil jangka panjang yang mencakup 

paket bulanan (minimal 1 bulan) dan tahunan. Jasa ini akan membantu perusahaan 

dalam mengatur kebutuhan transportasi, baik untuk operasional maupun 

kendaraan untuk tim manajemen. 

Penyewaan untuk jangka pendek menyediakan paket sewa harian dan 

mingguan untuk mengakomodasi perjalanan bisnis, agenda personal, dan 

keluarga. 

Logistik 

ASSA juga menyediakan jasa logistik terintegrasi untuk memenuhi 

kebutuhan manajemen transportasi perusahaan melalui optimasi rute, delivery 

management, mengatur waktu pengantaran barang, dan pengaplikasian 

manajemen risiko dengan standart pelaksanaan industri terbaik. 

ASSA Logistics ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam 

supply chain management dengan menyediakan fasilitas penyimpanan barang 

terkualifikasi. 

Driver Services 

ASSA Driver Services didirikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

akan tenaga juru mudi untuk mengoperasikan kendaraan yang disewa dari ASSA 

Rent atau ASSA Logistics. 

ASSA Driver Services juga kini telah mengelola lebih dari 2.500 personil 

juru mudi dan berusaha menyediakan juru mudi professional terkualifikasi dengan 

kemampuan handal melalui pelatihan dan pengarahan yang baik. 
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Galeri Mobil 

Galeri mobil berfokus pada jual-beli mobil bekas berkualitas secara grosir 

dan retail. 

2.1.3 Penghargaan yang Diperoleh ASSA 

1. Indonesia’s Most Admired Companies (IMAC) 2011 

ASSA Rent  menerima penghargaan sebagai Indonesia’s Most Admired 

Companies (IMAC) pada tahun 2011 dan tahun 2012 dalam kategori Car 

Rental dari Bloomberg Business Week dan Frontier.Terpilihnya ASSA sebagai 

pemenang menunjukkan komitmen dan konsistensi ASSA Rent dalam 

meningkatkan Customer Satisfaction kemudian diimplementasikan terhadap 

kualitas pelayanan dan kualitas armada yang diberikan kepada para pelanggan, 

sehingga menjadikan ASSA Rent dipercaya masyarakat sebagai market 

leader dalam industri car rental. 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2.2 Penghargaan IMAC 2011 

Sumber: PT Adi Sarana Armada,tbk 
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2. Indonesia Excellence Award 2011 

Sebagai salah satu unit bisnis dari ASSA yang telah berjalan sejak 2005, 

ASSA Logistics tumbuh dan berkembang dengan cepat dalam layanan 

transportasi dan warehouse komersial dengan positioning yang kuat sebagai mitra 

terpercaya dalam solusi layanan logistik. Atas kinerja dan prestasi luar biasa 

dalam hal kepemimpinan, inovasi teknologi, pelayanan pelanggan dan 

pengembangan strategi produk, ASSA Logistics berhasil mendapatkan 

penghargaan untuk kategori “Emerging Logistics Service Provider of the Year” 

(Perusahaan Penyedia Layanan Logistik Domestik dengan Pertumbuhan Terbaik 

tahun 2011) dalam Indonesia Excellence Award 2011 yang diselenggarakan oleh 

Frost & Sullivan, sebuah perusahaan konsultan manajemen dan riset bisnis 

internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2.3 Penghargaan Indonesia Excellence Award 2011 

Sumber: PT Adi Sarana Armada,tbk 
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3. Rebi (Rekor Bisnis) 

ASSA Rent beroperasi dengan 819 unit di tahun 2003. Namun, di awal 

tahun 2011 ASSA Rent sudah memiliki lebih dari 8.000 armada. Dengan 

peningkatan rata-rata 30% setiap tahunnya, hal ini merupakan sebuah prestasi 

yang mengundang decak kagum. Saat ini,  perusahaan yang telah memiliki 26 

cabang dan service point di kota-kota besar di Indonesia ini pun berhasil 

menyabet gelar sebagai Perusahaan Rental Mobil dengan Pertumbuhan Tertinggi 

di Indonesia pada tahun 2011 (Rekor Bisnis 2011) dan tahun 2012 (Rekor Bisnis 

2012). Rebi merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Tera Foundation 

yang bekerja sama dengan harian seputar Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2.4 Penghargaan Rebi 2011 

Sumber: PT Adi Sarana Armada,tbk 
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4. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 

ISO 9001 adalah merupakan standar internasional di bidang sistem 

manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi 

(pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah 

memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu 

produk/jasa yang dihasilkannya. 

ISO 14001 adalah standar sistem manajemen utama yang mengkhususkan 

pada persyaratan bagi formulasi dan pemeliharaan dari SML. Tiga komitmen 

fundamental mendukung kebijakan lingkungan untuk pemenuhan persyaratan ISO 

14001, termasuk : 

 pencegahan polusi 

 kesesuaian dengan undang-undang yang ada 

 perbaikan berkesinambungan SML 

OHSAS 18001:2007 adalah suatu standar internasional untuk Sistem 

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2.5 Penghargaan ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001 

Sumber: PT Adi Sarana Armada,tbk 
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2.1.4 Struktur Organisasi PT Adi Sarana Armada,tbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2.6 Struktur Organisasi Perusahaan 

Sumber: PT Adi Sarana Armada,tbk 

Penulis melakukan praktek kerja magang pada Departement Marketing 

Communication PT Adi Sarana Armada, tbk 
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2.2 Ruang Lingkup Pekerjaan Divisi Marketing Communication 

Dalam divisi Marketing Communication PT Adi Sarana Armada,tbk terdiri 

5 karyawan yang memiliki peran sabagai : Marketing Communication Head 

Division, Marketing Communication Supervisor, Marketing Communication 

Analysts, dan Art Visual. Divisi Marketing Communicatiom PT Adi Saran 

Armada,tbk memiliki peran penting dalam mengkomunikasi brand perusahaan 

dengan memanfaatkan elemen-elemen yang ada di dalam promotion tools, serta 

berperan sebagai divisi pendukung bagi sales division dalam penyedian sales tools 

yang dapat menunjang kegiatan penjualan. 

Marketing Communication Head Division 

1. Bertugas untuk memantau dan mengawasi secara teratur seluruh  kinerja 

staff (bawahan) yang berada pada divisi Marketing  Communication agar 

dapat bekerja sesuai dengan program kerja  tahunan yang telah disusun 

sebelumnya 

2. Bertanggung Jawab pada segala bentuk aktivitas branding yang perlu 

dilakukan oleh PT Adi Sarana Armada,tbk 

3. Bertugas untuk mengawasi dan menyeleksi setiap bentuk komunikasi dan 

segala aktivitas branding yang akan dipublikasikan agar tetap sesuai 

dengan “Kebijakan Dasar Perusahaan” (KDP) mengenai standar 

implementasi branding yang telah ditentukan oleh PT Adi Sarana 

Armada,tbk 

Marketing Communication Supervisor 

1. Bertugas untuk melakukan aktivitas media relations dalam rangka  untuk 

menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan dengan  para rekan-

rekan media 

2. Melakukan kegiatan media monitoring terhadap setiap pemberitaan-

pemberitaan yang berkaitan dengan perusahaan 

3. Bertanggung jawab pada segala bentuk aktifitas promosi yang dilakukan 

melalui media elektronik. 
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Marketing Communication Analyst 

1. Bertanggung jawab pada segala bentuk aktifitas promosi khususnya 

advertising yang dilakukan melalui media cetak, seperti billboard dan JPO 

(Jembatan Orang Penyebrangan) 

2. Bertanggung jawab pada segala kebutuhan souvenir perusahaan baik yang 

diperuntukan bagi pihak eksternal perusahaan ataupun pihak internal 

perusahaan 

3. Bertanggung jawab pada setiap pemasangan ataupun rekondisi Coorporate 

Identity Signature (CI Sign) yang ingin dilakukan oleh seluruh cabang dari 

PT Adi Sarana Armada,tbk 

4. Bertanggung jawab untuk mengelola website eksternal perusahaan  dan 

intranet perusahaan “(ASSA dari kita untuk kita”) 

5. Bertanggung jawab dalam pembuatan dan distribusi sales tools yang dapat 

menunjang kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh divisi sales yang 

berada di seluruh cabang perusahaan 

Visual Art 

1. Bertugas dalam membuat desain untuk setiap advertising dan CI sign 

perusahaan, baik untuk cabang ataupun kantor pusat perusahaan 

2. Bertugas dalam pembuatan desain untuk sales tools 

3. Bertugas untuk membuat desain dari media komunikasi yang diperlukan 

dalam setiap event internal ataupun eksternal perusahaan 
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