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PT. WARDANI SRIKANDI KARYA



Tentang Kami
Wardanisk adalah brand untuk PT. WARDANI SRIKANDI KARYA didirikan pada tahun 2016 sebuah
perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, sejak awal tahun 2018 secara perlahan dan penuh
rasa percaya diri, perusahaan mulai menemukan bentuk dalam bidang usahanya dan lebih konsentrasi
pada jasa sarana angkutan / transportasi yang terintegrasi, dalam menangani pengiriman barang
terutama untuk perusahaan Oil & Gas, Pertambangan dan Kontraktor. Seiring dengan tingginya
kebutuhan logistik terhadap beberapa proyek pemerintah maupun swasta yang hampir diseluruh
kepulauan Indonesia baik menggunakan transportasi darat, laut dan udara.

Sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan terus memperioritaskan klien, berprestasi, berpikiran positif
dan kemampuan untuk tampil dengan kinerja profesional demi pertumbuhan yang sehat dan mampu
memenuhi keinginan stakeholder. Kami mengembangkan karyawan untuk mencapai potensi
maksimalnya guna mendukung kegiatan operasional serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada
para pelanggan kami.

Dengan didukung oleh tim yang profesional dan berpengalaman, kami siap bersaing dalam
memberikan layanan jasa transportasi logistik dan management warehousing serta senantiasa
memberikan solusi terbaik untuk membantu kebutuhan dan keinginan pelanggan kami.



Visi Misi

VISI :

Menjadi Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan dengan Mengadopsi 
“Modern Supplai Chain Management“ yang Terpercaya dan dapat
Diandalkan.

MISI :

 Meningkatkan Perusahaan untuk Karyawan dan Mengembangkan 
Kekuatan Serta Daya Saing Perusahaan dengan Meningkatkan 
Kinerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

 Meningkatkan Mutu Pelayanan Terhadap Para Pelanggan.
 Mengoptimalkan Nilai Perusahaan dan Kontribusi Terhadap 

Pemegang Saham serta Tanggung Jawab Sosial.
 Memberikan Pelayanan dengan Sikap Profesional dan Memenuhi 

Standar Kesehatan, Keselamatan Kerja dan  Tindakan Pelestarian
Lingkungan.



Nilai Dasar Perusahaan

 Integritas

Senantiasa menerapkan standar etika dan moral tertinggi dengan selalu mengedepankan azas kejujuran dan keadilan dalam setiap
kegiatan.

 Pengembangan
Bertekad untuk mengembangkan perusahaan berikut sumber daya manusia.

 Keunggulan
Terus berupaya mencapai standar kinerja tertinggi.

 Proaktif
Terus berusaha dan mengadopsi teknik serta pendekatan baru untuk meningkatkan mutu bisnis perusahaan.

 Tanggung jawab
Bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan atas segala keputusan dan tindakan yang diambil.

 Kerjasama kelompok
Mendorong dan mendukung keanekaragaman tenaga kerja berdasarkan azas saling percaya dan menghormati,  serta bersama – sama 
mencapai semua sasaran yang telah ditetapkan dengan berkomunikasi



 SHIPPING SERVICE :

Memberikan pelayanan rental kapal untuk menangani pengiriman barang antar pulau yang terintegrasi baik  menggunakan Tugboat/Tongkang, 

Landing Craft Tank (LCT) dan kapal reguler (Container, Ro-Ro & Breakbulk).

 PROJECT CARGO :

Specialis dalam menangani mobilisasi project cargo yang didukung dengan beberapa armada dan team yang

profesional serta bertanggung jawab tinggi.

 FREIGHT FORWARDING :
Memberikan pelayanan pengiriman cargo domestik dengan term Port to Port dan Door to Door service dimana untuk mendukung kegiatan
kami menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan pelayaran, agency dan pemilik transportasi darat (trucking).

 WAREHOUSING & DISTRIBUTION : Kami mempunyai Gudang di lokasi yang cukup strategis dengan luas penyimpan untuk indoor 432 m2 dan
outdoor 108 m2, diarea gudang dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang dengan leluasa dan kami siap menyediakan serta menangani
penerimaan, pengelolahan / penyimpanan barang sampai dengan melakukan pengiriman atau pendistribusian barang dengan aman.

Our Services



OUR EXPERIENCE DELIVERY UNIT BY RO-RO & LCT:



OUR EXPERIENCE GENERAL CARGO BY TRUCKING :



OUR EXPERIENCE GENERAL CARGO BY CONTAINER & 
BREAK BULK VESSEL :



WAREHOUSE AT GREEN SEDAYU BIZPARK : 


