
COMPANY PROFILE 
FOR BUSINES PLANNER 



Kami adalah penyedia jasa layanan 
rental mobil, bengkel mobil, biro 
jasa dan towing mobil yang 
berlokasi di Jakarta dengan 
pengalaman lebih dari 7 tahun di 
bidang tersebut, kami telah 
melayani berbagai perusahaan 
nasional maupun multi nasional, 
hotel, perbankan, event organizer, 
traveling dan para pribadi untuk 
kepentingan UKM maupun 
keluarga.  Yang semoga dapat 
mempermudah mobilitas  dengan  
fasilitas layanan kami. 

TENTANG KAMI 



VISI - MISI 
PERUSAHAAN 

Visi 
 
• Memberikan Servis Terbaik Untuk Pelanggan 
• Menjadi perusahaan transportasi yang terdepan. 
• Menjadi mitra atau partner kerja yang dapat 

diandalkan baik sekarang maupun dimasa akan 
datang . 

Misi 
 

• Memberikan solusi transportasi kepada mitra atau 
patner 

• Selalu berusaha menyediakan kendaraan yang 
optimal dan terbaru. 

• Membangun kinerja yang memuaskan untuk 
penyewa kendaraan. 



DOKUMENT PERUSAHAAN 

Nama Perusahaan                           : CV. OBET CIPTA USAHA         
 
Alamat Perusahaan                         : Graha Mampang Lt. 1  Suite 1  Jl. Mampang Prapatan  
                                                             Raya Kav. 100 Kel. Dure Tiga Kec. Pancoran 
                                                             Jakarta  Selatan        
 
Alamat Operasional Perusahaan  : Jl. Salihara 1 No. 1 Rt. 011/03 Pasar Minggu  
                                                             Jakarta - Selatan 
 
Notaris    : No. 12, Tanggal 03 Desember 2020      
 
Domisili                                             : 144/27.1BU/31.74.08.1004/-071.562/e/2017 
 
SIUP    : 1069/VO/24.PM.0/31.74/AC.1/-1.82427/2017        
 
Tanda Daftar Perusahaan   : 09.03.3.77.13027     
 
NPWP    : 82.775.725.3-061.000  
 
 Pajak    : Ber - PKP    
 
Bidang Usaha                                   : Sewa Mobil 
 
Telepon/ WA                                   : 021-78834953, 081212271168 
 



LAYANAN JASA 

 
 
OBET RENT CAR adalah jasa sewa mobil yang 
menyediakan berbagai pilihan jenis mobil, kami 
juga menyediakan pelayanan seperti sewa mobil 
harian, bulanan dan tahunan 

 
 
OBETMOTOR.ID adalah bengkel yang memberi  
pelayanan yang sangat extray untuk Anda. oleh 
karena itu kami mempunyai mekanik yang 
profesional dan berpengalaman di bidang bengkel 
mobil  

 
 
OBET BIRO JASA adalah salah satu layanan yang 
ada di cv. Obet cipta usaha yang melayani 
berbagai masalah surat menyurat kendaraan anda 
seperti STNK dan BPKB 

 
 
OBET TOWING adalah suatu layanan kami yang 
menyediakan jasa angkut berbagai barang seperti mobil, 
motor, dan barang besar lainnya dan di angkut dengan cara 
sistem gendong 

OBET RENT CAR 

OBETMOTOR.ID 

OBET BIRO JASA 

OBET TOWING 



1 

JENIS LAYANAN OBET RENT CAR  

SEWA MOBIL HARIAN 

2 
SEWA MOBIL BULANAN 

3 
SEWA MOBIL TAHUNAN 

Jenis layanan ini adalah jenis sewa mobil dengan jangka waktu 
berdasarkan pemakaian harian atau perhari. Minimal jangka 
adalah per 12 jam. 
Pada layanan jenis ini, Anda dapat memilih menggunakan jasa 
sopir yang telah kami sediakan ataupun lepas kunci. Jika Anda 
menggunakan jasa sopir, maka kerusakan kendaraan menjadi 
tanggung jawab perusahaan rental sepenuhnya. Namun, jika 
tanpa supir tanggung jawab sepenuhnya ada pada Anda sebagai 
pengguna 

Rental mobil bulanan merupakan jenis layanan 
penyewaan kendaraan dengan jangka waktu minimal 
satu bulan.Bisa menggunakan jasa sopir atau tanpa sopir. 
Layanan ini umumnya diperuntukkan bagi pihak 
perusahaan yang ingin melakukan sewa mobil bulanan 
ataupun untuk personal. Kami akan melakukan 
perawatan kendaraan secara berkala, seperti 
penggantian oli ataupun pergantian sparepart 

Layanan ini adalah penyewaan kendaraan untuk jangka 
waktu lama, yaitu enam bulan hingga tiga tahun. Jenis 
layanan khusus untuk perusahaan yang mencari rental 
mobil buat operasional tertentu. Pada layanan ini 
kamipun akan melakukan perawatan rutin terhadap 
kendaraan secara berkala 



PENYEWA LEPAS KUNCI 
 

Melakukan Booking kendaraan 
• KTP Suami dan Istri (Bersedia menunjukkan Aslinya) 
• Kartu Keluarga (Bersedia menunjukkan Aslinya) 
• Buku Nikah (Asli) 
• NPWP Suami dan Istri (Asli) 
• Diwajibkan melengkapi persyaratan dan mengisi formulir sewa kendaraan 
• Deposit/ Uang Jaminan Rp 500.000 (Dikembalikan lagi setelah pemakaian sewa selesai) 
• SIM A (Bersedia menunjukkan Aslinya) 
• Bersedia untuk disurvei 

PENYEWA DENGAN DRIVER 
 
• Melakukan Booking kendaraan 
• Melampirkan FC.  KTP (Bersedia menunjukkan Aslinya) 
• Hitungan sewa kendaraan adalah 12 jam 
• Memberikan informasikan alamat lengkap penjemputan + No. telp dan rute 

perjalanan saat booking 
• Tidak diwajibkan melengkapi persyaratan sewa kendaraan 

SYARAT UNTUK PERUSAHAAN 
• Melakukan Booking kendaraan 
• FC : Akte Pendirian, SIUP, TDP, NPWP, HO, Domisili Perusahaan (menunjukkan 

aslinya) 
• FC : KTP pengguna dan KTP Direktur Perusahaan (menunjukkan aslinya) 
• FC : SIM A, Rekening Listrik, Rekening Telepon 
• Diwajibkan melengkapi persyaratan dan mengisi formulir sewa kendaraan 
• Deposit/ Uang jaminan Rp 500.000 (Dikembalikan lagi setelah pemakaian sewa 

selesai 



 
PILIHAN ARMADA  

HARGA RENTAL MOBIL PLUS SUPIR 
 

375K – 600K 700K – 1.000K 400K – 650K 

500K – 700K 2.500K – 3.500K 

1.500K – 2.000K 

2.500K – 3.500K 

1.400K – 2.000K 

1.200K – 1.500K 

500K – 700K 1.400K – 2.000K 



OBETMOTOR.ID 



Mekanik Ahli Dan  
Berpengalaman 
Di dukung dengan 
mekanik yang handal 
dan profesional 

Harga Yang Sangat 
Bersahabat 

Memastikan Anda 
Mendapatkan harga 
yang bersahabat  

Home Service 
(Emergency) 
Melayani jasa jumper aki 
panggilan 24 Jam 

Jaminan Keaslian   
Spare Parts 

Dipastikan menggunakan 
Spare Parts Yang 
berkualitas terbaik 

OBET TOWING 
Melayani jasa Angkut mobil 
dengan Sistem Gendong 

Fasilitas 

Dilengkapi dengan  
Ruang tunggu Dan Wifi Gratis 

Inspeksi Mobil Bekas 

Layanan inspeksi mobil bekas yang di lakukan 
oleh tim ahli 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 



Free Consultation 

Menberikan pelayanan 
konsultasi Gratis bersama 
admin yang ramah 

All Tipe Accu 

Menyediakan berbagai jenis 
/tipe aki  yang berkualitas 
terbaik sesuai kebutuhan 

Coating detailing 

Coating & Detailing menggunakan bahan 
premium berteknologi nano dengan kekuatan 
dan kekerasan yang maximal 

PROTEC WINDOW (KACA FILM) 

Jasa pemasangan kaca film dan di lengkapi 
berbagai maca pilihan bahan berkualitas 
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• PERPANJANG STNK 
• BALIK NAMA 
• MUTASI 
• STNK HILANG 
• PINDAH ALAMAT 
• TILANG ETLE 
• NOPOL CANTIK 
• NOPOL GAGE 
• CABUT BERKAS 
• PEMBUATAN SIM 

OBET BIRO JASA 



OBET  TOWING 

• STORING MOTOR 
 
Melayani storing motor melalui akses darat, 
storing motor (moge, harley davidson, sport, 
dll) 

• KIRIM MOBIL 
 
Melayani jasa kirim mobil (baru, bekas, mobil 
kecelakaan, mobil pameran, mobil balap, dll 

• KIRIM ALAT BERAT 
 
Melayani jasa kirim alat berat seperti Forklift, 
Scissor lift, Genset, dan alat berat lainnya. 


