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Global Projects Marine Solutions 
(GPMS) menyediakan layanan 
konsultasi manajemen independen 
di sektor energi dan maritime 
secara global.

Kami memiliki tim multi-disiplin dari 
berbagai keahlian dan 
berpengalaman di berbagai 
mega-proyek di industri energi 
selama lebih dari 30 tahun. Tim 
kami berpengalaman secara global 
dalam aspek teknis maupun 
mengelola sebuah proyek secara 
utuh di berbagai perusahaan baik 
dari sisi operator maupun sebagai 
kontraktor dalam kondisi yang 
penuh tantangan.

Nilai dasar dan rahasia sukses kami 
adalah Safety di setiap operasi 
kami. Kami peduli terhadap 
keselamatan semua personel yang 
terlibat, lingkungan tempat kami 
beroperasi dan menjaga reputasi 
mitra dan klien kami.



Global Projects Marine Solutions (GPMS) menyediakan solusi untuk proyek marine secara aman, efisien dan pragmatis untuk setiap 
tahapan pekerjaan. Kami memberikan hasil efektif melalui pemahaman teknis yang mendalam di semua aspek manajemen 
konstruksi o�shore, meliputi:

Kesehatan, Keamanan dan 
Keselamanatan Kerja (HSSE)
GPMS memiliki tujuan fundamental untuk menjamin 
kesehatan, keselamatan, keamanan dan kesejahteraan setiap 
personel kami dan lingkungan tempat kami beroperasi. Tidak 
ada tujuan bisnis lain yang dapat menggantikan pentingnya 
komitmen kami terhadap tim proyek kami.

Spesialisasi kami pada beberapa hal fundamental berikut:
• Control of Work
• Persiapan, implementasi dan compliance program HSSE 

yang berkelanjutan
• Pelatihan dan Training
• Pembuatan dan implementasi Emergency Response  

GPMS memiliki keyakinan bahwa setiap pekerja dijamin untuk 
mempunyai hak bekerja di lingkungan yang aman. Kami 
secara aktif mendorong tim kami untuk memiliki keberanian 
mengungkapkan pendapat dan bertindak saat berhadapan 
dengan kondisi yang tidak aman dan mengimplementasikan 
perubahan untuk mengurangi resiko serendah mungkin. 

Marine Verification & Assurance
Tim kami sangat berpengalaman dalam menyediakan 
pengawasan dan bimbingan proses marine verification untuk 
keperluan sebuah proyek dengan hasil yang sesuai dengan 
semua pemangku kepentingan dan tetap patuh terhadap 
aturan yang berlaku. Kami membuat dan menerapkan suatu 
proses verifikasi yang pragmatis yang mencakup seluruh 
aspek sebuah proyek, kemudian mengimplementasikan 
review secara periodik sebagai verifikasi compliance yang 
berkesinambungan. 
Layanan konsultasi yang kami sediakan adalah:

• Project HSSE verification
• Vessel verification
• Dynamic Positioning Assurance
• Operasi Marine
• Survei dan penentuan posisi
• Review risk assessment dan prosedur 
• Rig moves dan float-over operations
• Suitability survey untuk peralatan dengan jenis 

pekerjaan spesifik
• Manajemen resiko marine
• Pembuatan Emergency Response
• Marine Warranty Services 
• Inspeksi status bendera kapal

Layanan Lifting
Crane dan peralatan lifting adalah alat dengan resiko tinggi baik 
dioperasikan o�shore maupun onshore. Kebanyakan negara 
menerapkan persyaratan yang ketat untuk proses verifikasi 
desain, fabrikasi, pengawasan atau pengetesan alat tersebut. 

Kami dapat membantu Anda untuk memenuhi keperluan lifting 
sebagai berikut:

• Perencanaan dan transportasi lifting
• Teknik lifting
• Inspeksi peralatan lifting
• Review operasi dan resiko lifting
• Penyediaan kebutuhan personnel lifting yang kompeten

Diving & ROV compliance
Kami dapat melakukan seluruh kegiatan yang berhubungan 
dengan kegiatan Diving dan ROV termasuk melakukan 
investigasi insiden dan kecelakaan kerja. GPMS menjamin kegiatan 
dijalankan dengan aman dan sesuai dengan perundangan, 
aturan kerja dan kebiasaan yang direkomendasikan industri.

GPMS menjamin agar proses yang dijalankan dan keputusan 
yang diambil bermuara kepada pengurangan resiko, yang 
dilakukan dengan cara yang berarti menghadiri dan ikut 
berpartisipasi dalam tahap perencanaan dan tahap HIRA 
sebuah proyek, termasuk pembuatan dan review sistem 
manajemen keselamatan kerja dan proses assurance diving dan 
ROV termasuk kegiatan Go No Go.

Kebutuhan pembuatan dan review sistem atau prosedur untuk 
membangun sebuah operasi yang aman dan efisien dapat 
dilakukan dari lokasi kantor klien atau secara jarak jauh. Dalam 
kegiatan ini dapat ditentukan dokumen diving & ROV yang 
perlu ditinjau secara periodik agar selalu terkini dan sesuai 
dengan standard industri.

• Manajemen Konstruksi Marine
• Manajemen Operasi Marine
• Proses Marine Verification & Assurance
• Diving & ROV Compliance
• Jasa Lifting
• Transportasi dan Instalasi
• Transportasi, penentuan posisi dan 

hook-up FPSO

Instalasi & Transportasi
Tim kami memiliki pengalaman untuk mengelola kegiatan 
logistik berupa:

Kami berbeda dengan konsultan manajemen marine yang lain karena pola pikir yang dimiliki personel kami. Tim kami terdiri dari 
personel dengan kompetensi tinggi yang berdedikasi untuk mengeksekusi sebuah proyek dengan aman. Kami memiliki rasa saling 
percaya antara anggota tim dan tim proyek secara keseluruhan. Kami membela nilai-nilai kebenaran dan mendorong tim kami 
untuk memiliki akuntabilitas, kami ada saat diperlukan, inilah yang menjadi landasan nilai dasar kami untuk menjadi unggul dimasa 
depan. Melalui pengalaman, kami memiliki gambaran utuh untuk mendorong kinerja dan secara proaktif menyelesaikan setiap 
tantangan yang rumit dengan menggunakan teknik yang telah terbukti secara industri dalam menyelesaikan sebuah proyek. 

• Pengiriman internasional
• Transportasi alat berat
• Pengawasan manajemen galangan kapal
• Mobilisasi dan demobilisasi kapal untuk keperluan 

dukungan proyek
• Layanan logistik untuk lokasi Site
• Logistis untuk dukungan FPSO (crew change, provision, 

bunkering, dan penyediaan kapal pendukung)

Proyek-proyek yang dengan jadwal instalasi yang ketat 
memerlukan ketersediaan yang pasti untuk personel, material, 
peralatan atau sumber daya lainnya agar dapat mengeksekusi 
sebuah pekerjaan. GPMS percaya bahwa logistik yang 
direncanakan dengan baik, dengan tingkat pengawasan 
end-to-end yang tepat, akan meningkatkan produktifitas 
pekerjaan konstruksi secara keseluruhan, dan dapat mengurasi 
waktu dan biaya.

• Subsea IRM & SURF
• Sumber Daya Terbarukan 
• Keahlian HSE O�shore
• Layanan Logistik Marine
• Survei dan Penentuan Posisi
• Operasi Tug dan Barge
• Persiapan dan peninjauan 

dokumen proyek



IRM & SURF Bawah Laut
Berlandaskan safety dan excellence kami memiliki 
track record yang kuat sebagai penyedia layanan 
o�shore diving. Divisi subsea kami dikhususkan 
untuk kegiatan IRM untuk mengelola semua tahapan 
mulai dari perencanaan sampai pelaporan akhir. Tim 
spesialis kami menyediakan manajemen proyek yang 
terintegrasi, subsea engineering, dan manajemen 
kapal support pekerjaan Diving dan ROV agar 
berjalan aman dan sesuai dengan standard 
perundangan dan panduan industri.

Transportasi, Penentuan Posisi & Hook-up FPSO
Selama lebih dari 20 tahun, tim kami terlibat dalam berbagai mega-proyek FPSO pada laut dalam di wilayah 
Afrika Barat, Shetland bagian barat dan Vietnam. Kami berpengalaman dalam semua aspek transportasi FPSO 
(Dry atau Wet) termasuk instalasi mooring, penentuan posisi FPSO dan operasi Hook-up.

Energi Terbarukan
Sejalan dengan industri energi terbarukan yang terus berkembang, begitu juga pengalaman dan komitmen kami dalam 
operasi yang aman, efisien dan ramah lingkungan.

GPMS telah terlibat dengan proyek instalasi kincir angin o�shore, menggunakan dan mengadaptasi pengetahuan 
yang berkembang dengan pesat yang dipelajari selama lebih dari 3 dekade terakhir untuk mendukung industri 
yang sedang berkembang ini secara aman dan efektif.

Di Global Project Marine Solutions, kami inovatif, adaptif, responsif dan dengan komitmen kami kepada 
keselamatan kerja dan operasi yg efisien kami memberikan hasil yang lebih baik dengan cara berbagi 
informasi dan bekerja sama menuju sukses.



www.gpms-asia.com

Global Project Marine Solutions didesain untuk memberikan layanan proyek 
secara global dengan jaminan untuk menggunakan tim yang bergerak cepat dari 
berbagai latar belakang untuk mendukung operasi yang sedang berjalan dan 
yang akan datang untuk meningkatkan operasi agar aman dan efisien, 7 hari 
dalam seminggu, 365 hari dalam setahun.

Untuk informasi tentang layanan kami selanjutnya, kunjungi website kami, 
www.gpms-asia.com atau hubungi kami secara langsung untuk mendiskusikan 
kebutuhan proyek Anda di info@gpms-asia.com
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