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IPCM TANDATANGANI KERJASAMASA PELAYANAN KAPAL  

DENGAN PT GTS INTERNASIONAL 

 

 
 

Jakarta, 24 Agustus 2021. PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) menandatangani 

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan PT GTS Internasional 

mengenai Penyiapan Rencana Kerjasama dalam Kegiatan Penyediaan dan/atau Pelayanan 
Kapal, di Jakarta, Selasa (24/8). 

 

Nota Kesepahaman dengan PT GTS Internasional (GTSI) ditandatangani oleh Direktur 

Utama IPCM, Amri Yusuf dan Direktur Utama PT GTS Internasional, Kemal Imam Santoso. 
 

Kerjasama ini meliputi inventarisasi terhadap potensi yang dimiliki oleh masing-masing 

pihak dan melakukan kajian-kajian, baik dari aspek finansial, teknis, komersial, hukum 

dan aspek lainnya yang berkaitan dengan kerjasama. Hal ini bertujuan menjalin kolaborasi 

untuk memberikan pelayanan kapal yang maksimal bagi pelanggan. 
 

“Kita tahu GTSI selama 30 tahun telah mendistribusikan Gas Alam Cair LNG dari Sabang 

sampai Merauke serta untuk ekspor ke manca negara sebagai sumber energi 

berkelanjutan. Oleh karena itu, IPCM sebagai penyedia layanan pemanduan penundaan 
kapal siap untuk mendukung GTSI dalam berkontribusi untuk Indonesia” ujar Amri Yusuf, 

Direktur Utama IPCM. 

 

Selain itu, saat ini GTSI juga menjadi pelopor dalam mengoperasikan kapal LNG dan 
Floating Storage Regasification Unit (FSRU), infrastuktur penyedia LNG bagi kebutuhan 

pembangkit listrik. GTSI sendiri berperan pada empat dari lima FSRU yang beroperasi di 

Indonesia. 

 
“GTSI berencana mencatatkan saham perdana pada 8 September 2021 mendatang. 

Dengan rencana tersebut, GTSI akan membangun FSRU permanen untuk melayani 

kebutuhan listrik di area Sulawesi Utara. Dengan sejumlah pengoperasian FSRU yang 

dilakukan GTSI tentunya bersinergi dengan IPCM menjadi kerjasama yang positif 

kedepan” tambah Kemal Imam Santoso, Direktur Utama GTSI. 
 

Dengan adanya penandatanganan MoU ini diharapkan dapat terjalin sinergi yang optimal 

dalam rangka memberikan pelayanan kapal yang optimal, khususnya bagi pelayanan 

proyek FSRU.  
  

--Selesai-- 

 
 
 

 
 



 

 

IPC Marine 
 
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) 
 
PT Jasa Armada Indonesia Tbk merupakan satu satunya perusahaan dalam bidang jasa pemanduan dan penundaan yang 

mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia sejak 22 Desember 2017. Emiten dengan kode (ticker) IPCM ini merupakan anggota 

dari IPC Group (PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)). 
 

Bisnis utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan dan jasa penundaaan dengan pangsa pasar utama 

yaitu melayani kegiatan pelayanan kapal di seluruh wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang meliputi 11 (sebelas) 

pelabuhan dengan perluasan pasar di seluruh wilayah Indonesia. 

 

Profil PT GTS Internasional 

PT GTS Internasional adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi gas alam dan buatan, transportasi laut dalam negeri 
dan luar negeri untuk barang khusus dan aktivitas perusahaan holding.  

Perseroan berdiri pada tahun 2013 sebagai embrio bisnis yang dicetuskan oleh PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) 
ketika mendirikan divisi angkutan gas alam cair (LNG), yang pada awalnya HITS hanya mengoperasikan 1 LNG Vessel dengan 
kapasitas 136.000 m2.  Seiring dengan pertumbuhan permintaan terhadap jumlah kargo angkutan, HITS pun terus menambah 

kapasitas angkut hingga total mencapai 328.500 m2. 

Dalam upaya mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih stimultan, GTSI berfokus untuk mengembangkan logistik bidang sumber 
daya gas alam cair untuk potensi pasar domestik dan internasional. Perusahaan yang bergerak dalam distribusi gas alam dan 
buatan yaitu GTSI akan melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 
Sekretaris Perusahaan, 
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) 
PT GTS Internasional (GTSI) Tbk. 
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Disclaimer 
This documents (press release / news update / presentation material) has been prepared by PT Jasa Armada Indonesia Tbk (“IPCM”) and is circulated for the purpose of 
general information only. It is not intended for any specific person or purpose and does not constitute a recommendation regarding the securities of IPCM. No warranty 
(expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this release constitute our judgment as of this 
date and are subject to change without prior notice. IPCM disclaims any responsibility or liability whatsoever arising which may be brought against or suffered by any 
person as a result of reliance upon the whole or any part of the contents of this press release and neither IPCM nor any of its affiliated companies and their respective 
employees and agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this press release and any inaccuracy herein or omission here from which might 
otherwise arise. 

 


