
BROSUR PRODUK DAN LAYANAN JASA



Sebagai negara maritim, salah satu faktor utama yang 
menunjang kelancaran perkembangan perekonomian Indonesia 
adalah kualitas jalur logistik pelayaran, kesiapan fasilitas dan 
layanan kepelabuhan di setiap terminal. Kapabilitas operasional
dermaga, gudang, kolam hingga jalur logistik lapangan sangat
critical untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam rangka
pelayanan kepelabuhan.

Agar dapat menjaga kapabilitas fasilitas pelabuhan tersebut, 
layanan pemeliharaan yang secara holistic memandang
pengelolaan dan pemeliharaan aset kepelabuhanan secara
terintegrasi sangat diperlukan.

PT BIMA telah menyiapkan engineer yang berpengalaman dan 
mumpuni untuk menjalankan tugas tersebut. Tugas utama kami 
dalam menjalankan reliable engineering services di bidang sipil
fasilitas kepelabuhanan adalah:

1. Memastikan kesiapan fasilitas infrastruktur kepelabuhanan.

2. Meningkatkan nilai kualitas layanan kepelabuhanan melalui
jaminan mutu, efisiensi biaya dan efektif waktu.



Task Force Team dari team sipil kami dapat
memenuhi hal tersebut karena memiliki pengalaman
kerja membangun, memasang dan memelihara
berbagai jenis fasilitas sipil layanan kepelabuhan baik
untuk dermaga konvensional hingga dermaga
minyak dan gas.

Keahlian penanganan task force sipil kami adalah:

• Pemahaman tentang Managemen Proyek

• Kemampuan melakukan Analisa Perbaikan
Struktur Bangunan

• Kemampuan memberikan usulan design dan 
metode yang efektif dan efisien

• Kemampuan implementasi penggunaan BIM 
(Building Information Modelling)



Pelaksanaan pembangunan area Melasti dan perbaikan Talud Marina Utara di wilayah kerja
PT Pelindo III regional Bali Nusra, Bali.



Pemeliharaan fasilitas dermaga seperti perawatan dan pemasangan bollard, fender, pemancangan
hingga perbaikan struktur dermaga di seluruh wilayah PT Pelindo III



Pengadaan dan pemasangan quick release hook system untuk persiapan PT Terminal Teluk Lamong
dalam melayani market di sektor minyak dan gas



Kami siap melayani pemenuhan kebutuhan engineering anda.
Untuk pertanyaan lanjut mengenai produk kami, permintaan

penawaran atau presentasi produk serta layanan,
silakan kontak kami di

pemasaran@ptbima.id
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