
SOLUTIONS ARE OUR EXPERTISE
Ape Gale Indonesia hadir memberikan solusi dalam pelayanan pengurusan Manpower Outsourcing 
dan pengurusan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Dengan mengadaptasi teknologi dildalam pelay-
anan maka memudahkan pelanggan dalam mengakses data, report dan pelayanan lainnya. 

COMPANY PROFILE



Ape Gale Indonesia adalah perusahaan yang dirintis oleh para praktisi yang telah berpengalaman lebih 
dari 20 tahun di untuk menjawab tantangan dan kebutuhan serta memberikan solusi bagi industri 
Asuransi, Perbankan, Pertambangan, Manufaktur dan lainnya di Indonesia dalam hal jasa pengurusan 
Expatriate dan Manpower Supply. 

Ape Gale Indonesia adalah Sister company dari PT. MAS yang telah memiliki kredibilitas dan pengala-
man dalam pelayanan pengurusan perijinan Expatriate/ Tenaga Kerja Asing dan pengelolaan Man-
power Supply/Tenaga Kerja lokal selama lebih dari 15 tahun. 

Menjadi market leader perusahaan pelayanan & pengurusan ijin Expatriate dan penge-
lolaan Manpower Supply berbasis digital di Indonesia

VISI

MISI
1. Mengakomodasi kebutuhan dan memberikan layanan terbaik kepada klien atas jasa dan 
    produk Ape Gale Indonesia
2. Menjadikan proses digital sebagai basis dalam dalam menciptakan nilai tambah bagi klien
3. Jujur dalam bermitra dengan klien dan menjunjung tinggi integritas
4. Memberikan solusi yang paling adaptif dan tepat guna dalam proses 
5. pelayanan pengurusan perijinan Expatriate dan pengelolaan Manpower 
    sesuai dengan kebutuhan klien.



About Us
Saat ini istilah ‘disruptif’ sudah banyak dikenal 
masyarakat luas terutama bila dikaitkan dengan 
perkembangan teknologi dan semua hal yang 
menyertainya.  Ekosistem bisnis sudah berubah 
secara total dimana saat ini perkembangan 
teknologi sulit terbendung. Teknologi memuncul-
kan berbagai inovasi, pembaruan dan berhasil 
mentmentransformasi sistem yang existing dengan 
memunculkan banyak competitive advantage 
bagi para penggunanya dalam hal kepraktisan, 
kemudahan akses, kenyamanan pengguna dan 
biaya yang ekonomis.

Kondisi pandemic Covid 19 saat ini mau tidak 
mau menuntut peranan dari teknologi yang lebih 
monumental dibanding periode-periode sebelum-
nya agar berbagai kegiatan ekonomi maupun 
sosial seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, 
layanan pemerintah dan lain-lain dapat tetap ber-
jalan.

Ape Gale Indonesia menyadari kondisi ini, oleh karena itu kami hadir untuk memberikan solusi 
kepada klien-klien kami di seluruh Indonesia untuk pengurusan Expatriat dan pengelolaan Man-
power Supply melalui format digital terbaru kami yaitu GARIS. 

Dan selain solusi-solusi dalam bentuk platform & aplikasi, Ape Gale Indonesia juga memberikan 
jasa konsultasi dan perencaan implementasi teknologi bagi klien agar dapat tercapai efisiensi 
dan implementasi yang tepat guna.

Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam 
mengimplementasikan solusi platform & aplikasi kami serta pengembangan berbagai inovasi 
baru untuk mewujudkan solusi-solusi yang lebih baik lagi.

Semoga kondisi pandemic Covid 19 segera berakhir sehingga segala aktivitas ekonomi maupun 
sosial di masyarakat dapat pulih dan berjalan normal seperti sediakala.
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Officer



CONVERSANT EXPATRIATE 

MANPOWER SUPPLY SERVICES 

HR SYSTEM AND CONSULTING 

BROAD EXPATRIATE HOSTING 

EXPATRIATE FORMALITIES SERVICES 

Kami adalah pionir di bidang expatriate hosting services technology oleh karena itu proses 
pemenuhan kebutuhan akan Expatriate dari klien di seluruh Indonesia dapat dilakukan lebih 
cepat dan lebih terkelola dengan baik dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan di Indonesia.

Berbasis network yang tersebar luas di seluruh Indonesia kami hadir untuk melayani klien 
dalam pembuatan perizinan Expatriate di seluruh Indonesia.

Kami hadir dengan mengusung format digital dalam proses pelay-
anan pengurusan Expatriate dan pengelolaan Manpower untuk 
membantu klien memperoleh hasil yang optimal. Melalui digital-
isasi klien dapat mengkases dan memonitor kegiatan-kegiatan 
sehubungan dengan layanan pengurusan Expatriate dan pengelo-
laan Manpower Supply secara online dan real time dimana saja 
dan kapan saja.

Kami menyiapkan sumber daya manusia yang terampil untuk 
keperluan alih daya sesuai dengan kebutuhan klien juga turut 
serta dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 
kinerja mereka untuk memastikan bahwa klien mendapatkan 
tenaga kerja yang handal dan kompeten.  

Dengan pengalaman dari professional dan praktisi yang men-
jadi Konsultan dan mitra kami dalam bidang Sumber Daya 
Manusia. komitmen untuk dapat memberikan solusi yang tepat 
guna dan berdaya guna kepada Klien dapat kami wujudkan.

Kami memberikan konsultasi, siap berkolaborasi dan memberikan solusi yang tepat guna 
kepada Klien dalam hal:
* Pengelolaan Industrial/Employee Relations;
* Pelatihan dan Pengembangan Karyawan bidang Manajemen dan Kepemimpinan;
* Pelatihan dan Pengembangan spesifik untuk bidang Sumber Daya Manusia;
* Pelatihan prosedur dan sistem.
* Pembuatan/pengembangan Sistem Administrasi Sumber Daya Manusia;
PPembuatan/pengembangan/penyempurnaan Strategi dan Kebijakan Sumber Daya Manusia di 
perusahaan;



PELANGGAN ADALAH MITRA KAMI
Komitmen Terhadap Pelayanan
Melayani pelanggan lebih baik dengan mengidentifikasi, 
memahami dan memuaskan kebutuhan, keinginan dan 
harapan pelanggan.

Solusi adaptif
Senantiasa berusaha memberikan solusi yang tepat guna 
sesuai dengan kebutuhan klien dengan memberdayakan 
teknologi digital.

Integritas
Senantiasa transparan, jujur dan memenuhi komitmen 
untuk menjaga reputasi dan kepercayaan dari klien.
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GARIS memiliki fitur-fitur terkini yang dapat di akses baik oleh klien individu maupun perusa-
haan untuk memudahkan klien dalam memonitor dan melacak proses pengurusan Expatriate, 
proses permintaan baru/perpanjangan kontrak kerja tenaga alih daya dan proses-proses lain-
nya yang berhubungan dengan hal-hal diatas.

GARIS EXPAT
Web Based

GARIS EXPAT
Android / IOS

GARIS HR
Web Based

GARIS HR
Android / IOS

GARIS
[Gale Resources Information System]
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OFFICE LOCATION

Zam-zam Square
Jl. Raya Condet No. 4 Lantai 2 
Unit 10 - Pasar Rebo, Jakarta Timur 
13530
Tlp : 021-22098902

KANTOR PUSAT

OPERATIONS
Jl. Kesehatan Raya No. 5A Bintaro Pesanggrahan
Jakarta Selatan 12230

SOLUTIONS ARE OUR EXPERTISE



Office:
Zamzam Square
Jl. Raya Condet No. 4  Unit. 10
Kec. Keramat Jati, Jakarta Timur - Indonesia

(021) 22098902
0811 9996 286

admin.support@apegale.com
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