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PAMA Memperbesar Investasinya di Immersive Technologies   
19 November 2018

Setelah hampir 15 tahun menggunakan solusi pelatihan dari Immersive Technologies, PT Pamapersada Nusantara (PAMA) 
Indonesia memperbesar investasi mereka dengan menambah tujuh modul simulator truk angkut baru, dari delapan Advanced 
Equipment Simulator yang sudah mereka gunakan sebelumnya. Investasi ini merupakan peningkatan terhadap portfolio 
penggunaan simulator mereka, dan hal ini sejalan dengan standard operating procedures dalam pelatihan simulasi terintegrasi 
mereka. 

“Lebih dari satu dekade lalu PAMA membeli Advanced Equipment Simulator mereka yang pertama dari Immersive Technologies. 
Sejak saat itu mereka telah mendapatkan laba atas investasi (ROI) yang signifikan karena secara progresif membangun sepuluh 
simulator. Kami sangat bangga atas investasi mereka yang paling baru, yaitu tujuh modul simulator truk angkut Komatsu, 
karena mereka sedang menghadapi tantangan di pasar batubara termal, dan tentunya segala bentuk pengeluaran sedang 
ditinjau ulang. Loyalitas mereka memberikan bukti nyata atas nilai dari simulator yang kami sediakan,” ujar Nicky Suwandy, 
Regional Vice President - Asia, Immersive Technologies..

“PAMA melihat kapabilitas pelatihan simulasi Immersive 
Technologies sebagai bagian penting dari operasi kami. 
Pelatihan ini memegang peranan kunci dalam mengoptimalkan 
kinerja para operator peralatan kami sehingga keselamatan 
serta produktifitas operasi armada penambangan kami 
terpelihara,” ujar Roberto Handoko, Operation General 
Manager di PAMA.

PAMA adalah pemenang Global Business Improvement Award 
Immersive Technologies yang lalu. Situs tambang Jembayan 
- Separi mengalami penurunan jumlah insiden lalu lintas 
dengan perkiraan penghematan biaya sebesar $330,000 
USD di kerusakan properti dalam selama satu tahun. Situs 
Jembayan - Separi telah menggunakan simulator-simulator 
dari Immersive Technologies sebagai bagian dari program 
pengembangan ketenagakerjaan mereka selama lebih 
dari dua belas tahun, dan telah mencapai 42% penurunan 
pada kerusakan alat serta 16% kenaikan produktivitas yang 
disertai dengan prakarsa pengurangan bahan bakar yang 
sukses.

“Kami turut bahagia dan bangga atas dukungan yang kami 
berikan sehingga PAMA berhasil mendapatkan pencapaian 
yang luar biasa ini - mereka merupakan salah satu perusahaan 
pertama yang menggunakan teknologi yang kami miliki. 
Mereka pun melihat dan merasakan hasil dari pola berpikir 
mereka yang sangat maju,” ujar Suwandy.

Conversion Kit® untuk Truk Tambang Komatsu tipe HD785-7

https://www.immersivetechnologies.com/products/Training-Simulator-Modules/Komatsu-HD785-7-Haul-Truck.htm
https://www.immersivetechnologies.com/news/news2015/Kiewit-Mining-Group-and-PAMA-Save-Millions-and-Increase-Safety-Winning-Immersive-Technologies-2014-Business-Improvement-Award.htm
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###
About Immersive Technologies 
About Immersive Technologies     
Immersive Technologies adalah penyedia Advanced Equipment Simulators permukaan dan bawah tanah yang paling terjamin dan paling teruji 
bagi industri pertambangan global. Perusahaan ini berhasil mencapai reputasi tersebut dengan berfokus pada misinya, yaitu untuk meningkatkan 
profitabilitas pelanggan dengan mengoptimalkan keamanan dan produktivitas para operator mereka. Advanced Equipment Simulators milik 
Immersive Technologies membantu ratusan perusahaan penambangan di seluruh dunia yang ingin meningkatkan keselamatan operator alat dan 
profitabilitas situs tambang mereka melalui pelatihan simulasi yang efektif.

Immersive Technologies menyediakan pelanggannya dengan Advanced Equipment Simulators yang paling efektif. Hal ini mereka lakukan melalui 
perizinan formal dan aliansi-aliansi informasi teknis yang telah dibangun oleh Immersive Technologies bersama dengan Original Equipment 
Manufacturers (OEM), termasuk: Caterpillar Global Mining, Hitachi, Komatsu, dan Liebherr. Aliansi-aliansi unik ini memberikan Immersive 
Technologies akses terhadap informasi teknis mesin yang terpaten dan terjamin kerahasiaannya, yang diperlukan untuk secara tepat menjalankan 
mesin-mesin OEM dan informasi ini tidak dimiliki dan tidak dapat diberikan oleh sumber-sumber publik atau dealer lainnya.

Dengan advanced simulator modules yang tersebar di 44 negara, Immersive Technologies berdedikasi untuk memberikan servis yang luar biasa. 
Untuk dapat melaksanakan komitmen ini perusahaan kami memiliki kantor-kantor customer sales and support yang berlokasi dekat dengan para 
pelanggan kami di Perth dan Brisbane Australia, di Salt Lake City Amerika Serikat, Fort McMurray, Ottawa dan Vancouver Kanada, Monterrey 
Meksiko, Lima Peru, Santiago Chile, Belo Horizonte Brazil, Bochum Jerman, Johannesburg Afrika Selatan, Jakarta Indonesia, Kolkata India, dan 
Moskow Rusia.

Immersive Technologies memiliki pengalaman penambangan global, teknologi yang inovatif, berbagai produk, hubungan OEM, komitmen serta 
visi industri untuk dapat bekerja dengan anda, dan kami menjamin bahwa solusi pelatihan simulator yang anda gunakan akan mengantarkan 
anda pada hasil yang signifikan, sesuai dengan harapan anda.

Untuk informasi lebih lanjut dan informasi terkait dengan media mohon hubungi:

Andres Arevalo
Global Marketing Promotions Manager
aarevalo@ImmersiveTechnologies.com | Tel: +61 (8) 9347 9011
www.ImmersiveTechnologies.com


