


































“Duta Basis dapat menyelesaikan Pekerjaan 3D Laser Scan 
untuk 7 unit di RU VI Balongan dengan waktu pengerjaan yang 
sangat singkat yaitu 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan tersebut, 
mayoritas 3D Model sudah tercapture, memang dengan waktu 
yang singkat, detail modelling untuk equipment dengan ukuran 
yang kecil menjadi sangat kompleks dan membutuhkan durasi 
pengerjaan yang lebih lama. Secara keseluruhan Pekerjaan 3D 
LaseLaser oleh Duta Basis sudah memuaskan, jika membutuhkan 
output 3D Model yang detail, diperlukan waktu pengerjaan yang 
lebih panjang atau dengan menambahkan manpower dalam 
proyek tsb.”

“Pengalaman bekerja sama dengan Duta Basis sangat 
memuaskan baik dari aspek peralatan yang digunakan dan 
juga manpower yang ikut dalam projek. Peralatan yang 
digunakan up to date dan high spek sehingga dalam proses 
akuisisi data menjadi lebih efektif dan effisien dan didukung 
sumber daya manusia yang berpengalaman. Dan tidak kalah 
penting pada tahap prosesing data, peralatan dan sumber 
daydaya manusianya bisa diandalkan. Jika ada projek mengenai 
3D Laser Scanning, PT Duta Basis bisa diandalkan. 
Terima kasih.”

“Kami sudah 1 tahun lebih menggunakan team surveyor dan 
drafter dari Dutabasis, sejauh ini kami puas sekali dan merasa 
sangat nyaman bekerja sama dengan team Dutabasis. 
Sebelumnya kami sudah menggunakan perusahaan 
surveyor lain yang reputable dan sangat berpengalaman 
dan kami coba ganti dengan team Dutabasis dan hasil yang 
kami dapatkan jauh lebih memuaskan dibanding dengan 
perusahaanperusahaan sebelumnya. Dutabasis memiliki surveyor yang 
sangat berpengalaman di bidang konstruksi, topografi Dan 
earth work serta drafting yang juga berpengalaman untuk 
menampilkan type permodelan yang kami inginkan. Sukses 
selalu buat Dutabasis, tetap konsisten dengan team team 
yang berpengalaman Dan attitude yang baik.
Salam

“Service 3D laser scanning yang dilakukan oleh PT Duta 
Basis ini sangat membantu bagi kami dalam melakukan 
re-drawing fasilitas pemipaan terpasang kami yang kurang 
lebih 25 km dengan lebih akurat, detail sampai part terkecil 
yang terpasang di pipa dan mengupdate keadaan lebih 
real. Output 3D ini juga dapat merepresentatifkan kondisi 
lapangan terutama sebagai view manajemen kami sehingga 
tidak memerlukan datang langsung ke lapangan, dan jugatidak memerlukan datang langsung ke lapangan, dan juga 
kebutuhan asesmen teknis lainnya. PT Duta Basis memiliki 
SDM yang kompeten di bidang ini, terbukti dari kesesuaian 
waktu eksekusinya dan memiliki peralatan sendiri secara 
lengkap untuk kebutuhan 3D ini. Selain itu, pada saat 
pengerjaan 3D ini, PT Duta Basis juga mampu mengerjakan 
gambar 2D turunannya baik mulai dari PFD, P&ID, pipe 
layout, plot plan, alignment sheet, sampai dengan isometriclayout, plot plan, alignment sheet, sampai dengan isometric 
drawing lengkap dengan BoM nya. Sangat direkomendasikan 
untuk pengerjaan 3D laser scanning.”
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