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1 Tentang Kami
Perusahaan didirikan di Timika oleh Mahdi Bayuargo dan Agus Budi Hartanto di tahun 2010. Keduanya adalah teman

kuliah sewaktu di Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya, keduanya berkeinginan untuk mengembangkan bidang

keteknikan di Indonesia ini melalui CV. 2M Engineering. Selanjutnya, di tahun 2015, keduanya bersepakat untuk

mengubah status CV menjadi PT dan menamainya PT. Duaem Gada Bayuagus.

Beberapa kegiatan yang telah dikerjakan di Tahun 2010 – 2016 adalah: eksplorasi emas aluvial di Nabire, eksplorasi

batubara di Kalimantan Tengah, Pemasangan dan pembuatan modul solar cell, Pembuatan sensor modular kereta di

Malaysia, Uji NDT di Singapore, Konsultan Tambang di Chile, Pengembangan software di Australia, Simulasi geoteknik

di Timika, Perdagangan barang di Timika, Pembangunan bangunan berlantai rendah di Timika, Pengeboran airtanah di

Timika, Pembuatan hasil produk lempung seperti keramikaTimika, PreFS Pabrik Semen di Solor, PreFS Pabrik Semen di

Grobogan, Konsultan Dinas ESDM Timika, Orientasi inti batuan, Survei lubang bor, Uji SPT di Timika, Pembuatan modul,

Supplier Map3D, dll

2 Visi dan Misi Kami
Perusahaan kami mempunyai visi untuk menjadi yang terdepan di skala daerah dalam 10 tahun dan skala nasional dalam

20 tahun. Untuk mencapai hal ini, maka kami telah melakukan sejumlah strategi marketing atau pemasaran untuk

meningkatkan jumlah keuntungan untuk klien kami.

Untuk itu, misi kami adalah:

1. Membina hubungan yang baik dengan klien atas dasar hubungan saling menghormati dan bekerjasama secara

konstruktif.

2. Memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh klien.

3. Mengembangkan solusi inovatif dan regeneratif kepada semua klien.

4. Memperkuat team pemasaran yang ada di Indonesia barat dan timur dan mengembangkan kantor cabang di

kota lain.

5. Berfokus pada bidang energi, lingkungan dan air sebagai sarana konstruktif pengembangan perusahaan.

3 Bidang Keahlian
Perusahaan kami mempunyai bidang keahlian yang dapat mendampingi Anda untuk mencapai keputusan terbaik bagi

Anda serta perusahaan Anda. Keahlian kami dapat dicustomized sebagaimana kebutuhan Anda dan Perusahaan Anda

dalam memandang masa depan. Kami mengusahakan adanya garansi barang dan jasa dapat Anda gunakan untuk

meyakinkan Anda serta perusahaan Anda bahwa biaya yang Anda serta Perusahaan Anda merupakan investasi

terpenting di masa depan dan untuk menghadapi tantangan tersulit sekalipun.
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3.1 Konsultan Survei Geologi, Geofisika, dan Geokimia

Kami memiliki bidang keahlian di bidang geologi, geofisika, dan geokimia yang membantu Anda membuat keputusan di

bidang pertambangan, maupun perminyakan serta panas bumi. Beberapa keahlian kami adalah:

1. Survei geologi untuk eksplorasi dan produksi baik mineral, batubara maupun galian C.

2. Survei geologi untuk sipil serta bencana alam.

3. Survei geofisika yang termasuk di dalamnya adalah survei geolistrik, induced polarization, magnetik, ground

penetrating radar, SP,resistivity, gamma, sonic dan optical logging.

4. Survei struktur batuan (core orientation).

5. Survei lobang bor.

6. XRF dan XRD untuk unsur dan mineral.

7. Survei geokimia batuan maupun tanah.
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3.2 Konsultan Teknologi Informasi

Kami memiliki keahlian di dalam pelayanan teknologi informasi yang beberapa diantaranya adalah:

1. Pelayanan jasa data internet via satelit (bekerja sama dengan speed cast).

2. Pembuatan web database.

3. Pelatihan database maupun internet.

4. Pelatihan customized software.

5. Pembuatan customized software teknik.



7

3.3 Konsultan Pertambangan

Keahlian sebagai konsultan pertambangan yang kami miliki diantaranya adalah:

1. Pre-studi kelayakan tambang batubara, mineral, semen.

2. Studi kelayakan kelayakan tambang batubara, mineral, semen.

3. Konsultasi geoteknik daerah dekat patahan.

4. Instalasi piezometer.

5. Konsultasi geoteknik dan hidrologi
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3.4 Konsultan Sistem Informasi Geografis

Pekerjaan atau jasa yang dapat kami kerjakan adalah:

1. Pembuatan SIG berdasarkan daerah rawan criminal.

2. Pembuatan SIG berdasarkan komoditas.

3. Pembuatan SIG berdasarkan penyebaran kelapa sawit.

4. Pembuatan SIG berdasarkan penyebaran daerah bencana.

5. Pembuatan SIG berbasis web.

6. Pembuatan system tracking.

7. Pelatihan pembuatan software SIG.

8. Pelatihan geomatika.
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3.5 Konsultan Survei Teresterial dan Laut

Pekerjaan atau jasa yang dapat kami kerjakan adalah:

1. Survey batimetri.

2. Survei teresterial.

3. Survei pasang surut.

4. Survei magnetic laut.

5. Survei GPR laut.

6. Pemetaan terumbu karang.

7. Pemetaan jalur ikan.
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3.6 Konsultan Uji Tanah/Geoteknik

Kami memberikan beberapa jasa sebagai berikut:

1. Uji tanah (soil test): SPT, CPT, kompaksi, permeabilitas, dll

2. Uji beton.

3. Uji material.
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3.7 Konsultan Lingkungan, Bioteknologi, AMDAL

Kami memberikan layanan di bidang berikut:

1. Pengembangan pupuk organik.

2. Kajian Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UPL-UKL dan DPPL.

3. Analisis dampak social (SIA, PRA).

4. Pendampingan dan audit sertifikasi hutan perkebungan dan industry.

5. Kajian kebijakan lingkungan.

6. Perencanaan dan pengelolaan ekoswisata.

7. Analisis survey potensi, satwa liar, keanekaragaman hayati, inventarisasi hutan.
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3.8 Konsultan Energi

Perusahaan kami mempunyai keinginan untuk ikut secara aktif dalam development energi baru dan terbarukan di

Indonesia. Beberapa energi yang ingin kami usahakan adalah:

1. Energi tenaga matahari. Sel surya atau sel photovoltaic adalah sebuah alat semikondukter yang terdiri dari

sebuah wilayah-besar diode p-n junction, dimana, dalam hadirnya cahaya matahari mampu menciptakan

energy listrik yang berguna. Pengubahan ini disebut efek photovoltaic. Sel surya banyak memiliki banyak

aplikasi terutama cocok untuk digunakan bila tenaga listrik dari grid tidak tersedia, seperti di wilayah terpencil.

Sel surya dapat dipasang di atap gedung dimana mereka berhubungan dengan inverter ke grid listrik dalam

sebuah pengaturan net metering. Bahan semikonduktor yang dapat dipakai untuk membuat sel surya

diantaranya silicon, titanium oksida, germanium dll.

2. Energi tenaga mikrohidro. Prinsip dasar mikrohidro adalah memanfaatkan energi potensial yang dimiliki oleh

aliran air pada jarak ketinggian tertentu dari tempat instalasi pembangkit listrik. Sebuah skema mikrohidro

memerlukan dua hal yaitu, debit air dan ketinggian jatuh (head) untuk menghasilkan tenaga yang dapat

dimanfaatkan. Hal ini adalah sebuah sistem konversi energi dari bentuk ketinggian dan aliran (energi potensial)

ke dalam bentuk energi mekanik dan energi listrik. Daya yang masuk (Pgross) merupakan penjumlahan dari

daya yang dihasilkan (Pnet) ditambah dengan faktor kehilangan energi (loss) dalam bentuk suara atau panas.

Daya yang dihasilkan merupakan perkalian dari daya yang masuk dikalikan dengan efisiensi konversi (Eo).

3. Energi tenaga angin. Tenaga angin merupakan pengumpulan energi yang berguna dari angin. Pada 2005,

kapasitas generator tenaga-angin adalah 58.982 MW, hasil tersebut kurang dari 1% penggunaan listrik dunia.
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Meskipun masih berupa sumber energi listrik minor di kebanyakan negara, penghasilan tenaga angin lebih dari

empat kali lipat antara 1999 dan 2005. Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan

mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Tenaga angin

digunakan dalam ladang angin skala besar untuk penghasilan listrik nasional dan juga dalam turbin individu kecil

untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir.

4. Energi biomassa (biogas). Biomassa, dalam industri produksi energi, merujuk pada bahan biologis yang hidup

atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakaratau untuk produksi industrial. Umumnya

biomassa merujuk pada materi tumbuhan yang dipelihara untuk digunakan sebagai biofuel, tapi dapat juga

mencakup materi tumbuhan atau hewan yang digunakan untuk produksi serat, bahan kimia, atau panas.

Biomassa dapat pula meliputi limbah terbiodegradasi yang dapat dibakar sebagai bahan bakar. Biomassa tidak

mencakup materi organik yang telah tertransformasi oleh proses geologis menjadi zat seperti batu

bara atau minyak bumi.
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3.9 Kontraktor Energi

Beberapa pekerjaan yang dapat kami tangani adalah sebagai berikut:

1. Pemasangan solar cell tersebar maupun terpusat.

2. Pemasangan lampu penerangan jalan

3. Pemasangan pompa tenaga surya

4. Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Angin.
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5. Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

6. Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa
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3.10 Kontraktor Air Baku atau Minum

Kami juga memberikan layanan untuk pembuatan air baku dan minum di daerah yang susah/sulit untuk mendapatkan

air bersih, mulai dari air baku berupa payau dan sungai. Kami melayani juga pengembangan untuk kebutuhan residensial.
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3.11 Kontraktor Pengeboran

Kami melayani beberapa pekerjaan yang berkorelasi dengan pengeboran yaitu:

1. Pengeboran untuk uji tanah.

2. Pengeboran ponton (pantai) untuk uji tanah.

3. Pengeboran air tanah.

4. Pengeboran inti (coring).
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3.12 Kontraktor Sipil

Kami melayani pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan rumah, gedung, jembatan maupun taman.
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3.13 Kontraktor Penyedia Barang

Kami melayani pekerjaan yang berkaitan:

1. Transportasi barang baik darat maupun laut.

2. Penyediaan barang dan bahan bakar dalam skala besar/grosir.

3. Kebutuhan customized client lainnya.
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Hubungi kami di:

PT. DUAEM GADA BAYUAGUS

Thomas Waromi: 0813 1456 0374

Mahdi Bayuargo: 081389202349

office@mmeconsultant.com

www.mmeconsultant.com


