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 — Meningkatkan kolaborasi antar tim. 
Dengan transparansi data, semua 
metrik dan kinerja utama untuk setiap 
tim dapat divisualisasikan dengan 
lebih baik dan dibagikan ke seluruh 
organisasi, sehingga akan meningkatkan 
rasa kepemilikan dan kolaborasi tim.

Dengan semua keunggulan dan manfaat 
yang diberikan, ZebraX percaya bahwa 
implementasi Digital Control Tower pada 
industri kapal tunda dan tongkang tersebut akan 
mampu memberikan daya saing yang baik bagi 
perusahaan-perusahaan yang menggunakannya.
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ZebraX terus berinovasi dan kini 
hadirkan Digital Control Tower yang dapat 
menghasilkan data akurat real time untuk 
membantu membuat keputusan strategis 
untuk operasional kapal tunda dan tongkang.

Industri kapal tunda dan tongkang adalah 
industri dengan risiko tinggi. Para pelaku industri 
berinvestasi dengan nilai yang sangat besar baik 
dalam kepemilikan aset kapal dan dan sumber 
daya manusia.

Melihat tantangan tersebut, ZebraX bekerja 
sama dengan perusahaan kapal tunda dan 
tongkang di Indonesia menghadirkan solusi 
Digital Control Tower yang memungkinkan 
diperolehnya data akurat dan real time untuk 
membantu mitigasi risiko yang ada. Dengan 
solusi ini diharapkan perusahaan akan memiliki 
daya saing yang lebih tinggi di pasar.

Digital Control Tower yang digagas oleh salah 
satu anak usaha Indika Energy ini menyediakan 
dua elemen kunci sebagai solusinya. Yang 
pertama adalah visibilitas. Elemen ini 
memungkinkan para pemimpin organisasi untuk 
mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi di 
lapangan berdasarkan data aktual yang berasal 
dari tim yang bertanggung jawab di lapangan atau 
melalui sistem terintegrasi lainnya. Kemampuan 
ini memungkinkan para pemimpin organisasi 
untuk menguji secara langsung tindakan mana 
yang efektif, sehingga bisa dimanfaatkan untuk 
membuat bisnis menjadi lebih gesit.

Elemen kedua adalah analitik. Elemen 
ini bertindak sebagai komponen pendukung 
untuk melakukan analisis bagi akar penyebab 
masalah dalam bisnis kapal tunda dan tongkang. 
Kemampuan ini juga membantu para pemimpin 
organisasi untuk melakukan simulasi atau 
pengujian skenario mana yang paling efektif 
berdasarkan kondisi lapangan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan 
secara real time, serta mendapatkan visibilitas 
terhadap proses operasional secara keseluruhan 
akan membantu para pemimpin organisasi 
dalam memantau bisnis, mengidentifikasi daerah 
mana yang perlu dikembangkan, serta dapat 
membuat keputusan yang akurat.

Perusahaan kapal tunda dan tongkang 
yang menggunakan Digital Control Tower akan 
mendapatkan berbagai manfaat diantaranya

 — Sebagai sumber informasi tunggal yang 
benar. Sistem ini mampu memproses 
informasi real time dari seluruh 
departemen dan menampilkannya di 
dashboard, sehingga menghilangkan 
risiko adanya kesalahan yang mungkin 
terjadi jika informasi tersebut 
dikumpulkan secara manual.

 — Informasi real time terkait kinerja 
operasional. Keuntungan ini 
memungkinkan informasi tersebut 
dapat segera diperlihatkan kepada 
pimpinan sebagai data penting dalam 
membuat strategi bisnis. Dengan 
implementasi Digital Control Tower, 
para pemimpin organisasi juga akan 
lebih mudah menyampaikan informasi 
tersebut ke seluruh bagian organisasi 
guna mencapai tujuan bersama.

 — Memperoleh informasi yang akurat 
untuk melakukan tindakan yang cepat. 
Dengan data yang telah dikumpulkan 
secara real time dan holistik, akan 
mempermudah proses menganalisis 
data dan menyusun strategi untuk 
perkembangan bisnis tersebut.

“Digital Control Tower 
yang memungkinkan 

diperloehnya data akurat 
dan real time untuk 
membantu mitigasi 

resiko.”


