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Augmented Reality Service: layanan
tepat dan cepat melalui data glass
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Dalam commissioning, pemeliharaan, dan perbaikan, waktu menjadi faktor yang
esensial. Seluruh kegiatan harus diselesaikan sesegera mungkin untuk memastikan
sistem terkait dapat beroperasi dengan baik. Masalah yang tak terduga dan
kerusakan komponen dapat mengganggu commissioning atau proses pemeliharaan.
Disinilah layanan Augmented Reality KSB berperan untuk menyediakan bantuan
yang cepat dan mudah.
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Melalui data glass (kacamata data) atau layanan aplikasi untuk ponsel/tablet, Anda
terhubung dengan tim spesialis KSB yang mengarahkan Anda secara langsung dan
memandu dengan cermat jika ditemukan adanya gangguan atau masalah teknis
lainnya. Lewat monitor, tim spesialis KSB melihat dan mendengar segala hal. Anda
dan tenaga ahli KSB dapat berkomunikasi dua arah dan mengecek pompa secara
serentak.
Layanan ini dapat mengindentifikasikan adanya kesalahan atau kerusakan secara
cepat sehingga upaya perbaikan dapat segera didiskusikan dan diimplementasikan.
Sebagai bentuk dukungan, tim spesialis KSB berfokus pada area yang menjadi
sumber masalah agar dapat diperbaiki oleh tim engineer terkait atau menunjukkan
dokumen yang relevan dalam petunjuk pengoperasian melalui data glass, tablet
atau ponsel. Keuntungan tambahannya, tim servis tekait akan memperoleh petunjuk
praktis yang mudah diaplikasikan dari tim KSB SupremeServ yang profesional dan
berpengalaman. Layanan Augmented Reality Service akan segera hadir di Indonesia.
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KSB SupremeServ

Catatan manajemen
Edisi kali ini menyajikan informasi menarik mengenai
produk dan teknologi yang dibuat khusus untuk Anda,
customer dan mitra kami. Buletin ini disampaikan
agar Anda dapat selalu terhubung dengan kami serta
mendapatkan informasi terkini secara berkala.
Kami bangga dapat menjadi bagian dan mendukung
proyek-proyek strategis Petrosea di industri pertambangan
di Indonesia, sesuai dengan komitmen kami untuk
memberikan layanan dan solusi yang komprehensif secara
berkelanjutan. Kami juga berbagi artikel menarik tentang
solusi untuk aplikasi mining, Dewatering and Dredge

Supervisi instalasi dan commissioning

Pumpsets (DnD), dengan kinerja dan performa terbaiknya
sangat tepat untuk diaplikasikan pada tambang terbuka
(open-pit) dan permukaan berlumpur.
Harapan kami, semoga newsletter ini bermanfaat bagi Anda
dan memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai
produk dan solusi dari KSB. Tentunya, kami terbuka pada
saran dari Anda, pembaca setia newsletter ini, untuk
perbaikan di masa mendatang.
Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, aman dan
optimis. Selamat membaca!
Philippe Olivier
President Director,
KSB Indonesia

KSB SupremeServ menawarkan supervisi instalasi dan/
atau pemasangan serta commissioning pompa, valve,
termasuk peralatan otomatisasi yang diperlukan dan sistem
secara keseluruhan. Customer dapat mengandalkan tim
SupremeServ yang profesional dan berpengalaman untuk
instalasi pompa dan valve yang meliputi pemeriksaan
pompa dan valve, verifikasi persyaratan dan kondisi sistem,
pengawasan semua langkah pemasangan, uji kebocoran,
penyelarasan pompa dengan peralatan laser terbaru,
inspeksi alat ukur yang dipasang untuk perlindungan pompa,
pengawasan commissioning, operasi uji coba termasuk
catatan data pengoperasian serta pelatihan (on-the-job
training) staf operasional.
Dalam masa pandemi, banyak hal yang bergerak dengan
cepat dan tidak terduga, yang memungkinkan ketidaksiapan
tim untuk menghadapi situasi seperti ini. Namun, banyak
perusahaan berhasil mengembangkan sebuah rencana yang
terintergasi agar dapat menghadapi dan melalui krisis ini
bersama-sama. Tim KSB Indonesia dengan dedikasi penuh
memberikan dukungan terbaik bagi pelanggan. Tim KSB
SupremeServ hingga saat ini melakukan pengawasan instalasi
dan commissioning pompa, valve serta sistem terkait sesuai
kebutuhan.
Pada pertengahan tahun 2020, tim KSB SupremeServ
Indonesia mengeksekusi 2 tugas penting: pengawasan
instalasi dan commissioning valve pada dua pembangkit
listrik strategis di pulau Jawa dan Sumatra. Selama periode
penghentian pembangkit listrik, tim KSB Indonesia
mengarahkan penggantian butterfly valves untuk aplikasi
condensate. Dengan keterbatasan waktu, tim KSB
SupremeServ berfokus pada pekerjaan, keamanan, dan
kualitas yang maksimal. Di pembangkit listrik yang berlokasi
di Sumatra, kami melakukan penggantian valve lama
dengan dua unit valve Mammouth DN1400 dan
menjalankan uji coba dengan hasil tes yang menunjukkan
kinerja optimal.

Ball valve untuk aplikasi
proyek Oil & Gas
KSB menyediakan ball valve yang dapat membantu
memastikan performa operasional yang optimal
di Industri Oil & Gas. Produk dan solusi dari KSB
memastikan sumber daya alam diproses dengan
aman dan andal, memudahkan proses terkait
berjalan dengan lancar, melindungi manusia dan
kelestarian lingkungan. ECOLINE EST (TB) 150-600
yang andal tersedia sesuai dengan kebutuhan
Anda. Hubungi tim sales/valve kami untuk informasi
lebih lanjut melalui ksbsales@ksb.com

Pada pembangkit listrik yang berlokasi di pulau Jawa
kami berhasil mengganti valve yang lama dengan 2 unit
Mammouth Valve DN2200 dan menjalankan pengujian
dengan hasil yang memastikan tidak adanya masalah dan
pengoperasian yang berjalan dengan lancar.

Untuk layanan darurat 24/7, silakan hubungi:
Jakarta: 0811 940 2853
Kalimantan: 0811 940 2547
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Success story

Dukungan KSB dalam proyek strategis
Petrosea di industri Pertambangan

“

Kompetensi Petrosea dalam
penyediaan jasa pertambangan
terpadu pit-to-port didukung
oleh portofolio produk KSB yang
komprehensif

Sebagai bagian dari tanggung jawab saya dalam penyediaan alat
berat yang andal, terdapat dua hal yang tidak dapat terpisahkan yaitu
kualitas produk dan keberlanjutan dukungan dari vendor. Dua hal
tersebut diwujudkan oleh KSB sebagai solusi yang menyeluruh di
industri pertambangan.
KSB tidak hanya sekedar menawarkan pompa dan mematok harga.
Lebih dari itu, KSB mengelaborasi pengetahuan mendalam mengenai
pompa yang ditawarkan, berdiskusi secara terbuka dengan meninjau
beragam pilihan atas solusi KSB yang komprehensif. Uji kinerja
pompa yang terpilih dilakukan secara terbuka untuk menunjukkan
bahwa pompa telah memenuhi spesifikasi.
Setelah pompa beroperasi di lapangan, dengan seksama KSB
memantau dan memberi dukungan secara penuh untuk memastikan
bahwa pompa yang ditawarkan berfungsi dengan baik. Berbagai
pengalaman meyakinkan kami bahwa KSB selalu mendengarkan
masalah kami dan merespons tepat waktu, menyadari bahwa
penghentian pompa sangat penting dalam proses penambangan.
Dalam era digitalisasi melalui penelitian dan pengembangan, KSB
memperkenalkan solusi digitalisasi 4.0 terbaru untuk memastikan
inovasi berkelanjutan agar sistem pompa semakin andal dan mutakhir.
Hasilnya, keandalan pompa KSB di proyek kami di atas rata-rata PA
% (Physical Availability) selama masa kerjanya. Saat ini, kami sedang
dalam proses implementasi sistem pompa digitalisasi 4.0.

“KSB terpilih dalam proyek-proyek Petrosea

terkemuka di Indonesia di bidang

secara konsisten memberi peringkat tinggi

karena kemampuan kami dalam memastikan

pertambangan, minyak & gas

bagi Indonesia dalam hal pasokan batubara

solusi pompa yang efisien. Petrosea secara

dan infrastruktur mempercayai kualitas

dan prospek mineral. Secara terus menerus,

khusus membutuhkan pompa yang efisien

pompa KSB. Kapasitas produk kami dapat

Indonesia juga menjadi salah satu negara

dengan harga yang kompetitif, didukung

diandalkan dalam menangani air tambang

pengekspor batubara termal terbesar di

oleh tim teknis kami yang siap siaga untuk

yang agresif dan permukaan lumpur, serta

dunia.

membantu apabila ada kendala. Layanan

fleksibilitas dalam mengakomodasi dan

Sektor pertambangan menjadi salah satu

konsultasi lebih lanjut dengan teknisi kami

menyesuaikan dengan kebutuhan Petrosea.

dalam memilih pompa yang efektif juga

Selain itu, kemajuan teknologi terbaru

tersedia sesuai dengan kebutuhan proyek,”

diperkenalkan dan diimplementasikan

ujar Alfian Noor, Sales Manager-Mining

dalam proyek melalui sistem jarak jauh.

besar untuk mendorong peningkatan

Kalimantan, KSB Indonesia.

Kami merasa terhormat dapat bekerja sama

kontribusi sektor ini terhadap perekonomian

Pompa KSB yang diaplikasikan termasuk

dengan Petrosea. Kami akan terus berupaya

negara.

DnD 200-5HX dengan flow rate sebesar 830

PT Petrosea Tbk merupakan perusahaan

m3/jam, kecepatan pompa 1500 rpm dan

sektor utama yang berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi Indonesia selama
beberapa dekade. Terdapat peluang yang

untuk selalu menyediakan layanan dan
produk terbaik bagi pelanggan dan mitra

efisiensi 76% serta pompa DHP LSA 6x8,

kami di seluruh Indonesia,” lanjut Alfian.

difasilitasi dengan kemampuan teknis terkini

Indonesia memegang peranan penting

dan biaya perawatan yang rendah sebagai

dalam industri pertambangan global.

pompa high head-slurry open pit dewatering

“Seiring dengan program pemerintah

dengan kapasitas aliran 700 m3/jam dan

dalam mendorong pengembangan

head dinamis total 180m. Juga, pompa DnD

fasilitas di dalam negeri, kami berupaya

200 MHX dengan heavy duty fabricated steel

memberikan solusi dan layanan berkualitas

dan shock loads yang sangat lentur dan

di industri pertambangan. Kami bangga

fleksibel dengan kapasitas aliran 800 m3/jam

dapat mendukung PT. Petrosea Tbk dan

tahun 2017. Petrosea mulai berinvestasi

dan total dynamic 150 m.

tentunya berharap hubungan kerja sama ini

melalui pembelian 41 unit pompa KSB pada

Kualitas produk KSB telah teruji menjadi

akan terjalin dengan lebih baik lagi di masa

tahun 2017 karena keandalan dan kualitas

pasokan pompa terbaik untuk Petrosea. “PT

produk KSB.

Petrosea Tbk, salah satu kontraktor

multi-disiplin yang bergerak di bidang
pertambangan, infrastruktur dan minyak &
gas bumi yang didirikan pada tahun 1972
dan sekarang dikenal sebagai salah satu
kontraktor terkemuka di Indonesia. Petrosea
didukung penuh oleh pemegang saham
utamanya, PT Indika Energy Tbk. Kerja sama
Petrosea dan KSB diawali dengan rental 219
unit pompa dari tahun 2012 sampai dengan

Pada akhirnya, fakta-fakta tersebut menguatkan reputasi baik KSB.
KSB terbukti merupakan pilihan ideal untuk solusi pompa di bisnis
mining. Reputasi akan keandalan produk dan layanannya, membuat
saya merasa nyaman dan yakin dalam memilih KSB.

“

Industri pertambangan dalam skala global

mendatang,” ujar Philippe Olivier, Presiden
Direktur, KSB Indonesia.

Sahala Sigalingging
Engineering Manager, Asset Management Group
PT Petrosea Tbk, Indonesia
PT Petrosea Tbk adalah perusahaan multi-disiplin dalam kontrak pertambangan, teknik & konstruksi dan jasa minyak
& gas dengan rekam jejak pencapaian di Indonesia lebih dari 48 tahun. Pada tahun 2019, Petrosea dipilih oleh World
Economic Forum sebagai satu-satunya perusahaan pertambangan dan satu-satunya perusahaan milik Indonesia yang
bergabung dengan Global Lighthouse Network. Petrosea terpilih sebagai satu dari 10 perusahaan di dunia yang berhasil
menerapkan teknologi Industri 4.0 untuk mendorong kinerja keuangan dan operasionalnya.
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Dewatering & Dredge Pumpsets (DnD)
Solusi komprehensif untuk aplikasi pertambangan

Berawal dari pengalaman sukses dalam
menyediakan Dewatering & Dredge Pumpsets
(DnD) ke sejumlah konsumen di industri
pertambangan di Indonesia serta Asia Tenggara
sejak tahun 2006. Pada tahun 2013, KSB
Indonesia meluncurkan model dan desain baru
DnD dimana pumpset ini difasilitasi dengan
beberapa keunggulan teknis diantaranya:
Heavy duty runner, impeller, stuffing box, dan
rubber lined non-return valve
RTD dengan tampilan untuk memantau
suhu, pemancar tekanan dan dry running
sensor dengan automatic shutdown untuk
perlindungan pompa
Conduit connector, selang saluran dan clamp
material
Tangki bahan bakar, top handrail, panel box
dan fastener

Melalui penelitian yang intensif selama
bertahun-tahun, KSB meluncurkan desain
inovatif dari Dewatering and Dredge Pumpsets
(DnD). Pumpset ini diakui atas kapasitasnya
yang luar biasa dan kemampuannya dalam
memompa air yang mengalir melalui kondisi
lumpur. Oleh karena itu, produk ini dikenal
sebagai Dewatering and Dredge Pumpsets
(DnD). Sangat tepat digunakan di lokasi
tambang di Indonesia yang mayoritas
dikategorikan sebagai lokasi tambang terbuka
(open-pit), dilihat dari kondisi topografinya.
DnD juga tepat digunakan untuk pembuangan
limbah atau lumpur dari tambang yang sumber
dayanya sudah habis dan diubah menjadi TPA
(Tempat Pembuangan Akhir), berfungsi sebagai
pengendali air agar lubang tambang tidak
menjadi danau. Selama fase ini, DnD
bertransformasi dari peralatan pendukung
menjadi peralatan vital. Set Pompa DnD kami
tersertifikasi dengan TKDN (Tingkat Komponen
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Selain itu, DnD diproduksi dan dibuat khusus
berdasarkan preferensi dan kebutuhan konsumen.
Manfaat lain termasuk flow meter yang
memastikan jumlah total air diukur. Tilt sensor
juga memungkinkan automatic shut-down untuk
melindungi bearing pompa dari kondisi dry
running. Biaya siklus hidup (life cycle cost) DnD
memastikan biaya operasi yang efisien. KSB terus
mengembangkan pompa DnD yang dibuat khusus
untuk kondisi lumpur agar dapat memastikan
proses yang optimal dan spesifik bagi industri
pertambangan. Selain itu, kemajuan teknologi
digitalisasi yang sejalan dengan sistem
pemantauan jarak jauh juga sedang
dikembangkan. Kami berkomitmen pada
pengembangan yang berkelanjutan agar dapat
memenuhi kebutuhan konsumen, yang
membedakan kami dengan yang lain.

Dalam Negeri) sampai dengan 40.96%
KSB Indonesia telah memproduksi lebih dari 425
unit Dewatering and Dredge Pumpsets
(DnD) yang digunakan di tambang terbuka
(open-pit mine) selama kurun waktu 15 tahun.
Pompa DnD kami mencakup beberapa model
mulai dari ketinggian yang maksimal hingga
rendah. Mulai dari pompa DnD100 dengan
ketinggian terendah, DnD150 4H dan DnD200
5H dengan ketinggian medium serta DnD200
MHX dan DHP 200 6x8 dengan ketinggian
maksimal. Keunggulan kompetitif DnD
mencakup engine dengan aspek yang dapat
disesuaikan, kemampuan menyerap berbagai
engine termasuk Volvo serta Caterpillar. Bahan
yang digunakan untuk impeller, casing, suction
liner, dan high chrome steel (28-29%) diproduksi
dengan hak milik GIW® Minerals (ASTM A532
clas III) dengan karakteristik material yang lebih
unggul terhadap abrasi dan tahan kondisi asam.

Tim sales/Mining dalam acara Mining 2019

Untuk informasi lebih lanjut, silakan
hubungi tim sales/Minig kami melalui
e-mail: ksbsales@ksb.com atau kunjungi
situs web kami ksb.co.id/
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Mari kita cegah penyebaran COVID-19
Sehubungan dengan adaptasi terhadap fase new normal di tengah pandemi, kantor dan pabrik KSB di Indonesia tetap
beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan. KSB menetapkan langkah-langkah dalam upaya pencegahan penyebaran
COVID-19 melalui kebijakan work from home (WFH) bagi karyawan yang dapat bekerja dari jarak jauh (remote working),
mendorong pertemuan dilakukan secara daring serta komunikasi jarak jauh dan memberikan sekat atau pembatas meja di
area kerja.
Upaya pencegahan lainnya adalah melakukan pengecekan suhu tubuh bagi karyawan dan pengunjung di pintu masuk gedung
dan pabrik, memberikan vitamin C dan minuman sehat dalam kemasan untuk menjaga kesehatan karyawan. Juga,
menginstruksikan karyawan untuk melakukan isolasi mandiri selama 5 hari setelah kunjungan di area zona merah. Rapid test
diselenggarakan pada pertengahan bulan Agustus di kantor pusat dan pabrik di Cibitung serta kantor sales & marketing di
Jakarta. Untuk kantor perwakilan di seluruh Indonesia, rapid test dilakukan pada awal bulan September.
KSB adalah perusahaan yang menghargai seluruh karyawannya. Untuk itu, protokol kesehatan diimplementasikan dengan
mewajibkan seluruh karyawan untuk menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun
dengan air mengalir atau hand sanitizer. Protokol kesehatan di seluruh kantor KSB akan terus diberlakukan sesuai
dengan peraturan pemerintah.

Kuis

Jawab pertanyaan berikut dan rebut hadiah menarik dari KSB News:
Sebutkan kepanjangan dari DnD yang merupakan salah satu produk KSB dengan penjualan terbaik?
Silakan kirim jawaban Anda selambat-lambatnya tanggal 22 Desember 2020 melalui e-mail ditujukan
kepada: IDmarcomm@ksb.com dengan mencantumkan alamat dan nomor telepon yang dapat
dihubungi untuk pengiriman hadiah. Dapatkan 5 unit tumbler eksklusif beserta boneka beruang KSB
bagi 5 pengirim pertama yang beruntung.

Saran
Silakan kirim saran dan masukan kepada KSB dan dapatkan hadiah polo shirt dan tumbler menarik bagi pemberi
masukan terbaik selambat-lambatnya tanggal 22 Desember 2020 melalui e-mail ke: IDmarcomm@ksb.com
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