
Perjalanan panjang DSI 
yang mengusung tema 
Technique and Know-how 
Expert Laser Welding 
Service di Indonesia 
selama 8 tahun dalam 
merintis bisnis di bidang 
pengelasan laser berbuah 
manis.

Hal ini dibuktikan dengan dipe-
rolehnya penghargaan kepada para 
engineer-nya dari DSI Laser Group pasca 
keberhasilan atas proyek pengerjaan 
perbaikan rotor turbine 300 megawatt 
di Jawa Tengah. Sukses ini tentu sangat 
membantu normalnya pembangkit terse-
but untuk segera berfungsi kembali secara 
normal,karena dengan menggunakan 
teknik laser welding kerusakan pada rotor 
dapat diperbaiki dalam waktu singkat.

Penyerahan langsung diberikan oleh 
Christian Frank, Owner DSI Laser-Service 
Gmbh kepada Direktur DSI Internasional 
Indonesia, Roestandi Tsamanov di Lagoon 
Café, The Sultan Hotel beberapa waktu 
lalu.

DSI Laser Internasional Indonesia 

Raih Penghargaan
Menurut Frank, penghargaan ini di-

berikan sebagai wujud apresiasi kepada 
putra terbaik Indonesia dengan kinerja 
terbaik sehingga secara profesional dapat 
menunjukan kemampuannya dan mem-
buat citra positif bagi DSI.

Sementara itu Roestandi Tsamanov 
mengungkapkan, perusahaan yang di-
dirikan sejak 2005 ini , bergerak dalam 
bidang penyediaan jasa laser welding 
untuk dental, perhiasan, dan industri, 
terutama cetakan produk (mold dan dies), 
karena belum ada di Indonesia. Bahkan 
teknologi dan jasa yang sangat spesifi k 
ini adalah industri yang baru berkembang 
di era 1990-an di Jerman dan 2000-an di 
Jepang.

DSI Laser Internasional Indonesia 
adalah mitra dari DSI Laser Service Gmbh 
yang berpusat di Jerman. DSI Laser Jerman 
merupakan pemimpin pasar dan berkuali-
tas di bidang pengelasan laser manual, 
sehingga transfer know-how atau ilmu 
kepada calon perusahaan sangat penting.

Lebih jauh engineer lulusan engi-
neering Swiss German University (SGU) 
jurusan Mechalronic (automatisasi) men-

jelaskan, obsesi mendirikan perusahaan 
terbersit saat dirinya berkesempatan 
untuk magang di Jerman , di PT DSI Laser, 
yang bergerak di bidang laser welding, 
pada 2003.

 “Di sana, saya melihat banyak peker-
jaan pengelasan datang dari perusahaan 
otomotif besar sehingga saya penasaran 
apakah teknologi tersebut sudah ada di 
Indonesia,” paparnya.

Laser welding merupakan teknik 
pengelasan dengan menggunakan laser 
sebagai medium pencair metal. Kualitas 
hasilnya demikian tinggi sehingga metal 
yang dilas tidak mengalami deformasi. 
Presisi sangat penting dalam industri yang 
berkualitas tinggi ini. Presisi yang baik 
dapat merekondisi sebuah peralatan se-
perti baru. 

“Yang membuat saya tertarik adalah 
fakta bahwa perusahaan-perusahaan 
besar seperti Daimler, BMW, dan Audi, 
meng-outsource peralatan mereka untuk 
diperbaiki di DSI Laser yang bukan meru-
pakan perusahaan besar,” tambahnya.

Kini kinerja DSI internasional Indonesia 
terus meningkat trend-nya seiring penam-
bahan  customer yang menggunakan 
jasanya. Fakta ini terlihat dari gedung 
megah di kawasan Jababeka Cikarang 
dan makin meningkatnya omset perusa-
han setiap bulannya. (DH)

 Christian Frank, Owner DSI Laser-
Service Gmbh menyerahkan piala 
pengharagaan kepada Direktur DSI 
Internasional Indonesia, Roestandi 
Tsamanov.

DSI Laser 
Internasional 
Indonesia adalah 
mitra dari DSI Laser 
Service Gmbh 
yang berpusat di 
Jerman, merupakan 
pemimpin pasar 
dan berkualitas di 
bidang pengelasan 
laser manual
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