Siaran Pers

PT Isuzu Astra Motor Indonesia Serahkan Sertifikasi “Isuzu’s
Recommanded Body Builder” Kepada 12 Perusahaan Karoseri

Tangerang 26 Agustus 2015; Sejak tahun 2014, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI)
sebagai APM merek Isuzu di Indonesia, melaksanakan program khusus di bidang
teknik terhadap sejumlah karoseri yang terseleksi untuk meningkatkan kualitas bersama
antara Isuzu dan karoseri, sehingga tercipta keselamatan dalam berkendara dan berlalu
lintas.
Karoseri adalah perusahaan yang mengambil alih tahap akhir pembuatan kendaraan
dengan memasangkan bodi kendaraan pada kabin sasis (kendaraan yang belum
lengkap) yang diproduksi dan disediakan oleh PT IAMI.
“Kerja sama di bidang teknik ini antara PT IAMI dan perusahaan karoseri ini juga
bertujuan untuk mendapatkan kualitas dan standar tinggi untuk meraih kepuasan
konsumen.,” sahut Yohannes Nangoi, Presiden Direktur PT IAMI.
Secara umum program ini mewajibkan PT IAMI memberikan informasi di bidang teknik
(mencakup mechanical & electrical) kepada karoseri. Dan kerja sama tersebut terus
ditingkatkan, karena Isuzu juga bergerak di bidang CV (Commercial Vehicles) yang
pasti membutuhkan pihak karoseri sebagai pelengkap kendaraan.
Program ini dijalankan dengan penyeleksian, kriteria dan tahapan-tahapan secara
khusus terhadap sejumlah karoseri. PT IAMI terus berupaya mendorong industri
karoseri untuk meningkatkan kualitas yang dihasilkan, sehingga diharapkan dapat
menghindari kecelakaan atau hal buruk lainnya karena kesalahan yang dilakukan pada
proses pembuatan bodi di karoseri.
Tahapan-tahapan program tersebut dimulai dengan menginformasikan program ke
karoseri, nenjelasan tentang teknik oleh tim Isuzu; meliputi mekanik dan listrik,
pembuatan prototype, evaluasi dan survey sebagai tahap akhir.
Tim seleksi dari PT IAMI terdiri dari tim ahli di bidang mekanik dan listrik yang disupport
oleh advisor dari Jepang yang ikut serta juga dalam kunjungan-kunjungan ke karoseri.
Dan pada hari ini, Rabu 27 Agustus 2015, PT IAMI dengan bangga menyerahkan
“Isuzu’s Recommanded Body Builder” kepada 12 perusahaan karoseri di Booth Isuzu di
pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2015. Penyerahan
sertifikat ini dilakukan langsung oleh Yohannes Nangoi, Presiden Direktur PT IAMI.

Penyerahan sertifikasi di sela-sela ajang pameran GIIAS 2015 bertaraf internasional ini
merupakan waktu yang tepat karena bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi
perusahaan karoseri yang sudah terseleksi.
Adapun ke-12 perusahaan karoseri tersebut yang telah lolos seleksi program Body
Builder tersebut adalah:
1. PT Adiputro Wirasejati
2. PT Bengawan Karya Sakti
3. PT Hydraxle Perkasa
4. PT Mecoinoxprima
5. PT Mekar Armada Jaya
6. PT Mitra Toyotaka Indonesia
7. PT Morodadi Prima
8. PT Roda Nada Karya
9. PT Sukses Tunggal Mandiri
10. PT Surya Putra Barutama
11. PT Tentrem Sejahtera
12. PT United Tractors Pandu Engineering
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Adapun jenis-jenis dari bodi kendaraan yang diproduksi oleh karoseri tersebut meliputi:

1. Bodi kendaraan (aplikasi) untuk barang, berupa bak muatan tertutup. Misalnya box besi,
box alumunium, dll. Lalu bak muatan terbuka (curah); misalnya dump truk, bak kayu (*untuk
angkut pasir) dan Non curah semisal bak besi, flat deck, car carrier dll. Selanjutnya mobil
tangki air, tanki bahan bakar, tanki LPG, serta Aplikasi khusus yang digunakan pada
tempat atau fungsi yang sangat khusus. Misalnya pemadam, concrete pump (*kedua unit
tersebut dapat dilihat pada booth Isuzu), dll

2. Aplikasi untuk penumpang: yaitu pembuatan mobil bus kecil (berat total kendaraan
3.500 kg – 5.000 kg), mobil bus sedang (berat total kendaraan 5.000 kg – 8.000 kg),
mobil bus besar (berat total kendaraan 8.000 kg – 16.000 kg), mobil bus maxi (berat
total kendaraan 16.000 kg – 24.000 kg), mobil bus gandeng (berat total kendaraan
22.000 kg – 26.000 kg) serta bus tingkat (berat total kendaraan 21.000 kg – 24.000 kg).

