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Di sejumlah properti publik modern seperti apar-
temen, hotel, dan perkantoran, satu rangkaian 
tersembunyi yang berperan penting pada kese- 
luruhan operasional adalah kontaktor instalasi. 
Peralatan ini berfungsi untuk mengontrol dan me-
lindungi arus kelistrikan agar aman terkendali. 

Untuk memenuhi kebutuhan bangunan modern, 
ABB menciptakan ESB dan EN, suatu rangkaian 
kontaktor instalasi yang didesain agar berse-
suaian dengan Modular DIN Rail Components 
(MDRC). Rangkaian kontaktor ini dapat dipasang 
untuk penggunaan umum dengan panel-panel 
khusus yang menjamin keamanan tingkat tinggi. 
Instalasi ESB dan EN kini tersedia dalam berma-

cam pilihan varian dari 16A hingga 100A, dileng-
kapi coil AC/DC yang mampu meredam suara 
sampai ke level terendah sehingga nyaris tak 
berdengung. Tersedia pula beragam pilihan akse-
soris umum, juga versi-versi otomatis atau ma- 
nual, membuat instalasi ini sangat mudah untuk 
diterapkan dalam berbagai platform umum.

ESB dan EN dirancang terutama untuk mengatasi 
bunyi dengung yang sering mengganggu pada 
mesin-mesin operasional gedung. Dengan ESB 
dan EN, pelanggan tak perlu lagi mengeluh pada 
bising yang sering terjadi pada mesin-mesin se- 
perti pengontrol cahaya, pemanas, ventilasi, per-
alatan bermotor dan pompa-pompa.
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Kontaktor instalasi pintar
Proteksi tanpa dengung
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ABB luncurkan beragam varian kontaktor instalasi ESB dan EN. Sebuah terobosan 
baru yang mereduksi bising sampai nyaris tak terdengar.



Pembaca Yth.
Pertama-tama, saya ucapkan semoga mendapat 
semua yang terbaik di tahun 2018. Selamat 
datang di Newsletter Produk Kelistrikan yang per-
tama di tahun ini, kami akan terus menggunakan 
format ini untuk berkomunikasi dengan basis pe-
langgan kami secara reguler.

ABB akan segera mengerjakan proyek instalasi 
peralatan kelistrikan yang aman dan tepercaya 
pada proyek pengerjaan Bandara Kertajati dan 
LRT Jabodebek. Sebagian dari peralatan ini di-
buat di pabrik-pabrik lokal kami, dan kami sangat 
bangga untuk menjadi bagian dari proyek-proyek 
bersejarah ini yang akan membantu Indonesia un-
tuk terus mengembangkan infrastruktur dan 
membuka potensinya.

Dalam beberapa bulan ke depan, kami akan mem-
perkenalkan sejumlah produk dan teknologi baru. 
Kami juga akan punya banyak aktifitas bersama 
partner-partner kami dan menyelenggarakan aca-
ra-acara bersegmen spesifik di seluruh negeri. 
Kami berharap edisi ini akan membawa banyak in-
formasi bermanfaat dan kami terbuka pada feed-
back. Selamat membaca!

Dear readers, 
First of all let me wish you all the best for 2018!
Welcome to our first Electrification Products 
newsletter of the year, we will continue using this 
format to communicate with our customer base 
on a regular basis. 

Soon ABB will be installing and commissioning 
equipment that will provide safe and reliable 
power to Kertajati airport and LRT Jabodebek. 
Some of these equipment is manufactured in our 
local factories and we are very proud of being 
part of these milestone projects that will help    
Indonesia to continue developing its infrastruc-
ture and unlocking its potential.

In the coming months we will introduce a lot of 
new products and technologies. We will also have 
many activities with our channel partners and will 
organize segment-specific events across the 
country. We hope this issue bring lots of useful in-
formation and we welcome your feedback. Enjoy 
the reading and see you soon!

Untuk terhubung dengan ragam informasi dari 
ABB, cukup unduh ABB Connect di laptop atau 
ponsel. “Dunia ABB” tersedia di aplikasi pintar ini, 
membantu customer untuk mempelajari pro-
duk-produk terbaru dari ABB dan berita teranyar 
seputar perusahaan. Juga tersedia dokumen-   
dokumen dan sertifikasi yang dapat diunduh se-
cara gratis untuk keperluan referensi teknis. 

Aplikasi ini juga menyiapkan fitur Personal Work-
space untuk scanning dan menyimpan dokumen 
secara offline. Semua produk terhimpun dalam 
kategori sesuai industri, semua dapat dipahami 
secara mudah seperti menggunakan media so-
sial. Juga tersedia layanan customer service se-
cara online yang siap menjawab setiap pertanya- 
an. ABB Connect dapat diunduh pada platform 
Android, iOS, dan Windows 10.

—
ABB Connect
Informasi dalam satu aplikasi

Aplikasi ABB Connect dirancang untuk dunia masa 
kini yang serba digital. Seluruh informasi seputar 
produk dan berita ABB tersedia secara online.

JORGE AGUINAGA 
HEAD OF EP DIVISION

Solusi masa kini
Catatan dari manajemen

—



Dalam industri food & beverage, higienitas alat-
alat produksi merupakan syarat mutlak. Di 
pabrik-pabrik pembuat makanan dan minuman, 
ada banyak sistem perkabelan dan kelistrikan 
yang kompleks untuk mendukung alat-alat pro-
duksi utama. Seluruh peralatan produksi itu harus 
terjamin bebas dari masuknya bakteri yang bisa 
membahayakan hasil produksi. 

Bukan hanya mesin-mesin besar yang harus terja-
min, tapi juga sistem perkabelan juga harus ter-
lindung dari potensi terinfeksi bakteri. ABB telah 
merancang conduit system khusus untuk industri 
makanan dan minuman. Teknologi ini dirancang 
agar bekerja secara efektif, melindungi hasil pro-
duksi dari bakteri, dan pada akhirnya ikut 
meningkatkan revenue serta menghindari timbul-
nya reputasi buruk. Sebab, makanan atau minu-
man yang terkontaminasi akan segera menjadi 
berita negatif. Reputasi yang sudah dipercaya se-
lama berpuluh tahun bisa rusak hanya akibat satu 
kesalahan kecil kontaminasi bakteri.

Anti-bakteri, anti-karat
Demi menjamin hasil produksi terhindar dari 
risiko yang merugikan, ABB bekerja sama dengan 
BioCote dalam menciptakan teknologi antimicro-
bial conduit system yang berfungsi melindungi 
kabel kelistrikan dan kabel data. Conduit dan fit-
ting dari ABB menjamin terlindungnya kabel dari 
bakteri-bakteri merugikan seperti e-coli, listeria, 
dan salmonella serta jamur yang secara konstan 
mengancam kebersihan lingkungan produksi 
food & beverage.

Teknologi ini memperkenalkan sebuah solusi per-
lindungan kabel yang mampu bertahan dari 
lingkungan industri makanan dan minuman yang 
penuh tantangan. Liquid tight conduit terbaru 
dari Adaptaflex ABB dilengkapi DuPont Hytrel®, 
thermoplastic jacket dengan permukaan halus/
lembut sesuai dengan ketentuan FDA, EC dan 
FSA. Thermoplastic jacket ini tersusun dari ionic 
silver additive yang merupakan proteksi antimi-
crobial. Teknologi ini juga telah terbukti mampu 
membasmi bakteri yang terkontaminasi lebih dari 
99,9%. Meski begitu,  teknologi ini tidak bisa dili-
hat sebagai pengganti teknologi pembersih. 
Melalui serangkaian uji-coba dan observasi, fitur 
antimikroba terbukti mampu menambah kemam-
puan keseluruhan sistem pada conduit dalam 
mereduksi bakteri hingga 80% dalam 15 menit 
pertama dan hingga 99% dalam 2 jam.

Inovasi antimicrobial conduit system
Jaminan keamanan  makanan
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ABB secara khusus menciptakan produk unggulan untuk industri 
food & beverage. Sebuah solusi demi melindungi sistem perkabelan 
dari infeksi bakteri yang merugikan perusahaan.



Bandara yang didirikan di atas lahan seluas 1800 
hektare ini terhitung sebagai bandara kedua ter-
besar di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Ban-
dar udara di Kabupaten Majalengka ini akan ber-
fungsi sebagai pengganti Husein Sastranegara 
International Airport di Bandung, dan sebagai 
pendukung Bandara Soekarno Hatta yang sudah 
kian padat. 

Sebagai perusahaan berskala internasional yang 
bergerak di bidang teknologi terdepan, ABB ikut 
berperan dalam pembangunan Kertajati Interna-
tional Airport. Sebelumnya, ABB juga pernah ikut 
menangani aspek teknologi dari beberapa ban-
dara besar di Indonesia. 

“Kali ini, ABB dipercaya untuk memproteksi 
sistem dan teknologi kelistrikan terbaru di ba- 
ngunan terminal building Bandara Kertajati mu-
lai dari LV sampai dengan MV, melalui aplikasi 
System pro E Power, sakelar dan kotak kontak, 
MISTRAL, furse earthing and lightning protec-
tion system serta UniSec medium voltage 
switchgear”, ujar Firmansyah Abidin selaku Sales 
Manager Transport dan Infrastructure. Firman 
mengatakan bahwa ini merupakan proyek yang 
menuntut proteksi, akurasi dan ketepatan tek-
nologi untuk mengoptimalkan kegiatan opera-
sional gedung berjalan dengan baik.

“Sistem kelistrikan di bandara merupakan salah 
satu aspek yang paling krusial. Jika terjadi mati 
listrik beberapa detik saja, apalagi sampai bebe- 
rapa menit, kegiatan operasional di bandara bisa 
amat terganggu. Jadwal keberangkatan pesawat 
bisa tertunda dan penumpang kecewa. ABB diper-
caya untuk memberikan solusi perlindungan 
sistem kelistrikan di proyek ini,” ujar Firman. 

System pro E Power

Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan ope- 
rasional secara baik di Bandara Kertajati, ABB me-
nerapkan sejumlah inovasi teknologi terbaru. 

Dukungan ABB di Bandara Kertajati
Fokus pada sistem proteksi kelistrikan

Salah satu yang paling mutakhir adalah System 
pro E Power, sebuah sistem distribusi kelistrikan 
yang didesain untuk mempermudah distribusi  
energi pada instalasi kelistrikan. 

Alfando Lumbanraja selaku Sales Manager Panel 
Builder, Consultant, Developer, Contractor dan 
OEM mengutarakan bahwa dalam hal kekokohan 

—
Visualisasi tiga 
dimensi dari ben-
tuk dan lansekap 
Bandara Kertajati.
Gambar milik  PT 
Bandarudara Inter-
nasional Jawa Barat 
& Penta Rekayasa.

SUCCESS STORY

Kertajati International Airport direncanakan beroperasi pada pertengahan 
tahun ini. ABB terpilih sebagai perusahaan penyedia teknologi terdepan 
yang dipercaya menangani instalasi kelistrikan.

—



dan keamanan, System pro E Power, sistem kon-
trol panel tegangan rendah,  memenuhi kebutu- 
han desain sistem kelistrikan untuk panel distri-
busi tegangan rendah dengan standar serta 
keamanan tinggi. “Ini adalah solusi dan inovasi  
terkini mengacu pada IEC 61439-1/2 dengan 
kekuatan struktur selungkup tiang kolom dengan 
13 sisi, (fold with laser welding machine) menggu-
nakan pintu kaca sehingga terlihat lebih apik dan 
mudah dalam pengecekan,” ujar Alfando. System 
pro E Power adalah perpaduan yang sempurna an-
tara apparatus komponen ABB tegangan rendah, 
yang membuat proses perakitan menjadi lebih ce-
pat dan aman. 

Kualitas produk dan layanan ABB adalah faktor 
utama ABB ikut dipercaya menangani Bandara 
Kertajati. “Kontraktor dan konsultan yang mena- 
ngani terminal building telah lama bekerja sama 
dengan ABB dan percaya pada kualitas terbaik 
kami. Karena itu kami kembali terpilih menangani 
proyek bandara ini. ABB selalu loyal dan suportif 
kepada setiap konsultan dan kontraktor kami,” 
ujar Jorge Aguinaga, selaku Head of EP division 
ABB di Indonesia.  

Melalui kerja sama de- 
ngan ABB, kami me-
mastikan kualitas ter-
baik dari panel-panel 
kelistrikan di Bandara 
Kertajati. Sehingga se-
cara optimal kami 

menghindari kemungkinan terjadinya gang-
guan seperti mati listrik. 

Saya mewakili PP sangat berterima kasih 
atas kerja sama ABB ini. Sepanjang penger-
jaan, ABB telah membuktikan hasil kerja 
yang baik, terutama mengenai kualitas pro-
duk, respons dan follow up yang cepat, dan 
mampu memenuhi waktu pengadaan yang 
cukup ketat.     Eko Parjono,Site Manager 
Mekanikal Elektrikal PT PP (Persero).

—
System pro E Power, ino-
vasi ABB yang diinstal 
di terminal building

Instalasi di Kertajati merupakan proyek strategis 
ABB. Nantinya, di wilayah bandara ini akan diba- 
ngun kawasan hunian bernama Aerocity. “Kota 
Bandara” itu akan mengisi lahan seluas 3.400 
hektare, atau sekitar dua kali lipat luas bandara. 
ABB menargetkan untuk bisa memenangi tender 
kelistrikan di kota masa depan itu. “Nantinya 
proyek Aerocity akan lebih besar dari proyek ban-
dara itu sendiri. Tentu kami berharap bisa ikut 
berkarya dalam pembangunannya, terutama da-
lam aspek teknologi terkini,” ujar Firman kembali 
menegaskan nilai strategis proyek ini. 

Bandara Kertajati merupakan sebuah proyek milik 
PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB). 
BIJB telah menunjuk WIKA-PP KSO, sebuah kon-
sorsium Kerja Sama Operasi antara PT Wijaya 
Karya dengan PT Pembangunan Perumahan (PP).

Kualitas dan Respons 
Sesuai Kebutuhan



Jika Anda sedang berada di dalam rumah, dan 
mengerjakan beberapa aktivitas yang memerlu-
kan listrik dalam waktu bersamaan, kotak penga-
tur arus listrik di rumah Anda mungkin akan ter-
putus. Lampu akan mati dan beberapa perangkat 
mungkin akan rusak akibat arus hubung singkat, 
atau yang biasa kita sebut “korslet”.  

ABB telah menciptakan teknologi MCB yang mem-
bantu Anda terhindar dari kerusakan aliran listrik 
dan melindungi perangkat-perangkat listrik di da-
lam rumah. Teknologi MCB yang ditemukan oleh 
ABB yang dulunya bernama BBC pada tahun 1923 
ini pada dasarnya melindungi kerusakan listrik 
akibat arus hubung singkat (short-circuit) dan be-
ban yang berlebihan (overload) pada arus listrik. 
MCB dari ABB mampu memecah arus listrik se-
cara cepat dan membantu pemutusan aliran de-
ngan aman, baik itu akibat kelebihan muatan lis-
trik atau akibat short circuit.

Untuk mengatur kelebihan muatan, telah diran-
cang temperatur di bagian bimetal yang akan me-
manas jika terjadi kelebihan muatan listrik. Se-
mentara untuk kasus short-circuit, proteksi 
tersedia pada gulungan elektromagnetik. Pada 
saat terjadi arus hubung singkat, gulungan ini 
akan menciptakan medan magnetik dan menga-

tur mekanisme peralihan energi secara aman. 
Kedua mekanisme tersebut dilakukan sesuai 
standar Internasional (IEC) dan nasional (SNI) 
yang memastikan keamanan produk. Untuk men-
jamin itu, pengetesan (QC) dilakukan tidak hanya 
dalam sampling test, melainkan tiap unit produk. 

Perkembangan MCB ABB tidak hanya untuk apli-
kasi rumah, melainkan juga industri yang membu-
tuhkan breaking capacity tinggi, photovoltaic 
yang membutuhkan tegangan DC, data center 
yang membutuhkan maintenance yang cepat de- 
ngan teknologi pluggable dan berbagai aplikasi 
lain. Hingga saat ini sudah lebih dari 100 tipe MCB 
ABB yang beredar di pasar dunia dan terus 
berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman. 

Dengan menggunakan aplikasi digital ABB Con-
nect, barcode pada produk MCB dapat dipindai 
menggunakan fitur Scanning, untuk mendapat in-
formasi lengkap tentang produk, kontak official, 
dan sekaligus memastikan keaslian produk. 
Di Indonesia, MCB SH200L, SH200 diproduksi di 
pabrik ABB di Cibitung, Bekasi, untuk menjamin 
ketersediaan produk dan memenuhi kebutuhan 
pasar domestik. Pabrik di Cibitung juga melayani 
kebutuhan ekspor ke Thailand, Singapura, Mesir, 
Belgia, Inggris, Australia dan Selandia Baru.

—
Pabrik ABB pembuat 
MCB di Cibitung.

Performa tinggi MCB ABB
Amankan perangkat listrik

—

MCB atau Miniature Circuit Breaker adalah pengatur arus listrik yang berfungsi 
melindungi perangkat listrik dari kerusakan. 



UniSec diciptakan untuk menjawab berbagai ke-
butuhan distribusi listrik di bermacam properti 
seperti bangunan komersial, perumahan, atau ru-
mah sakit. UniSec juga dapat diterapkan untuk 
mesin-mesin penggerak listrik seperti gardu lis-
trik, Smart Grid atau grid dengan pembangkitan 
terdistribusi, dan sumber energi terbarukan se- 
perti mesin-mesin pembangkit tenaga surya, air, 
dan tenaga angin. UniSec adalah satu jawaban 
jitu untuk bermacam kebutuhan di masa hemat 
energi sekarang ini. 

Panel saklar UniSec memastikan isolasi udara di 
semua bagian yang dialiri listrik. Produk unggulan 
ini merupakan peralatan multi-fungsi dengan 
pemutus rangkaian vakum dan pemisah terisolasi 
gas terpadu. Itu artinya UniSec mudah dioperasi- 
kan dan tepat guna.Tersedia bermacam pilihan 
relay yang canggih, terpadu dalam pemutus rang-
kaian. Beragam relay ini juga dapat dipasangkan 
secara terpisah demi memastikan fungsi perlin- 
dungan, kendali, dan pengukuran. 

ABB telah merancang UniSec untuk menjadi yang 
terdepan dalam fungsi dan kualitasnya. Panel 
UniSec diklasifikasikan sebagai LSC2A-PM, 
dilengkapi dengan pemutus rangkaian vakum 
atau gas dengan mekanisme operasi lateral. Pera-
latan ini bisa diintegrasikan dengan relay perlin- 
dungan dan sensor arus. Jika dipasangkan den-
gan aksesori listrik yang sesuai, UniSec bisa 
dikendalikan dari jarak jauh. 

ABB telah menyiapkan serangkaian produk per-
lindungan dan kendali yang lengkap. Mulai dari 
perangkat perlindungan  yang paling sederhana 
hingga solusi perlindungan, pemantauan, dan 
kendali yang paling mutakhir. Pada produk UniSec 
telah dirancang sistem perlindungan modern dan 
kendali IED yang memenuhi persyaratan Standar 
IEC 61850 internasional baru untuk komunikasi 
gardu dan otomasi distribusi. Spesifikasi teknis 
ini merupakan terobosan cerdas di bidangnya.
UniSec merupakan produk yang telah dibuat se-
cara lokal di pabrik ABB di Tangerang.

Inovasi tegangan menengah
Solusi distribusi sekunder

—

Produk UniSec dari ABB merupakan inovasi terbaru untuk tegangan menengah. 
Panel-panel listriknya terisolasi dari udara dan dirancang untuk distribusi sekunder.



ABB Kuis

News & Event
Catatan seputar kegiatan

—

Ekuitas Brand ABB
Produk-produk ABB telah lama terdistribusi pada 
pasar dan segmentasi yang tepat. Untuk lebih 
meningkatkan awareness terhadap merek ABB 
secara berkesinambungan, ABB telah mendistri-
busikan elemen Point of Sales (POS) ke toko-toko 
ritel di pusat penjualan alat-alat teknik dan kelis-
trikan. Agar lebih menguatkan brand awareness, 
ABB telah merancang visualisasi desain bernuan- 
sa lokal supaya mudah diterima segmen pasar. Vi-
sualisasi ini mengedepankan aspek keamanan 
dari produk-produk ABB sebagai salah satu pesan 
utama yang ingin disampaikan. 

Jawab pertanyaan berikut dan rebut hadiah
menarik dari Electrify:

Produk dengan tipe apa saja yang diproduksi 
di pabrik ABB di Cibitung?

Kirim jawaban anda melalui e-mail ke: ID-EP.
Communications@abb.com selambatnya 
tanggal 27 Juni 2018

Dapatkan 5 unit exclusive tumbler, akan 
dibagikan kepada 5 pengirim pertama dan 1 
unit power bank bagi pemenang yang 
beruntung.

Pelatihan Bulanan
Sebagai bagian dari komitmen ABB untuk berbagi 
informasi dan pengetahuan, ABB menyelenggarakan 
pelatihan bulanan bagi konsultan. Kegiatan pelatihan 
diselenggarakan di kantor Sales dan Marketing 
divisi Electrification Products di Cikini setiap 
bulannya sepanjang tahun 2018. Materi program 
hands-on-training bertujuan untuk mempermudah 
desain elektrikal proyek bagi Electrical consultant/ 
Electrical engineer melalui program desain Instalasi 
listrik dengan menggunakan software ABB: DOC 
dan CAT, pengetahuan teknologi ABB untuk 
grounding & lightning dan active voltage condi-
tioner AVC 100. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal 
kegiatan dan konfirmasi kehadiran dapat meng-
hubungi kami melalui e-mail: 

ID-EP.Communications@abb.com atau
Herlangga.Arisanto@id.abb.com

Saran Pelanggan

Silahkan kirim saran dan masukan mengenai buletin 
Electrify dan divisi EP, dan dapatkan hadiah 1 unit 
power bank bagi pemberi masukan terbaik melalui 
e-mail ke: ID-EP.Communications@abb.com. 
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