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Pembaca Yth.

Ini merupakan Newsletter kami yang kedua di tahun 
ini. Kami menjalani kegiatan yang sangat padat sejak 
awal tahun, karena itu izinkan saya berbagi sorotan 
pada paruh pertama 2018 ini.

Produk-produk teknologi tepercaya dari ABB telah 
terpilih pada proyek Airport Rail Link di Jakarta dan 
Light Rail Transit di Palembang. Kedua kota ini me- 
rupakan tuan rumah Asian Games 2018, sehingga 
kami sangat bangga menjadi bagian dari proyek in-
frastruktur penting yang mendukung acara besar ini.

ABB juga memperkenalkan beberapa produk anda-
lan terbaru seperti TruONE Automatic Transfer 
Switch dan Push-in Spring motor starter. TruONE 
adalah Automatic Transfer Switch all-in-one yang se-
benarnya yang pertama di dunia. TruONE dirancang 
untuk menggabungkan switch dan controller dalam 
sebuah unit yang terintegrasi. TruONE siap untuk 
memastikan distribusi listrik yang penting secara 
mantap setiap saat.  

Kami juga menyelenggarakan sejumlah acara di 
berbagai daerah. Salah satu yang paling menarik  
adalah ABB Futsal 2018 Challenge dimana Panel 
Builders dan para konsultan bergabung selama be-
berapa hari untuk kompetisi futsal yang intens. 
Selamat membaca!

Dear readers, 

This is our second Newsletter of the year, it’s been 
a very hectic start of the year so let me share some 
of the highlights of the first half of 2018.

ABB’s reliable product and technologies were 
selected for Jakarta’s Airport Rail Link and 
Palembang’s Light Rail Transit projects. These 
two cities will host some of the 2018 Asian 
Games activities so we are extremely proud of 
being part of the critical infrastructure that will 
support this important event.

ABB also introduced some new key product lines 
such as the TrueOne Automatic transfer switch 
and Push-in Spring motor starter. The new 
TruONE® is the world’s first true all-in-one auto-
matic transfer switch, engineered to incorpo-
rate switch and controller in one seamless unit. 
TruONE® stands ready to ensure the steady de-
livery of critical power at all times.

We also held multiple events across the country. 
One certainly that stand out was the ABB Futsal 
2018 challenge where Panel Builders and Consul-
tants gathered for a few days of intense futsal 
competition. 

Enjoy the reading!

Bertujuan untuk menyelaraskan visi dan strategi 
khususnya di pasar ritel, digelar kegiatan work-
shop selama 3 hari di Parapat dan Samosir, Suma-
tera Utara pada tanggal 3 hingga 5 Mei 2018. Pe-
serta terdiri dari 8 top retailer dari berbagai 
wilayah di Indonesia. Mereka bergabung untuk 
berdiskusi dan berbagi pengalaman menarik se-
cara antusias dalam acara ini. Pada acara terse-
but, informasi terkini terkait portofolio dari ABB 
juga turut ditampilkan.
 
Aktivitas ini juga diselenggarakan sebagai apresi-
asi terhadap kinerja peritel sepanjang tahun 2017. 
Ulasan mengenai performa diadakan melalui one-
on-one discussion dengan masing-masing pe-
serta termasuk saran agar ABB dapat melakukan 
perbaikan secara berkelanjutan untuk perolehan 
yang optimal. Dukungan terhadap program pro-
mosi di antaranya store branding, training, dan 
aktivitas pemasarannya lainnya yang menjadi ba-
gian dari komitmen ABB terhadap mitra bisnis.

—
Retailer workshop
Selaraskan visi dan strategi
ABB selenggarakan workshop untuk para retailer setia. 
Siap promosikan produk ABB dengan informasi teknis.

JORGE AGUINAGA 
HEAD OF EP DIVISION

Teknologi inovatif
Catatan dari manajemen

—



Solusi mutakhir UniGear Digital
Reduksi risiko, hemat energi

—

Dirancang sesuai kebutuhan era digital, Panel Tegangan Menengah ini menjawab berbagai 
tantangan terkini untuk beragam industri. Dilengkapi dengan sistem sensor arus listrik yang 
mutakhir dan digitalisasi informasi yang canggih.

UniGear Digital merupakan cerminan zaman 
yang serba ringkas dan lebih cerdas. Medium 
Voltage Switchgear, atau Panel Tegangan Me-
nengah (PTM) rancangan mutakhir ABB ini dide-
sain untuk beroperasi lebih efisien dengan 
menyederhanakan cara kerja PTM generasi se-
belumnya. Keunggulannya terletak pada 
fleksibilitas, efisiensi, tahan uji, dan mengurangi 
biaya operasional yang berlebihan. 

Panel ini dilengkapi dengan teknologi sensor 
arus dan tegangan listrik, serta perangkat relay 
yang memberi informasi secara digital untuk 
mengontrol distribusi listrik. Mesin ini mampu 
beradaptasi dengan perubahan muatan listrik 
tanpa harus mengubah instrumen pengukur arus 
listrik. UniGear Digital juga mampu beradaptasi 
dengan perubahan-perubahan yang dibutuhkan 
pada implementasi distribusi listrik tanpa harus 
mengganti perangkat kerasnya. 

Perubahan dapat dilakukan cukup dengan meng-
ubah parameter dari relay pelindung. Rancangan 

ini didukung dengan teknologi andal yang mampu 
meminimalisir risiko terputusnya aliran listrik. In-
stalasi canggih ini juga dirancang khusus untuk 
menghemat energi secara efisien, tanpa harus 
membuang energi tambahan selama proses ope- 
rasional. UniGear Digital dengan sendirinya  ber-
pengaruh pada hematnya lifestime cost yang dike-
luarkan secara keseluruhan. Pada saat yang sama, 
UniGear Digital juga berdampak baik pada lingku-
ngan karena kemampuannya untuk menghemat 
energi dan mereduksi emisi CO2. 

Panel ini juga mampu meringkas waktu dari segi 
penyediaan, menghemat timeline sekitar 30% se-
jak pemesanan hingga pemasangan jika diban- 
dingkan dengan instalasi PTM generasi sebelum-
nya. Untuk market di Indonesia, UniGear Digital 
diproduksi di pabrik ABB di Tangerang. Produk ini 
sangat relevan untuk digunakan berdasar kebutu-
han terkini pada sejumlah industri. UniGear Digital 
menjadi solusi ideal bagi kebutuhan akan efisiensi, 
ekonomis, fleksibilitas, keandalan, dan tingkat 
keamanan yang terjamin tinggi. 



ABB dukung ARL Jakarta dan LRT Palembang
Terapkan sistem proteksi kelistrikan

Kedua proyek ini disebut-sebut sebagai proyek 
berbiaya besar yang banyak menerapkan teknologi 
teranyar. Dilatari pertimbangan reputasi ABB yang 
mumpuni dalam mendukung industri kereta api di 
sejumlah negara maju, PT Industri Kereta Api 
(INKA) memilih ABB Indonesia sebagai mitra kerja 
pada penyediaan kereta di kedua kota tersebut. 
ABB dipercaya untuk menangani aspek kelistrikan 
dan menerapkan teknologi terkini di rangkaian 
kereta penumpang.

—
Ilustrasi sistem 
proteksi kelistrikan 
kereta dari ABB.

SUCCESS STORY

ABB terpilih untuk mendukung aspek kelistrikan dari proyek Soekarno-Hatta 
Airport Rail Link (ARL) dan Light Rail Transit LRT Palembang. Fokusnya 
terletak pada kualitas perlindungan kelistrikan berstandar internasional. 

—

Proyek ARL di Jakarta dan LRT di Palembang tak lepas 
dari momentum Asian Games 2018 yang diselengga-
rakan di kedua kota tersebut pada Agustus hingga 
awal September 2018. Soekarno-Hatta Airport Rail 
Link Services yang menghubungkan penumpang dari 
bandara di Tangerang langsung ke Jakarta telah      
efektif beroperasi sejak Januari 2018. Sementara 
proyek LRT Palembang yang membawa penumpang 
dari bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Kota 
Palembang mulai beroperasi pada Agustus 2018.



ABB sebagai perusahaan multinasional telah lama 
dikenal dalam sejumlah proyek kereta di manca- 
negara. Selama lebih dari 30 tahun, ABB yang ber-
basis di Inggris telah banyak menangani berbagai 
proyek kereta, termasuk London Underground, se-
buah lintas kereta bawah tanah yang menampung 
sekitar 900-an juta  penumpang setiap tahunnya. 
Para tim ahli di ABB telah berhasil menciptakan 
sistem distribusi pasokan listrik pada alat trans-
portasi massal yang kompleks.

Sistem itu kemudian menjadi standar internasio- 
nal yang diterapkan pada proyek-proyek kereta 
modern, termasuk pada proyek ARL di Jakarta 
dan LRT Palembang. “Alasan kenapa INKA memi-
lih ABB adalah karena reputasi internasional yang 
telah tepercaya. INKA sangat mengedepankan 
pentingnya standar internasional dan ABB telah 
mengaplikasikannya pada proyek ARL Jakarta dan 
LRT Palembang,” ujar Aditya Prihambada, Pro- 
duct Marketing Manager yang menangani Busi-
ness Unit Installation Products.

Aditya menjelaskan bahwa secara mekanis ABB 
dipercaya untuk menangani cable protection sys-
tem di dalam dan di luar gerbong kereta. Pada 
sistem LRT yang kompleks, ABB memenuhi stan-
dar IP (Ingress Protection) untuk perkeretaapian 
dan bertanggung jawab untuk melindungi kabel- 
kabel kelistrikan dari vibrasi-vibrasi yang menge- 
lilinginya, juga terlindung dari kegiatan kereta 
yang rawan benturan. Selain aspek mekanis, ABB 
juga memastikan kabel-kabel kelistrikan terlin- 
dung dari gangguan electro magnetic dan si-    
nyal-sinyal eksternal. 

Produk Unggulan 
Ada sejumlah aspek sensitif yang harus dijaga 
pada transportasi massal seperti kereta. Kelistrik- 
an merupakan salah satu aspek yang memerlukan 
kehati-hatian tinggi untuk memastikan opera-
sional kereta terhindar dari kemungkinan buruk 
yang ditumbulkan akibat electricity management 
yang tidak baik. Salah satu kemungkinan buruk 

—
Kereta Light Rail Transit 
Palembang yang mulai  
beroperasi sejak 
Asian Games 2018.

yang pernah terjadi akibat aspek kelistrikan ada-
lah kebakaran, yang di antaranya disebabkan oleh 
kualitas kabel yang tidak baik. 

ABB merupakan market leader dalam mencip-
takan teknologi cable protection system yang 
memenuhi standar International Railways Stan-
dard, salah satunya dengan pemilihan material 
Low Fire Hazard (LFH) dan Electromagnetic Com-
patibility (EMC) pada flexible conduit. Hal ini ber-
tujuan untuk meningkatkan aspek keselamatan 
dan proteksi kabel signal atau data seperti yang 
telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Sistem 
ini merupakan salah satu produk unggulan ABB 
yang diinstal pada ARL Jakarta dan LRT Palem-
bang. Produk ABB lainnya yang diaplikasikan ter-
masuk motor starting and safety (AF Contactor, 
Manual Motor Starter, TOR and pilot devices) dan 
electronic relay & control (current & voltage moni-
toring relay, power supplies) serta Miniature Cir-
cuit Breaker (MCB).

“Ragam produk ABB yang luas merupakan salah 
satu dasar pertimbangan kenapa INKA memilih 
ABB. Selain itu, ABB juga didukung dengan techni-
cal support yang baik, harga kompetitif dan 
menyediakan service excellent,” ujar Made Andy, 
Surabaya Branch Sales specialist menjelaskan 
latar terpilihnya ABB pada kedua proyek tersebut. 
ABB melihat ARL Jakarta dan LRT Palembang se-
bagai proyek strategis yang akan membawa ABB 
ke proyek-proyek selanjutnya bersama INKA. 

Setelah merampungkan kedua proyek tersebut, 
kini ABB tengah mengerjakan proyek serupa da-
lam skala yang lebih besar, yaitu instalasi kelis-
trikan untuk LRT Jabodebek yang ditargetkan 
rampung pada tahun 2019 mendatang. “ABB 
sangat senang menjadi bagian dari proyek in-
frastruktur yang penting di Indonesia, yang 
membantu warga Jakarta untuk memiliki sarana 
transportasi yang efisien dan andal,” ujar Jorge 
Aguinaga, Head of Electrification Products Divi-
sion ABB di Indonesia.

Kami memilih ABB karena 
komponen kelistrikan rail-
way-nya memiliki sertifikat 
dan berstandar internasio- 
nal. Produk-produk ABB 
dikenal berkualitas, eks- 
klusif dan terjamin keaslian-

nya  sehingga kami terhindar dari kemungkinan 
mendapat produk palsu. Saya mewakili INKA 
sangat berterima kasih atas kerja sama ini. 
Sepanjang pengerjaan, layanan ABB terbukti ba-
gus dengan respons yang cepat. Ke depannya, 
kami akan terus bekerja sama dengan ABB un-
tuk proyek-proyek railway lainnya.     
    Rudy Indrawan, Manager Desain Sistem Pro-
pulsi PT Industri Kereta Api (INKA).

Standar Internasional 
dan Layanan Cepat



Gangguan terputusnya aliran listrik pada instalasi 
kritis seperti di rumah sakit, perusahaan teleko-
munikasi atau data center bisa menjadi persoalan 
fatal yang mengganggu pelanggan. Salah satu 
kondisi yang sering dihadapi adalah ketika terjadi 
peralihan aliran listrik dari PLN ke genset yang 
bisa menghambat aktifitas penting. ABB mem-
berikan solusi dengan hadirnya TruONE ™ untuk  
menjamin peralihan sumber energi listrik  dengan 
kontrol otomatis yang sudah terintegrasi deng- 
an desain compact yang aman. 

TruONE adalah  terobosan baru untuk produk Au-
tomatic Transfer Switch (ATS) yang sudah terinte-
grasi dengan voltage sensor tanpa penggunaan 
jumper bar di terminal output. Keunggulan lain 
dari TruONE adalah durasi instalasi  yang bisa 
menghemat waktu sampai dengan 80 persen 
lebih cepat dibandingkan produk ATS konven-
sional lainnya. Saat ini TruONE tersedia dengan 
tipe open-style tanpa selungkup sehingga Panel 
Builder bisa menggunakan desain panel sendiri. 
Panel kontrol yang dapat dilepas dan dipasang-
kan di depan pintu panel dengan kabel RJ-45 

(tanpa supply tegangan eksternal) sehingga 
proses test & comisioning menjadi lebih mudah 
dan aman. TruONE memberi jaminan switching 
time di bawah 40 milidetik sehingga sangat co-
cok digunakan untuk instalasi yang tidak sensitif 
terhadap tegangan kejut.

Tersedia 3 pilihan tipe controller, yaitu L2 dengan 
dip-switch setting parameter, L3 dengan panel  
LCD dengan tombol setting, dan L4 dengan touch 
screen. Untuk  tipe kontroller L3 & L4, transfer 
switching diberikan fasilitas overlaping neutral 
mechanism. Fasilitas ini digunakan ketika terjadi  
ketidakseimbangan beban di setiap phase pada 
perpindahan antara dua sumber pasokan listrik. 
Kontak neutral tidak langsung diputus namun di-
jaga sampai proses perpindahan beban terjadi 
sempurna, kemudian kontak neutral diputus. 

TruONE dilengkapi dengan konektifitas online 
berbasis teknologi Cloud melalui ABB Ability ™ 
Electrical Distribution Control System (EDCS) 
yang mempermudah konektifitas di saat seka-
rang hingga ke masa depan.

—
Unit TruOne, 
sebuah Automatic 
Transfer Switch.

TruONE: terobosan unggulan ABB
Alihkan listrik dalam hitungan milidetik

—

TruONE dari ABB adalah produk Automatic Transfer Switch (ATS) terbaru yang 
terintegrasi. Produk ini disebut-sebut sebagai “ATS yang sebenarnya”.



Berbeda dengan spring motor starter konven-
sional yang memerlukan peralatan tambahan un-
tuk mengaturnya, Push-in Spring motor starter 
dari ABB didesain untuk mempermudah instalasi 
kabel di bagian terminal starter. Terobosan baru 
ini membuat proses instalasi dua kali lebih cepat, 
dan menghemat waktu sekitar 50 persen lebih 
ringkas dari waktu yang biasa dibutuhkan. 

Tidak ada rancangan baru yang lebih mudah 
dibanding Push-in Spring motor starter, karena 
yang perlu dilakukan hanyalah menekan satu ka-
bel dan semua koneksi kelistrikan akan berjalan 
baik. Fitur utamanya terletak pada moda Push-in 
dan Spring, suatu rancangan yang memungkin- 
kan dua tipe kabel dimasukkan dalam terminal 
yang sama, yaitu kabel dengan ferrule maupun 
kabel kaku biasa. 

Kabel dengan ferrule dimasukkan ke dalam moda 
Push-in, cukup dengan menekannya ke dalam se- 
longsong yang tersedia. Sementara moda Spring 
dirancang khusus untuk kabel-kabel berdiameter 
kecil atau kabel-kabel yang tidak menggunakan 

ferrule. Pada moda Spring, hanya diperlukan satu 
obeng kecil (3 mm) untuk membuka katup kabel 
dengan mudah, dan telah ditandai dengan label  
yang jelas. Push-in Spring motor starter dirancang 
dengan panel yang mudah dioperasikan untuk 
menyalakan maupun mematikan sistem perkabel- 
an yang rumit dengan cara sederhana.

Teknologi ini memperkecil kemungkinan terjadi- 
nya kerusakan karena tidak diperlukan proses pe- 
ngencangan seperti yang biasa dilakukan pada ter-
minal perkabelan konvensional. Produk ini dibuat 
kuat dan tahan guncangan, sehingga dapat digu-
nakan untuk lingkungan kerja yang menantang 
sekalipun. Kekuatannya juga membuat bagian-ba-
gian konektor kabelnya tidak perlu dikencangkan 
ulang, karena sudah dijamin kekencangannya sesuai 
usia penggunaannya.

Dengan Push-in Spring motor starter, operator 
perkabelan tidak perlu lagi pusing memikirkan 
kerawanan dan kerentanan koneksi kelistrikan. 
Sebab yang diperlukan hanyalah satu teknik se-
derhana: just push it!

Produk Push-in Spring motor starter
Solusi perkabelan tanpa kerumitan

—

Cukup dengan menekan kabel ke dalam selongsong, proses instalasi kabel akan 
berjalan cepat, mudah, dan tanpa peralatan tambahan.



ABB Futsal Challenge 2018

April lalu, selama 2 hari diselenggarakan ABB 
Futsal Challenge 2018 di Planet Futsal Kuningan, 
Jakarta. Gelaran tahunan Divisi EP ini diikuti oleh 
20 perusahaan panel builder dan konsultan. 
Tahun ini, Pura Mayungan berhasil keluar sebagai 
juara dan membawa piala bergilir serta hadiah 
menarik lainnya. Sementara Metromedia Elmeka 
Engineering berada di posisi kedua, diikuti Meco 
Systech Internusa sebagai pemenang ketiga. Ta-
hun ini, kategori pemenang perseorangan ditam-
bah dengan Best Goalkeeper, di samping Most 
Valuable Player dan Top Scorer. Diharapkan koordi-
nasi dan komunikasi yang terjalin baik dengan 
panel builder dan konsultan dapat menjadi lebih 
harmonis lagi melalui event ini dan dalam pro-
gram-program mendatang.

Dapatkan 5 unit jam dinding eksklusif bagi 5 pengirim pertama dan 
1 unit power bank bagi pemenang yang beruntung.

ABB Kuis

News & Event
Catatan seputar kegiatan ABB divisi EP

—

Seminar di Palembang

ABB selenggarakan seminar khusus untuk seg-
men Building dan Industri di kota Palembang bu-
lan Mei lalu. Seminar ini membahas penyediaan 
solusi elektrikal yang dapat mengatasi isu kritis 
pada kegiatan operasional, menyajikan solusi in-
dustrial mulai dari Low Voltage (LV) hingga Me-
dium Voltage (MV). ABB memastikan kualitas dan 
keandalan dari sistem kelistrikan melalui fasilitas 
yang ada. Portfolio ABB yang inovatif, kompre-
hensif, dan fleksibel juga dapat disesuaikan de-
ngan kebutuhan gedung, sehingga membuat in-
vestasi menjadi aman untuk modifikasi berbagai 
kebutuhan di masa mendatang. Seminar serupa 
akan diselenggarakan selanjutnya di Surabaya, 
Balikpapan, dan Medan.

Pemenang ABB Kuis Electrify Vol 01
Eko Memen Nuryaman, Policipta Multi Desain.
Yanu Irdianto, Sinar Metrindo.
Ucu Mahpudin, Trimulia Sarana Agung.
Rahmanto, Japa Melindo Pratama.
Jonny Herbart, Arnan Pratama Consultants

Jawab pertanyaan berikut dan rebut 
hadiah menarik dari Electrify:
Solusi apa yang menjamin peralihan 
sumber energi listrik dengan kontrol 
otomatis yang terintegrasi?

Kirim jawaban anda selambat-
lambatnya tanggal 16 Oktober 2018 
melalui e-mail ke: 
ID-EP.Communications@abb.com
dengan mencantumkan nomor telepon yang 
dapat dihubungi untuk pengiriman hadiah.

Saran Pelanggan
Silakan kirim saran dan masukan kepada ABB, khususnya 
divisi Electrification Products, dan dapatkan hadiah 1 
unit power bank bagi pemberi masukan terbaik 
melalui e-mail ke: ID-EP.Communications@abb.com.

—
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