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Pembaca Yth.

Edisi ini kami persiapkan di akhir tahun untuk me- 
nyambut tahun baru 2019. Ada banyak informasi ter-
baru seputar kegiatan kami di divisi Electrification 
Products yang berlanjut dari tahun sebelumnya.

ABB berpartisipasi pada peluncuran salah satu 
stasiun pengisian listrik cepat pertama di Indone-
sia, di mana ABB Terra 24 CJG, suatu solusi hemat 
biaya untuk mengisi daya arus AC dan DC kenda-
raan listrik dalam 20 hingga 120 menit, diaplikasi- 
kan. Stasiun pengisian listrik cepat ini mewakili 
langkah signifikan pemerintah Indonesia dalam 
mengurangi emisi karbon.

Pada Newsletter ini juga kami perkenalkan bebera- 
pa produk unggulan ABB lainnya, di antaranya ABB 
EV Charging, yaitu rangkaian produk pengisian ba- 
terai untuk kendaraan tenaga listrik yang siap sam-
but masa depan. Semoga edisi ringkas ini dapat 
menjadi referensi bermanfaat bagi Anda dalam me-
nentukan pilihan produk-produk ABB yang akan di-
gunakan. Selamat membaca!

Dear readers, 

This edition has been prepared by end of 2018 
in order to welcoming 2019. There are updated 
info about Electrification Products and solu-
tions as well as activities that has been going 
within final quarter of the year.

ABB is powering one of first electric vehicle  
charging station in Indonesia with ABB’s Terra 
24 CJG, a cost-effective multi-outlet solution 
to charge AC and DC electric vehicles in 20 to 
120 minutes. The fast charging station repre-
sents a significant step of Indonesia’s govern-
ment in reducing carbon emissions and we are 
proud to be a part of the initiative.

In addition, in this newsletter we introduce a 
number of other excellent ABB products to in-
cludes ABB EV Charging, which is a series of 
battery recharging products for electric vehi-
cles (EV) that are ready to serve the future. We 
hope this last edition of the year would be a 
valuable reference for you.  Happy reading!

Mengganti 4 unit breaker utama distribusi listrik tidak 
lah mudah. Apalagi jika diinstal di lingkungan rumah 
sakit. ABB berhasil mengganti 4 unit Megamax yang 
sudah digunakan lebih dari dua dekade di Rumah 
Sakit Columbia Asia Medan. Dengan menggunakan 
retrofit kit, ABB mampu menggantikan distribusi 
panel ke ACB Emax yang lebih baru dan lebih cerdas. 
Penggantian itu dilakukan tanpa mengganggu aktivi-
tas penting di dalam rumah sakit.

Seluruh proses peralihan itu hanya berlangsung ku-
rang dari 30 menit, mereduksi waktu sekitar 90% 
dibanding sistem penggantian tradisional menggu-
nakan perombakan busbar panel (Hard Bus Retrofill). 
Keunggulan ini diakui oleh pihak RS Columbia Asia 
Medan. “Waktu penggantian unit jauh lebih singkat. 
Kami memang sudah familiar dengan produk ABB, 
layanan mereka yang baik serta respons yang cepat,” 
ujar Parlin Siregar, Executive Bio Medical/Facility RS 
Columbia Asia Medan. 

“Dalam proyek ini yang paling diuntungkan adalah cus-
tomer, karena penggantian ini bukan saja menghemat 
waktu, tapi juga memenuhi kebutuhan customer. Kami 
berharap bahwa solusi ini akan menarik bagi industri lain 
dan dapat diterapkan di masa depan ke berbagai daerah 
di Indonesia,” ujar Wilhon, Sales Specialist wilayah Suma-
tra, Electrification Products division, ABB di Indonesia.

—
Solusi penggantian ACB 
melalui retrofit kit
ABB berhasil mengganti 4 unit ACB Megamax dengan 
solusi retrofit yang lebih cerdas, tanpa gangguan.

JORGE AGUINAGA 
HEAD OF EP DIVISION

Kontribusi strategis
Catatan dari manajemen

—



Perlindungan ABB Jokab Safety 
Amankan operator dari bahaya mesin

—

Bekerja di dalam industri yang banyak menggunakan mesin bisa berbahaya. ABB menciptakan 
Jokab Safety, sebuah sistem perlindungan yang maksimal.

Di lingkungan industri, untuk melindungi personel 
yang bekerja dengan mesin atau robot, sangat 
disarankan untuk memasang sistem pengaman 
mesin yang andal. ABB Jokab Safety menawarkan 
sistem pengaman inovatif dengan keamanan op-
timal serta fleksibilitas tinggi. Sistem ini terdiri 
dari beberapa logic unit yang penggunaannya 
dapat disesuaikan, baik itu untuk mengamankan 
satu mesin tertentu, hingga kebutuhan untuk 
mengamankan keseluruhan rangkaian mesin.

Sistem modular Quick-Guard dari ABB Jokab 
Safety terdiri dari bagian-bagian terbatas yang 
dikirim terpisah setelah dirakit secara khusus agar 
selaras dengan kebutuhan instalasi mesin. Hal ini 
memudahkan pekerjaan ketika membangun 
sistem onsite, sekaligus mengurangi biaya dan 
tenaga kerja tinggi yang terkait dengan desain dan 
pemasangan sistem yang lebih kompleks. Quick-
Guard S (standar) dan Quick-Guard E (express) 
dapat digunakan secara individual atau gabung- 
an untuk kustomisasi tambahan. Panel polikar-

bonatnya terpasang secara baik, meningkatkan 
kekuatan yang melekat pada sistem. Dengan 
sistem kunci sekrup yang dipatenkan perusa-
haan, semua bracket dipasang dengan sekrup 
dan mur, sehingga tidak ada lubang yang perlu 
dibor pada mesin.

ABB Jokab Safety memanfaatkan komponen se-
perti aluminium, bracket yang dipatenkan, net-
lock, mesh, dan panel solid yang mempermudah 
pemasangan sistem pengamanan mesin. Sistem 
ini mudah disesuaikan ketika peralatan produksi 
dimodifikasi atau dipindahkan. Quick-Guard juga 
dirancang ramah lingkungan. Semua komponen 
dalam sistem dapat dengan mudah dibongkar 
dan digunakan kembali, di mana semua bahan 
yang digunakan 100% dapat didaur ulang.

ABB Jokab Safety memiliki solusi yang sesuai un-
tuk sebagian besar fungsi pengamanan mesin 
agar operator terlindung. Sebuah sistem yang 
secara internasional telah teruji keandalannya.

—
ABB Jokab Safety 
dalam sebuah 
instalasi mesin 



Peluncuran salah satu stasiun pengisian listrik  
cepat pertama menandai langkah menuju pengu-
rangan emisi untuk sektor transportasi Indone-
sia. ABB berpartisipasi dalam peluncuran stasiun 
pengisian baterai kendaraan listrik atau Electric 
Vehicle Charging Station (EVCS) yang diselengga-
rakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Tek-
nologi (BPPT) pada tanggal 5 Desember 2018. In-
frastruktur EVCS yang didukung oleh ABB adalah 
Terra 24 CJG yang terdapat di lokasi B2TKE-BPPT 
Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan.

Peluncuran EVCS mewakili langkah signifikan  
pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi 
karbonnya. Stasiun pengisian ini menggunakan 
22% kekuatannya dari tenaga surya. Ganesha Tri 
Chandrasa, seorang Peneliti Madya di Laborato-
rium Nasional Teknologi Konservasi Energi 
(B2TKE), BBPT menjelaskan, “Pengisian cepat 
kendaraan listrik adalah salah satu inisiatif dari 
pemerintah Indonesia untuk mempercepat 

ABB dukung proyek kendaraan listrik
Perkenalkan stasiun pengisian listrik cepat

adopsi kendaraan listrik. BPPT bertugas menguji 
stasiun pengisian untuk memberikan sertifikasi.”

“ABB di Indonesia telah mendukung kami dengan 
menyediakan teknologi cerdas dan solusi yang 
memenuhi standar internasional. ABB adalah 
satu-satunya yang secara tepat memenuhi per-
syaratan kami. Teknologi ABB tidak hanya pintar 
tetapi juga sederhana dan mudah dioperasikan 
serta dapat dipasok sesuai dengan tenggat 
waktu yang diperlukan.”

Selama bertahun-tahun Indonesia sangat ber-
gantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber 
energi utama di semua sektor ekonomi, mulai 
dari transportasi dan pembangkit listrik, hingga 
rumah tangga. Mengingat tingginya penggu-
naan bahan bakar, tingkat emisi CO2 di Indone-
sia termasuk yang tertinggi di dunia dan trans-
portasi telah diidentifikasi sebagai salah satu 
sektor yang memberikan kontribusi tertinggi.

—
Presentasi ABB EVCS 
pada acara Energy 
Partners Day 2018.

SUCCESS STORY

ABB ambil bagian dalam proyek berskala nasional yang bertujuan mengurangi emisi 
melalui penggunaan mobil-mobil bertenaga listrik.

—



Dalam upaya untuk mengurangi emisi karbon 
dan ketergantungan yang tinggi pada cadangan 
minyak yang terbatas, pemerintah memaksimal-
kan peluang dari Industri 4.0, termasuk transisi 
ke kendaraan listrik (EV) dan energi terbarukan 
untuk sektor transportasi. Saat ini pemerintah 
Indonesia telah mengembangkan roadmap un-
tuk adopsi kendaraan listrik dengan rencana 
meningkatkan penetrasi kendaraan listrik men-
jadi 2,1 juta sepeda motor listrik dan 400.000 
mobil listrik pada tahun 2025.

BPPT, bekerja sama dengan Kementerian Perin-
dustrian dan Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral, difokuskan untuk mempercepat 
penerapan stasiun kendaraan listrik (Electric 
Vehicle Station) di Indonesia dan menguji infra-
struktur pengisian baterai yang diperlukan. 

ABB dipilih oleh BPPT untuk memasok stasiun 
pengisian baterai kendaraan listrik dengan tipe 
Terra 24 CJG, solusi multi-outlet yang hemat     
biaya untuk mengisi daya AC dan DC dalam 20 
hingga 120 menit. Stasiun pengisian baterai 
Terra 24 CJG adalah pengisi daya 20 kW yang 
dapat diekspansi hingga 50kW paling serbaguna 
dan tidak memerlukan koneksi jaringan yang be-
rat. Persyaratan sederhana untuk daya input 
membuatnya mudah dipasang di banyak lokasi.

“Kami bangga dapat mendukung langkah pe-
merintah mewujudkan energi terbarukan di sek-
tor transportasi melalui penyediaan pengisian 
baterai kendaraan listrik arus DC cepat yang he-
mat biaya. Kami berharap dapat bekerja sama 
dengan BPPT untuk proyek-proyek mendatang,” 
kata Wagner Manurung, Product Marketing 
Manager Business Unit Building Products, Elec-
trification Products, ABB di Indonesia.

Sebagai pemimpin kelas dunia dalam infrastruk- 
tur kendaraan listrik, ABB menawarkan berbagai 
solusi pengisian untuk mobil listrik, bus listrik 
dan hibrida serta solusi elektrifikasi untuk kapal 
dan kereta api. Saat ini, telah terpasang seba- 
nyak 8.500 ABB DC fast charger sampai dengan 
350 kW di 69 negara, lebih banyak dibandingkan 
produsen lainnya.

—

—
Unit Terra 24 CJG DC, 
solusi multi-outlet 
yang hemat biaya. 

“Kami bangga dapat mendukung langkah pemerintah mewujudkan energi 
terbarukan di sektor transportasi melalui penyediaan pengisian baterai 
kendaraan listrik arus DC cepat yang hemat biaya. Kami berharap dapat 
bekerja sama dengan BPPT untuk proyek-proyek mendatang,”  
Wagner Manurung, Product Marketing Manager Business Unit Building Products, Electrification Products, ABB di Indonesia

—

“Kami dari BPPT bertugas untuk menguji charging station dan mobil 
listrik, termasuk memberi sertifikasi. ABB di Indonesia telah 
mendukung kami dengan menyediakan teknologi cerdas dan solusi 
yang memenuhi standar internasional. ABB adalah satu-satunya yang 
secara tepat memenuhi persyaratan kami. Teknologi ABB tidak hanya 
pintar tetapi juga sederhana dan mudah dioperasikan serta dapat 
dipasok sesuai dengan tenggat waktu yang diperlukan.” 

Ganesha Tri Chandrasa –Peneliti Madya, B2TKE, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)



Selama lebih dari satu abad, ABB adalah perusa-
haan terdepan yang memberi solusi untuk peng-
gunaan energi yang efisien. Seiring perkembang- 
an zaman, ABB terus berdiri di barisan terdepan, 
kali ini dengan produk pengisian daya kendaraan 
listrik, baik itu untuk mobil maupun bus. Seperti 
halnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 
(SPBU) untuk kendaraan berbahan bakar minyak, 
ABB menyediakan kelengkapan fasilitas stasiun 
pengisian daya untuk kendaraan listrik. 

ABB telah mengembangkan desain dan produk 
Electric Vehicle (EV) Charging yang telah diinstal 
di proyek-proyek stasiun pengisian daya di sejum-
lah negara. ABB EV Charging menyediakan mesin 
pengisi daya listrik untuk berbagai tipe kendara- 
an, membangun infrastruktur pada stasiun pengi-
sian dayanya, dan melakukan pemeliharaan 
berkesinambungan. ABB Charging juga bisa 
dilengkapi dengan koneksi internet untuk mem-
permudah segala keperluan yang bisa diatur dan 
dimonitor dari jarak jauh secara digital.

Produk EV Charging dari ABB telah dirancang se-
suai dengan open charging standard yang terse-
dia saat ini. ABB adalah salah satu anggota utama 
dari CharIn, yaitu lembaga dunia yang beranggo-
takan pabrikan mobil, charging station, baterai, 

dan software management system, sebuah or-
ganisasi standard beranggotakan berbagai nega- 
ra. Dengan keanggotaan utama di CharIn ini, ABB 
memiliki kepastian akan suatu charging station 
yang dapat digunakan untuk berbagai tipe kenda-
raan, di berbagai tipe instalasi stasiun pengisian. 
Salah satu produk ABB Charging yang paling ber-
hasil adalah Terra 53 Serries, yang banyak digu-
nakan di Eropa dan Amerika Utara, dan saat ini 
sudah berevolusi ke Terra 54 series dengan ber-
bagai fitur tambahan. 

ABB juga menciptakan generasi yang lebih baru, 
yaitu Terra HV yang dirancang untuk kendaraan 
dengan baterai-baterai yang lebih besar. ABB juga 
meluncurkan produk DC Wallbox, yaitu produk 
pengisian daya yang lebih kecil, berupa box yang 
ditempatkan di dinding. DC Wallbox dirancang 
untuk dapat digunakan di tempat-tempat umum 
seperti perkantoran, kompleks perbelanjaan, 
dealer mobil, dan juga di rumah. Selain itu ABB 
juga memproduksi kotak-kotak pengisian daya 
untuk bus dan truk listrik.

Ke depannya EV akan semakin membutuhkan 
pengisian daya yang lebih besar dan lebih cepat. 
ABB ada di baris terdepan untuk mewujudkan 
dunia yang lebih efisien, lebih baik.

Inovasi ABB EV Charger
Siap sambut masa depan

—

Sejak tahun 2010, ABB adalah pemain penting di tingkat dunia untuk produk pengisian 
daya kendaraan listrik dan infrastrukturnya. 



Di gedung-gedung tinggi, rumah sakit, shopping 
center, bandara, atau infrastruktur transportasi 
lainnya, kita sering melihat lampu emergency 
yang memberi arah jalur evakuasi jika terjadi 
keadaan darurat seperti kebakaran dan gempa 
bumi. ABB telah lama memiliki produk Stanilite, 
sebuah sistem lampu emergency pintar yang 
dirancang dengan desain modular agar dapat    
dipasang dengan mudah dan bisa dioperasikan 
untuk monitoring dan juga maintenance control 
secara wireless. Di Australia, Stanilite telah digu-
nakan selama 40 tahun lebih dan menjadi pelopor 
emergency lighting yang terpercaya.

Stanilite dirancang menggunakan teknologi      
paling inovatif dan canggih, yang dirilis ke mar-
ketplace dengan harga kompetitif. Produk lam-
pu-lampu penanda evakuasi ini diproduksi di 
bawah Sistem Manajemen Mutu ISO9001, memas-
tikan kualitas produk yang tinggi. Dengan Stani-
lite sebagai sistem lampu emergency, jalur 
evakuasi dapat terlihat secara jelas. Stanilite 
menggunakan teknologi LED dengan kinerja  

sumber cahaya yang baik dan usia penggunaan 
yang panjang. Lampunya dipersiapkan untuk 
dapat menyala hingga 75.000 jam. Meski ca-
hayanya terus berpendar sepanjang digunakan, 
lampu ini tidak boros baterai. Stanilite telah 
dilengkapi dengan kontrol pulse time pada jari-
ngan baterainya yang memaksimalkan masa pa-
kai untuk mencapai efisiensi yang optimal. Lampu 
ini telah dirancang untuk memberikan visibilitas 
tinggi dan didesain modern dengan gambar-gam-
bar evakuasi yang bisa dipilih. 

Stanilite menawarkan ragam produk sesuai ang-
garan, baik itu untuk digunakan satuan maupun 
pembelian dalam satu sistem lampu emergency 
terintegrasi. Saat memilih mitra untuk sistem 
lampu emergency, Anda membutuhkan pemasok 
yang mampu memberikan solusi kapan pun dibu-
tuhkan. ABB selalu siap menjadi mitra kelistrikan 
yang terpercaya. Baik itu untuk rencana proyek 
pembangunan baru, mengawasi instalasi, atau 
mempertimbangkan pembaruan dari sistem 
pencahayaan emergency sebelumnya.

—
Unit lampu emer-
gency Stanilite 
pintar dari ABB

Stanilite: Pelopor Lampu Emergency Pintar
Tahan hingga 75.000 jam

—

Lampu emergency untuk evakuasi dari ABB dirancang agar mudah dipasang dan 
diterapkan di berbagai gedung.  Dapat memonitor kondisi setiap lampu emergency, 
tahan lama, dan efisien dari segi biaya.



ABB Kuis

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

News & Event
Catatan seputar kegiatan ABB divisi EP

—

—
Electrify 3-18 - Customer newsletter of Electrification Products Division 
of ABB in Indonesia - Published by  Electrification Products Division PT 
ABB Sakti Industri Email: ID-EP.Communications@abb.com 
Tel: +62 21 29290200.  abb.com

Untuk berbagi wawasan dan inovasi di segment building, Indus-
tri, Oil & Gas dan Utility, Electrification Products division 
menyelenggarakan seminar yang diadakan di Balikpapan pada 
11 Oktober 2018, bekerja sama dengan Business Unit Oil & Gas, 
ABB di Indonesia. Sejalan dengan inovasi dalam proses trans-

Ahmad Mubarak (Cinovasi Rekaprima), Christine (Duta Wijaya Elek-
trindo Engineering), Dedy Teiwe (Duta Wijaya Electrindo Engineer-
ing). Sardion Samosir (Sinar Linhut), Bonar (Indah Autoelektrik).

Jawab pertanyaan berikut dan 
rebut hadiah menarik dari Elec-
trify: Sebutkan tipe ABB fast 
charger yang diaplikasikan pada 
stasiun pengisian listrik cepat 
di B2TKE, BPPT, Serpong.
Kirim jawaban anda selambat-
lambatnya tanggal 14 Maret 2019 
melalui e-mail ke: 

ID-EP.Communications@abb.com dengan mencantumkan alamat dan 
nomor telepon yang dapat dihubungi untuk pengiriman hadiah. Dapatkan 
5 unit boneka eksklusif atau tumbler ABB bagi 5 pengirim pertama. 

Building, Industrial, Oil & Gas and Utility Solutions Seminar
formasi yang relevan dengan proyek dan optimalisasi kegiatan 
operasional, solusi cerdas ABB yang terintegrasi membantu pe-
langgan ABB meminimalkan biaya, memenuhi jadwal dan memi-
nimalisir risiko. Lebih dari 85 peserta menghadiri acara terse-
but, yang melibatkan diskusi interaktif dengan presenter ABB.

Sejalan dengan penerapan Information Communication 
Technology (ICT) dan Transformasi teknologi digital guna 
mewujudkan Industri 4.0, ABB di Indonesia menyelengga-
rakan acara Data Center Day pada tanggal 20 September 
2018 yang menyajikan Data Center landscape, termasuk di 
dalamnya kesempatan, tantangan dan tren ke depan. 
Menampilkan pembicara tamu, Patrick Chan dari Uptime 

ABB Data Center Day 2018
Institute dan Kavin Wong dari DC 1st Singapura dan 
didukung oleh Kent Chow, ABB Data Center Segment 
Lead, Asia, Middle East and Africa (AMEA) region. Acara 
ini dihadiri lebih dari 100 orang pelaku industri Data Cen-
ter, institusi keuangan, konsultan dan partner bisnis ABB 
serta perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Infor-
matika Republik Indonesia.
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