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Hitachi Pamerkan Layanan Infrastruktur Sosial di 15th Electric, 

Power & Renewable Energy Indonesia 2011 
 
 

JAKARTA, Indonesia, 21 September 2011 – Hitachi Asia Ltd. hari ini 

mengumumkan akan memamerkan Layanan Infrastruktur Sosial tercanggih di 

Electric, Power & Renewable Energy Indonesia 2011 ke 15. Dengan mengambil 

tema “Journey of Innovation, Inspire the Future”, stan Hitachi yang berukuran 126 

meter persegi (Hall A-2002) akan memamerkan layanan dan teknologi tercanggih 

dari perusahaan-perusahaan Grup Hitachi di Indonesia.  

 

Sejalan dengan peningkatan pembangunan Indonesia dan kuatnya perekonomian 

yang mendorong peningkatan kebutuhan terhadap energi, pameran ini akan terfokus 

pada tiga area : elektronik listrik, daya dan energi terbarukan. Dengan kemajuan 

yang pesat tersebut, maka penting bagi negara seperti Indonesia untuk 

mempertimbangkan berbagai cara untuk mencapai pembanguan kota yang lebih 

kerkelanjutan.  

 

Hitachi berkomitmen kuat terhadap pertumbuhan Bisnis Inovasi Sosial secara global, 

menyediakan infrastruktur sosial yang didukung oleh teknologi informasi dan 

komunikasi yang sangat handal dan efisien. Melalui upaya tersebut, Hitachi ingin 

membangun lingkungan masyarakan yang berkelanjutan. Khususnya menekankan 

Zona Perekonomian Asia (1), dimana pasar terus bertumbuh dan terlihat ada 

peningkatan minat untuk melestarikan lingkungan dan penciptaan infrastruktur sosial.  
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Dibawah “Rencana Globalisasi yang Baru” dari Hitachi, Indonesia telah 

diidentifikasikan sebagai salah satu wilayah kunci yang akan mengalami peningkatan 

permintaan terhadap Bisnis Inovasi Sosial. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi 

baru di Asia, Indonesia sangat membutuhkan energi guna mendukung kebutuhan 

industri, prasarana umum dan perumahan. Hitachi berkomitmen untuk memperluas 

bisnis energi dan sosial infrastruktur di Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan 

pembangunan dalam negeri. “Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki 

Hitachi, kami yakin akan mampu berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia,” 

ungkap Hiroyuki Yagi, Kepala Perwakilan Kantor Indonesia, Hitachi Asia Ltd. 

 

Di pameran ini stan Hitachi akan memamerkan layanan dan produk-produk Hitachi 

berupa  gas dan turbin uap yang berkinerja tinggi, inverter, kompresor, sistem 

pengolahan air dan pengolahan air limbah termasuk sistem penyulingan air laut, 

switchgears, gas circuit breakers dan kabel listrik. Electric, Power & Renewable 

Energy Indonesia 2011 akan berlangsung dari 21 hingga 24 September di Jakarta 

International Expo Kemayoran, Jakarta. 

 
*Catatan : 

(1) Zona Ekonomi Asia: terdiri dari 24 negara, seperti namun tidak terbatas pada  

wilayah China, negara-negara ASEAN, India, negara-negara Timur Tengah dan 

negara-negara lain di dalam teritori yang sama. . 

 

Tentang Hitachi, Ltd. 

Hitachi, Ltd., (NYSE: HIT / TSE: 6501), berkantor pusat di Tokyo, Jepang, adalah 

sebuah perusahaan elektronik global terkemuka yang memiliki 360,000 karyawan di 

seluruh dunia. Pada tahun fiiskal 2010 (yang berakhir 31 Maret 2011) keuntungan 

terkonsolidasi mencapai total 9,315 miliar yen ($112.2 miliar). Hitachi akan lebih 

memfokuskan diri dari sebelumnya di bidang Bisnis Inovasi Sosial, yang meliputi 

sistem informasi dan telekomunikasi, pembangkit tenaga listrik, sistem lingkungan, 

industri dan transportasi, dan sistem sosial serta sistem perkotaan, juga material 

canggih dan alat-alat utama yang mendukungnya. Untuk informasi lebih lanjut 

mengenai Hitachi, silahkan mengunjungi website perusahaan di  

http://www.hitachi.com. 
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Tentang Hitachi Asia Ltd. 

Hitachi Asia Ltd., adalah sebuah anak perusahaan dari Hitachi, Ltd., yang didirikan di 

Singapura tahun 1989, beroperasi di tujuh negara Asean (India, Indonesia, Malaysia, 

Filipina , Singapura, Thailand, dan Vietnam). Hitachi Asia Ltd. memiliki usaha di 

bidang sistem informasi, kelistrikan dan sistem industri, sistem media digital , dan 

pengadaan internasional. Untuk informasi lebih lanjut tentang Hitachi Asia, silahkan 

mengunjungi website http://www.hitachi.com.sg. 
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