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 Our Technology. Your Success.
Pumps . Valves . Service

KSB Indonesia
Head Office, Cibitung. 
Telp: 021 89983570
Sales & Marketing Office, Jakarta. 
Telp: 021 80886509
E-mail: ksbsales@ksb.com
ksb.co.id/

Head Office, 
Factory and Workshop                                                 
Jl. Timor Block D2-1 MM2100                                                              
Industrial Town Cibitung Bekasi                                                       
17520, West Java, Indonesia                                                                 
Telp : +62 21 8998 3570                                                                      
Fax : +62 21 8998 3571

Sales and Marketing Office                                                           
Secure Building, Block B 3rd Floor
Jl Raya Protokol Halim Perdanakusuma 
East Jakarta 13610                                                                             
Telp : +62 21 8088 6509                                                                      
Fax  : +62 21 8088 6504

Surabaya Branch Office                                                                     
Sales Office                                                                                           
Ruko Galaxy Sier                                                                                   
Jl. Rungkut Industri III No. 7F                                                               
Surabaya 60111                                                                                     
Telp  : +62 31 8477 685                                                                         
Fax :  +62 31 8477 685

Semarang Branch Office                                                                     
Sales Office                                                                                           
Jl. Raya Walisongo No. 2                                                                       
Ruko Tugu Square Kota Semarang                                                       
Jawa Tengah 50185                                                                               
Telp  : +62 24 764 32 505

Balikpapan Branch Office                                                                   
Office and Workshop                                                                             
Jl. Mulawarman No. 5 Rt 023                                                                 
Kel. Manggar, Balikpapan timur 76116                                                 
Telp : +62 542 771 724                                                                         
Fax : +62 542 771 730

Banjarmasin Branch Office                                                                 
Sales Office                                                                                           
Jl. A. Yani KM. 17,8                                                                               
Komplek Pergudangan Sumber Baru No. B3 RT. 
27 RW. IX, Kec. Gambut, Kab. 
Banjar Kalimantan Selatan                                                                               
Telp  : +62 511 4770 235                                                                       
Fax :   +62 511 4770 236

 Palembang Branch Office                                                                   
Office and Workshop                                                                             
Komp. Pergudangan Arafuru                                                                 
Jl. RE Martadinata Blok A-2 RT 11/ RW 07                                           
Kel. Sungai  buah Kec. Ilir timur II                                                         
Palembang 30118                                                                                 
Telp : +62 711 5625 756                                                                         
Fax :  +62 711 5625 756

Amman Mineral Nusa Tenggara
Representative
Sales Office                                                                                           
Jl. Nurdin Gang Batu Hijau No. 18C RT.07 RW.02 
Dusun Pasir Putih Tengah 
Desa Pasir Putih, Kec. Maluk 
Kab. Sumbawa Barat                                                         
Telp : 0812 9545 6230

Pekanbaru Branch Office                                                                   
Sales Office                                                                                           
Komp. Perkantoran Grand Sudirman Block D10 Jl. 
Datuk Setia Maharaja Pekanbaru
Riau Indonesia                                                                                       
Telp : +62 761 787 2752                                                                       
Fax : +62 761 32438

Medan Branch Office                                                                           
Sales Office                                                                                           
Kluster Bunga Rinte No. 22A                                                                 
Jl. Bunga Rinte Simpang Selayang                                                       
Medan Sumatera Utara                                                                         
Telp : +62 61 822 7095

Cilegon Branch Office                                                                         
Sales Office                                                                                           
Graha Sucofindo                                                                                   
Jl. Jend Ahmad Yani No. 106 2nd Floor                                                 
Cilegon Banten 42421 Indonesia                                                           
Telp : +62 254 386 467                                                                         
Fax :  +62 254 386 467

Makassar Representative                                                                   
Sales Office                                                                                           
Jl. Daeng Ramang Kel. Pai, Kec. Biring Kanaya, 
Makassar. 
Telp : 0811 9702 483

Freeport Representative                                                                     
Sales Office                                                                                           
Tembaga Pura, Papua.                                                                         
Telp : 0811 941 770



KSB adalah produsen pompa, valve, 

sistem dan penyedia layanan purnajual. 

Secara berkelanjutan KSB terus berupaya 

untuk memperbaiki dan meningkatkan 

performa produk khususnya di era 

digitalisasi yang menghadirkan inovasi 

demi efisiensi dan biaya operasional yang 

lebih ekonomis. Didirikan di Frankenthal, 

Jerman pada tahun 1871, KSB hadir di 

seluruh benua didukung oleh tim sales 

dan marketing, fasilitas produksi dan 

layanan purnajual serta 190 service center 

dengan jumlah karyawan lebih dari 

15,000 orang.   

Keberhasilan KSB mengacu pada pada 

teknologi inovatif yang merupakan hasil 

dari penelitian dan pengembangan. Pusat 

penelitian KSB berfokus pada sistem 

hidrolik, teknologi, dan otomatisasi 

pompa dan valve. Efisiensi, motor hemat 

energi serta peralatan untuk kontrol dan 

pemantauan dari seluruh komponen 

sistem memastikan efisiensi energi 

keseluruhan yang optimal. 

Sejak didirikan tahun 1993, KSB 

Indonesia memiliki peranan penting di 

Indonesia dengan portofolio produk yang 

komprehensif dan servis untuk berbagai 

Sekilas mengenai KSB

industri. Kompetensi untuk menyediakan 

beragam variasi mulai dari produk 

standar hingga yang dibuat khusus sesuai 

dengan kebutuhan konsumen, yang 

membedakan KSB dengan yang lain. 

Didukung 3 workshop, 12 kantor 

penjualan dan perwakilan serta mitra 

bisnis, KSB melayani seluruh wilayah di 

Indonesia. Dengan jumlah karyawan lebih 

dari 250 orang dimana 50 orang 

karyawan KSB di Indonesia didedikasikan 

untuk layanan purnajual di bawah KSB 

SupremeServ, yang memberikan layanan 

penyediaan suku cadang selama 24 jam 

dan 7 hari dalam seminggu.

Pabrik KSB Indonesia berlokasi di 

Kawasan Industri Cibitung, Jawa Barat, 

dengan kantor penjualan dan perwakilann 

yang berlokasi di Jakarta, Cilegon, 

Surabaya, Semarang, Medan, Palembang, 

Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, 

Makassar, Nusa Tenggara, dan Papua. 

Kami berkomitmen untuk memastikan 

kepuasan pelanggan, memberikan layanan 

berkualitas melalui peningkatan 

kompetensi dan berupaya untuk selalu 

memberikan nilai tambah bagi perbaikan 

dan pertumbuhan yang berkelanjutan. 

Kantor pusat dan pabrik kami 
di Kawasan Industri Cibitung
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Produsen pompa, valve dan servis
Mitra yang andal dan kompeten

KSB menetapkan standar yang dijadikan sebagai acuan bagi 
yang lain. Pompa dan valve kami selalu yang terdepan dalam 
hal kualitas dan keserbagunaan. 

Hanya tenaga ahli yang berpengalaman dapat memberikan 

saran terbaik. Saat pelanggan kami menghadapi tantangan 

yang rumit, kami siap mendampingi mulai dari awal. Dari 

tahap perencanaan, penggunaan komponen standar maupun 

khusus termasuk commissioning dengan banyak pilihan sesuai 

aplikasi. 

Tersedia beragam pompa dan valve – yang didesain dan 

diproduksi sesuai kebutuhan. Produk dan solusi KSB menjamin 

kegiatan operasional yang andal dan efisien.
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KSB - SupremeServ: layanan dan solusi
Kami siap membantu Anda

Pelanggan memerlukan kepastian layanan servis yang sesuai dengan 
kebutuhan – mulai dari konsultasi tahap awal, pengoperasian, dan 
pemeliharaan hingga konsep layanan standar dan digital: KSB siap 
membantu Anda dengan dukungan lebih dari 3.500 spesialis di 
lebih dari 190 pusat layanan di seluruh dunia dan 50 karyawan yang 
didedikasikan khusus untuk layanan purnajual di Indonesia. 
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Fasilitas produksi 
Kualitas adalah prioritas kami 

Sejarah dan informasi tentang pabrik kami. 1993: diawali dengan operasional foundry di Cakung, Jakarta. 2010: dibukanya fasilitas produksi dan layanan servis di Cibitung, Jawa Barat. luas area: 224m x 98m (+/- 21,000 sqm). kantor & workshop: 80m x 60m (4,800 sqm). ketersediaan lahan untuk perluasan: 100m x 60m (6,000 sqm). rencana perluasan pabrik pada tahun 2022

Fasilitas. production fabrication line. production assembly line. production painting line. testing facilities: testing bed. horizontal testing line. vertical testing line

Jaminan kualitas. quality management system. factory calibration certified. test equipment and calibration

  certified. occupational health and

  safety

. high pressure testing line. valve testing facilities for seat,

   back seat and body seat. DnD (Dewatering and Dredge

   pumpsets) testing facility. warehouse. logistic
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Kualitas berstandar premium
Sertifikat nasional dan internasional

KSB mengikuti ketentuan yang berlaku dan menyesuaikan dengan standar terkini, di 
semua area di seluruh dunia. Prioritas kami di KSB adalah menawarkan produk-produk 
berkualitas dan memberikan layanan yang prima. Hal tersebut menjadi acuan bagi KSB 
Group untuk menyeragamkan dan menjamin kualitas berdasarkan Business Excellence 
Model dari European Foundation untuk Quality Management (EFQM). Produk KSB di 
Indonesia memperoleh sertifikasi tingkat nasional. Hal ini merupakan bagian dari upaya 
kami untuk meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
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Solusi yang komprehensif 
untuk semua segmen

Pompa dan valve KSB tersedia untuk beragam aplikasi. Mulai 
industri, pengelolaan dan distribusi air bersih dan limbah sampai 
dengan konversi energi. Di seluruh dunia, pelanggan mengandalkan 
keahlian dan keterampilan teknis kami agar semua aktivitas dapat 
berjalan dengan baik. 
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Kisah sukses kami: Perwujudan komitmen untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggan dan mitra

Pompa dan valve kami yang andal dan efisien diaplikasikan untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan mulai dari bangunan, industri air 
bersih, pengelolaan air limbah, pembangkit listrik, dan pertambangan. 

Dengan komitmen untuk memberikan solusi dan layanan 

terbaik di bidang pertambangan di Kalimantan, Sumatera, 

Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua sebagai dukungan bagi 

pemerintah Indonesia untuk mendorong pengembangan 

fasilitas pengolahan dalam negeri. Melayani pasar ekspor: 

Australia dan Malaysia

Mendukung program pembangunan pembangkit 35.000 

Megawatt (MW) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional

Memahami tantangan dalam industri dan menawarkan solusi 

berkualitas dalam membantu produksi khususnya makanan 

dan minuman dalam hal hieginitas dan efisiensi energi 

Memastikan sumber daya alam diproses dengan aman dan 

andal, memudahkan proses terkait berjalan dengan lancar, 

melindungi manusia dan kelestarian lingkungan

Mendukung upaya pemerintah dalam pemanfaatan gas 

alam sebagai sumber energi untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan rumah tangga dan industri

Mendukung sistem penyediaan air di pulau Jawa dan Sumatera 

sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam 

penyediaan dan pendistribusian air bersih bagi masyarakat 

Indonesia

Memberikan solusi yang menyeluruh dan ekonomis untuk 

proyek bangunan baik dalam skala besar maupun kecil

Memberikan solusi pengendalian banjir khususnya di pulau 

Jawa dalam mitigasi resiko dan minimalisasi kerugian.

Menyediakan Mobile Flood Pump untuk mengeringkan 

genangan dan area rawan banjir dalam waktu yang cepat
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Penelitian dan pengembangan: komitmen kami 
untuk pertumbuhan yang berkelanjutan

KSB Sonolyzer®

Dengan aplikasi ini, KSB menghadirkan teknologi digital 

langsung ke ponsel Anda. KSB Sonolyzer® mengukur frekuensi 

kebisingan motor, membantu melakukan pengecekan potensi 

penghematan energi, dan memungkinkan peningkatan efisiensi 

pompa. Temukan potensi optimalisasi sistem pompa Anda 

dengan aplikasi KSB Sonolyzer®

KSB Guard

KSB Guard merupakan sistem pemantauan pompa KSB melalui 

sensor dan aplikasi cloud yang memungkinkan pengamatan 

terkini secara langsung terkait kinerja dan data pompa Anda 

setiap saat. Solusi berbasis cloud ini memantau semua pompa 

yang terhubung secara paralel dan dengan segera memberi 

tahu Anda jika terjadi penyimpangan. Solusi untuk mendeteksi 

kesalahan dan keganjilan yang lebih cepat jika dibandingkan 

dengan melakukannya secara manual dan konvensional.

Augmented Reality

Dalam commissioning, pemeliharaan, dan perbaikan, 

waktu menjadi faktor yang esensial. Seluruh kegiatan harus 

diselesaikan sesegera mungkin untuk memastikan sistem terkait 

dapat beroperasi dengan baik. Masalah yang tak terduga dan 

kerusakan komponen dapat mengganggu commissioning atau 

proses pemeliharaan. Disinilah layanan Augmented Reality KSB 

berperan untuk menyediakan bantuan yang cepat dan mudah.

Melalui data glass (kacamata data) atau layanan aplikasi 

untuk ponsel/tablet, Anda terhubung dengan tim spesialis 

KSB yang mengarahkan Anda secara langsung dan memandu 

dengan cermat jika ditemukan adanya gangguan atau masalah 

teknis lainnya. Lewat monitor, tim spesialis KSB melihat 

dan mendengar segala hal. Anda dan tenaga ahli KSB dapat 

berkomunikasi dua arah dan mengecek pompa secara serentak.

Revolusi industri keempat (Industry 4.0) berkembang dengan pesat. 
Melalui digitalisasi, perluasan jaringan, dan model bisnis, terbuka 
banyak peluang bagi para pelaku bisnis.
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Corporate Social Responsibility (CSR)

Keberlanjutan dan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bagian 
integral dari budaya KSB. Hal ini yang menjadi dasar bagi KSB untuk 
ikut menandatangani United Nations Global Compact. Upaya kami 
dalam mengimplementasikan CSR merefleksikan aktivitas bisnis kami, 
memberikan dampak positif kepada masyarakat dan kelestarian 
lingkungan serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama.
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