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REVOLUSI
INDUSTRI  4 .0

Cyber physical system 

Untuk menyambut Era Revolusi industri 4.0,
Integrasi antara perangkat operation
technology (Sistem kontrol) dengan Information
technology (Sistem Informasi) atau disebut juga
cyber physical system pada sebuah industri
harus dilakukan, guna mengoptimalkan
performa bisnis ataupun mempermudah
kontrol dan eksekusi pekerjaan. 
Melalui integrasi tersebut, Data – data
operasional yang aktual dan realtime, yang
diperoleh melalui perangkat sistem kontrol dan
IT dapat digunakan sebagai bahan untuk
menentukan strategi keputusan operasional
perusahaan. Di sini kami hadir untuk
memfasilitasi perubahan di era Revolusi
Industri 4.0 tersebut.
 
PT.SAGA Jaya Instrumen merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang
Instrumentation , Automation & IT System
Integrator. Kami melayani pengintegrasian
peralatan instrumentasi, kontrol dan IT dengan
merk tertentu, ataupun dengan pembuatan
peralatan elektronika dan software secara
custom, yang kami produksi secara mandiri,
sesuai dengan permintaan customer



PT SAGA JAYA INSTRUMEN

KONTAK KAMI 
PT SAGA JAYA INSTRUMEN

PT.SAGA Jaya Instrumen sebagai perusahaan instrumentasi, otomasi dan IT sistem

integrator, Kami melayanI berbagai pekerjaan :

 Integrasi peralatan instrumentasi, kontrol dan IT.

Pembuatan aplikasi cyber physical system, untuk penunjang monitoring dan

peningkatan performa proses bisnis anda.

Perancangan dan instalasi otomatisasi untuk industri, Gedung, dan rumah berbasis

IOT.

Pembuatan peralatan elektronika, instrumentasi dan software secara custom,

penunjang cyber physical system.

Perancangan dan instalasi display, videotron serta media informasi lainnya, yang

terintegrasi dengan sistem IOT.

Alamat :Ruko 21 Klampis, No E14. Jl Arif Rahman
Hakim, No 51, Sukolilo, Surabaya - Jawa Timur
Telepon : +62858 8000 1357
Email: ptsagajayainstrumen@gmail.com
website : www.saga-instruments.com

VISI

Menjadi  perusahaan  sistem  integrator  instrumentasi ,  otomatisasi

dan  teknologi  informasi  ( IT)   terkemuka  dalam  membantu

customer  melakukan  digitalisasi  revolusi  industry  4 .0 .

MISI

Menyediakan  servis  bagi  customer  dalam  melakukan  integrasi

digital  dan  otomatisasi  guna  meningkatkan  performa

produksi .

Menyediakan  kebutuhan  barang  terkait  integrasi  digital  dan

otomatisasi .
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PRODUK &
LAYANAN KAMI

Pembuatan aneka display / dashboard
indikator parameter operasi dan
videotron
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Pembuatan aplikasi web base dan mobile
custom, untuk memonitor parameter operasi
dan performa plant / pabrik.

Peralatan online condition monitoring motor. 
 

Aplikasi bot whatsapp / telegram 

Kami melayani pembuatan
display secara custom, untuk
mengetahui kinerja plant.

Kami melayani integrasi data antara plant dengan
IT, untuk mempermudah monitoring kinerja plant
anda. Contoh aplikasi, dapat dilihat di alamat :
demo.saga-instruments.com/parameter_online

Kami juga melayani pembuatan alat condition
monitoring pada motor,dengan tampilan data
berbasis web atau mobile.
Contoh / demo aplikasi dapat dilihat di : demo.saga-
instruments.com/cbm_online

Kami menyediakan jasa pembuatan aplikasi bot whatsapp / telegram, yang
interaktif dengan database. Aplikasi ini dapat digunakan untuk media
komunikasi otomatis sederhana dengan customer, atau untuk mengetahui nilai
parameter operasi plant / pabrik dengan tambahan alat gateway.
Contoh aplikasi dapat dilihat di alamat :
https://saga-instruments.com/category/proyek/alat-dan-aplikasi-gateway-
komunikasi/
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Reverse engineering berbagai peralatan
kontrol.

Kami menawarkan jasa reverse engineering
peralatan kontrol atau pengukuran.

Pembuatan data logger dan special
tools custom

Kami dapat memfasilitasi anda untuk membuat
berbagai tools dan data logger custom, yang dapat
mempermudah proses pekerjaan anda.

Pembuatan berbagai jenis display andon 

Kami menyediakan jasa pembuatan berbagai jenis
display andon, untuk mengetahui penyimpangan
antara target, aktual jumlah produksi,dan  jumlah
produk reject / NG.

Retrofit PLC dan HMI

Kami melayani jasa retrofit PLC
dan HMI dengan brand schneider.



PT SAGA JAYA INSTRUMEN

PRODUK &
LAYANAN KAMI

Alamat :Ruko 21 Klampis, No E14. Jl Arif Rahman
Hakim, No 51, Sukolilo, Surabaya - Jawa Timur
Telepon : +62858 8000 1357
Email: ptsagajayainstrumen@gmail.com
website : www.saga-instruments.com

Aneka jenis sistem antrian

Kami menyediakan sistem antrian,
sesuai dengan jumlah dan kebutuhan anda

KiosK dan index kepuasan pelanggan

Kami melayani pembuatan KiosK dan indeks
kepuasan pelanggan, secara custom.

Desain dan instalasi solar cell

Kami juga menawarkan jasa perancangan,
pengadaan dan instalasi solar cell, dengan
harga terjangkau.
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SUPPORT BERBAGAI PRODUK
KERJA SAMA KAMI

 
PLC DAN HMI

Autorized schneider system integrator

 
KOMPONEN LOW VOLTAGE

 
TRANSMITTER
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