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January 10, 2023 

PT. Toshiba Asia Pacific Indonesia 

 

Ryuji Nagaie ditunjuk sebagai Presiden Direktur - PT. Toshiba Asia Pacific Indonesia 

 

 

JAKARTA, Indonesia -- PT. Toshiba Asia Pacific Indonesia mengumumkan penunjukan Ryuji 

Nagaie sebagai Presiden Direktur dengan masa jabatan mulai 1 Januari 2023. Nagaie akan 

mengelola dan memperluas jangkauan bisnis Toshiba di Indonesia dalam bidang energi dan 

infrastruktur. 

  

Sejak bergabung dengan Toshiba pada 1994, Nagaie berkarier dalam bidang pemasaran & 

penjualan proyek pembangkit listrik, khususnya pembangunan dan pemeliharaan 

pembangkit listrik tenaga uap, Gas & Uap dan Panas Bumi. Dia mengawali karier di pasar 

domestik Jepang dan beralih ke Divisi Internasional pada 2000 untuk menangani pasar 

global. 
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Nagaie juga bertugas di Kantor Cabang Abu Dhabi di Uni Emirat Arab sebagai Assistant 

General Manager selama 6,5 tahun. Setelahnya, dia menangani proyek pembangunan 

pembangkit listrik dan memperluas bisnis pemeliharaan kelistrikan di Timur Tengah serta 

Afrika Utara & Timur. Pada 2014, Nagaie kembali ke Jepang dan ditunjuk sebagai Group 

Manager, Divisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Gas & Uap, Panas Bumi dan Tenaga Air 

untuck wilayah Asia Timur & Tenggara. 

  

Berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di sektor energi, Nagaie menguasai keahlian luas 

dalam manajemen proyek, perencanaan keuangan, dan pengembangan bisnis. Wawasan 

luasnya juga didukung pengalaman kerja ketika menangani proyek, layanan pemeliharaan, 

serta pengembangan pembangkit listrik di Jepang dan pasar luar negeri. 

 

Mengomentari penunjukannya, Nagaie berkata, "Toshiba tetap berkomitmen menyediakan 

teknologi dan solusi terkini agar Indonesia mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan. Saya 

mendapat kehormatan mengemban jabatan ini dan menjaga komitmen Toshiba di Indonesia. 

Saya ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan pelanggan dan mitra untuk 

membangun solusi energi dan infrastruktur yang efektif bagi Indonesia." 

 

Nagaie merupakan lulusan Doshisha University, Kyoto, Jepang, dan memiliki gelar Sarjana 

Ilmu Ekonomi. 

 

 

TENTANG PT. TOSHIBA ASIA PACIFIC INDONESIA 

PT. Toshiba Asia Pacific Indonesia (TAPI), anak usaha Toshiba Asia Pacific Pte. Ltd., berdiri pada 

2014. TAPI memfasilitasi dan menggarap proyek pembangkit listrik, solusi transmisi dan 

distribusi listrik, serta solusi perkeretapian di Indonesia. Berdasarkan komitmen Toshiba 

Group, "Berkomitmen terhadap Manusia, Berkomitmen terhadap Masa Depan", Toshiba di 

Indonesia berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan negara ini dengan berupaya 

mewujudkan netralitas karbon, serta infrastruktur yang berdaya tahan, dan menciptakan 

solusi yang bernilai tambah bagi Indonesia. 


