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INDONESIA

EQUIPMENTNOTE

Anak-anak negeri ini sudah genap satu 
tahun terkungkung di bawah pandemi 
Covid-19. Perubahan demi peruba-

han terus terjadi sebagai dampak dari krisis 
ke sehatan global yang berlarut-larut itu. 
Banyak kebiasaan masa lalu yang secara per-
lahan-lahan tinggal kenangan. Orang-orang 
yang dulunya keluar pagi-pagi dari rumah 
untuk bekerja di kantor, kini mereka lebih 
banyak bekerja dari rumah. Banyak kegiatan 
meeting, seminar dan sejenisnya tidak lagi 
dilakukan secara berhadapan muka secara 
fisik, tetapi secara online. Bahkan penawaran 

produk pun dilakukan lewat 
media online, demikian juga 
kegiatan service. 

Perubahan  lain yang dipicu 
oleh pandemi Covid-19 ini 
berkaitan dengan keterse-
diaan mesin-mesin konstruksi. 
Sejak akhir tahun lalu terjadi 
krisis stok alat berat baru di 
Indonesia, khususnya exca-
vator kelas medium (20-30 
ton). Hampir semua dis-
tributor kehabisan stok saat 
ini. Repotnya lagi, mereka 
belum mendapat kepastian 
bilamana pihak pabrikan 
dapat memenuhi kebutuh-

an-kebutuhan mereka selama Covid-19 terus 
berkecamuk. 

Excavator kelas 20 ton merupakan mesin pri-
madona karena aplikasinya yang multifungsi 
dan lintas sektoral. Menurut data HINABI, 
permintaan alat paling banyak, kalau meru-
juk pada tren belanja alat berat pemerintah 
pada tahun 2021 ini, 60% untuk medium hy
draulic excavator (mayoritas kelas 20 ton).  

Itu sebabnya krisis ketersediaan excavator 
kelas 20 ton akan sangat mengganggu kelan-
caran pembangunan nasional dan pekerjaan-
pekerjaan di sektor lainnya. 

Persoalan tersebut sesungguhnya merupakan 
buntut dari gangguan rantai pasok yang 
dialami industri manufaktur  alat berat se-
lama pandemi ini. Para vendor tidak dapat 
menyuplai berbagai parts dan komponen 
secara tepat waktu sehingga mengakibatkan 
produksi mesin terhambat. Ditambahkan 
lagi oleh penerapan protokol kesehatan 
ketat yang di tempat  kerja, termasuk di 
pabrik-pabrik alat berat, yang  menyebab-
kan kegiatan produksi tidak bisa dilakukan 
sebagaimana biasanya. Akibatnya, volume 
produksi dipangkas, dan bahkan beberapa 
produsen terpaksa menutup fasilitas produk-
si mereka. 

Krisis ketersediaan excavator ukuran me-
dium tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi 
terjadi di banyak negara lainnya, termasuk 
di negara-negara yang dikenal sebagai pro-
dusen barang-barang modal itu. Namun, 
persoalan ini jangan sampai dibiarkan ber-
tele-tele. Kondisi ini, kalau penanganannya 
berlarut-larut, akan mengganggu kelancaran 
kegiatan operasional di sektor-sektor yang 
sangat mengandalkan penggunaan barang-
barang modal tersebut, seperti pembangu-
nan infrastruktur, agrikultur, forestry hingga 
pertambangan. 

Pemerintah bersama asosiasi-asosiasi ter-
kait, terutama HINABI (Himpunan Industri 
Alat Besar Indonesia) dan PAABI (Perhimpu-
nan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia) perlu 
duduk bersama untuk mengantisipasi dam-
pak jangka panjang dari pandemi Covid-19 
terhadap industri yang padat modal ini. EI

MENGANTISIPASI DAMPAK
JANGKA PANJANG COVID-19
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(distributor) kehabisan stok excava
tor medium size karena terhambat-
nya pasokan alat dari pabrik. Namun, 
GMTractors terhindar dari persoalan 
itu karena stok excavator XCMG 
tetap terjaga. Bahkan awal Maret 
lalu, XCMG Indonesia sudah men-
datangkan ratusan unit excavator 
baru dengan berbagai tipe dan model 
di kelas 20-30 ton untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan di berbagai 
industri nasional. 

President Director PT. Gaya Mak-
mur Tractors, Rachmansyah Cong, 
saat membuka acara live stream
ing ini mengatakan bahwa tujuan 
acara ini adalah untuk memberikan 
penawaran-penawaran menarik ke-
pada para customer, termasuk pro-
mosi dengan diskon khusus. “Kami 
selalu hadir untuk mendukung bisnis 
para pelanggan dengan menyediakan 
produk-produk excavator yang tang-
guh dan bermutu tinggi,” ujarnya 
seraya menambahkan bahwa XCMG 
Excavator siap mengisi kebutuhan-
kebutuhan pasar di Indonesia karena 
memiliki stok unit yang memadai 
saat ini.

Acara Live Streaming XCMG Excava
tor ini merupakan hasil kerja sama 
XCMG Heavy Machinery Grup selaku 
prinsipal dan anak perusahaan PT. 

GMTRACTORS DUKUNG CUSTOMER 
DENGAN BERAGAM TIPE EXCAVATOR

PT. Gaya Makmur Tractors 
kembali menyelenggarakan 

acara live streaming 
dengan mengangkat 

tema “GMTractors XCMG 
Excavator Live Streaming 

Festival” dengan penawaran-
penawaran menarik.

Tim manajemen PT. Gaya Makmur Tractors berfoto bersama saat acara “GMTractors XCMG Excavator Live Streaming Festival”, Sabtu (20/3/2021).

XCMG Excavator XE370CA dengan kapasitas bucket 
hingga 3,1 m3 yang diklaim sangat ideal untuk 
pekerjaan pendukung di  pertambangan.

Amphibious excavator XE215 SLL yang 
menggunakan amphibious track yang dapat 
digunakan di perairan untuk pengelolaan kebersihan 
maupun pendalaman sungai.

PT. Gaya Makmur Tractors 
(GMTractors) kembali meng-
gelar acara live strea ming 
untuk mempromosikan 

brand-brand alat berat yang di-
ageninya, Sabtu (20/3). Mengusung 
tema “GMTractors XCMG Excavator 
Live Streaming Festival”, event kali 
ini fokus mempromosikan beberapa 
model XCMG Excavator, sebuah brand 
yang sudah 16 tahun diageni perusa-
haan ini. 

Acara ini digelar ketika pasar Indo-
nesia sedang mengalami krisis stok 
excavator ukuran medium karena 
dampak dari pandemi Covid-19. Se-
bagaimana diketahui, banyak dealer 
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Gaya Makmur Tractors, PT. Gaya 
Makmur Putra (GM Putra). Peru-
sahaan yang didirikan di Jakarta 
pada 19 September 2011 ini khusus 
menangani penjualan produk-produk 
alat berat merk XCMG. 

Dalam acara live streaming ini, GM-
Tractors menyajikan berbagai acara 
dan aktivitas menarik dengan tetap 
memperhatikan protokol kesehatan 
Covid-19, sebagaimana diungkapkan 
Fahrudin selaku Marketing Commu-
nications Manager PT. Gaya Makmur 
Tractors. 

Adapun mesin-mesin excavator XCMG 
yang ditampilkan selama acara ini 
terdiri dari berbagai tipe dan jenis 
XCMG excavator dari kelas 30 ton 
sampai yang terkecil 7,5 ton yang 
ditawarkan dengan harga spesial dan 
promo-promo tambahan yang menarik 
dengan berbagai keuntungan yang 
bisa didapat oleh para calon pembeli. 

Untuk semakin meramaikan acara 
ini, Fahrudin menjelaskan, GM-
Tractors mengadakan demo mesin 
yang menyajikan berbagai atraksi 
menarik, dengan menampilkan be-
berapa model XCMG Excavator untuk 
berbagai kebutuhan baik di sektor 
konstruksi, perkebunan, pengairan 
maupun pertambangan. 

Model-model XCMG Excavator yang 
tampil dalam segmen demo mesin, 
antara lain: XE215C dan XE135B yang 
umum digunakan untuk sektor kon-
struksi menengah dan galian C (quar
ry), XE215CLL yang memiliki long 
arm boom (lengan boom yang lebih 

panjang) yang cocok digunakan untuk 
pekerjaan yang membutuhkan daya 
jangkau ekskavasi yang lebih jauh. 

Ada juga amphibious excavator 
XE215SLL yang menggunakan am
phibious track yang dapat digunakan 
di perairan untuk pengelolaan keber-
sihan maupun pendalaman kali dan 
sungai. Untuk sektor perkebunan dan 
kehutanan tersedia tipe XE135F yang 
secara khusus di desain dengan fitur 
keamanan tambahan dan grapple at
tachment (capit)  untuk jenis-jenis 
pekerjaan logging. Untuk sektor per-
tambangan, tersedia tipe XE370CA 
dengan kapasitas bucket hingga 3,1 
m3 yang sangat ideal untuk peker-
jaan pendukung di pertambangan.

Tidak hanya itu, penyajian demo 
mesin diselingi juga dengan berbagai 
jenis hiburan modern dance, tradi
sional dance, DJ performance, hing-
ga undian Door Prize, yang tentunya 
semuanya itu menambah daya tarik 
dan semarak acara Live Streaming 
GMTractors di awal tahun 2021 ini. 

PERKUAT DUKUNGAN PURNA JUAL

PT. Gaya Makmur Tractors adalah 
salah satu distributor alat berat di 
Indonesia. Perusahaan ini juga meru-
pakan salah satu pionir yang menjual 
alat-alat berat dari China, yang mam-
pu selama 16 tahun secara konsisten 
menjadi distributor resmi pemegang 
merk XCMG dengan berbagai produk 
seperti Excavator, Wheel Loader, 
Crane, Motor Grader, Backhoe Load
er, Horizontal Direct Drill serta ber-
bagai jenis alat berat lainnya. 

GMTractors berkantor pusat di Ja-
karta, yang didukung oleh beberapa 
kantor cabang di berbagai wilayah 
yang tersebar di Indonesia: Suma-
tera (Medan, Pekanbaru, Batam dan 
Palembang); Kalimantan (Balikpa-
pan dan Banjarmasin); dan Sulawesi 
(Makassar, Kendari dan Manado). 
Untuk wilayah Jawa, selain kantor 
pusat di Jakarta, perusahaan ini 
memiliki cabang-cabang di Surabaya 
dan Bali. Networking GMTractors 
akan semakin berkembang pada 
masa mendatang dengan kehadiran 
kantor-kantor cabang baru di bebe-
rapa wilayah lain di Indonesia.

Fahrudin menjelaskan bahwa GM-
Tractors menjual berbagai produk 
alat berat yang dikemas dengan 
dukungan layanan purna jual (after 
sales service). Perusahaan ini berusa-
ha semaksimal mungkin untuk mem-
berikan layanan parts dan service 
dengan menjamin ketersediaan spare 
parts dan layanan yang didukung 
oleh personil parts dan mekanik yang 
memiliki kemampuan yang handal 
dan berpengalaman sehingga mampu 
memberikan layanan terbaiknya. 

GMTractors juga melengkapi after 
sales support-nya dengan kehadiran 
Training Center yang berada di Kan-
tor Pusat Jakarta untuk melatih dan 
mendidik personil–personilnya agar 
memiliki keterampilan dan kemam-
puan terbaik baik teori maupun prak-
tek. GMTractors senantiasa mening-
katkan pelayanannya demi kepuasan 
pelanggan, yang sejalan dengan 
motonya: WE SERVE WITH HEART. EI

Rachmansyah Cong, President Director 
PT. Gaya Makmur Tractors. 

Excavator XE135F untuk aplikasi sektor perke-
bunan dan kehutanan yang dirancang khusus 
dengan fitur keamanan tambahan dan grapple 
attachment (capit).

Excavator XE215CLL dengan long arm boom 
(lengan boom yang lebih panjang yang digu-
nakan untuk pekerjaan yang membutuhkan 
daya jangkau ekskavasi yang lebih jauh.

FOTO-FOTO: EI
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Di tengah pandemi COVID-19, 
SEM sukses menyelengga-
rakan kegiatan “Customer 

Experience Event 2021” di fasilitas 
Caterpillar Qingzhou di China, Selasa 
(9/3). Mengangkat tema “Empower 
Your Success”, acara tersebut meng-
hadirkan hampir 600 pelanggan dan 
dealer industri mesin konstruksi. 
Mereka diberikan kesempatan untuk 
mengalami secara langsung produk-
produk SEM, bagaimana proses pem-
buatannya dan kesiapan dukungan 
layanan purna jualnya. Turut hadir 
selama kegiatan ini General Manager 
Fasilitas Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 
Jianping Ma dan Manajer Penjualan 
SEM China, Wei Luo.

Selama acara berlangsung, para 
peserta diajak mengelilingi fasilitas 
produksi dan menyaksikan aksi demo 
mesin-mesin wheel loader, soil com
pactor, motor grader dan traktor 
yang menggunakan track - tentu saja 
semuanya produk SEM. 

Mereka sangat terkesan ketika me-
nyaksikan proses manufaktur, kuali-

tas, kinerja, dan solusi aftermarket 
produk-produk SEM. Tidak hanya itu, 
mereka juga melakukan test drive, 
memeriksa berbagai komponen 
mesin-mesin yang ditampilkan dan 
melakukan dialog interaktif. Dengan 
demikian, para pelanggan yang ber-
partisipasi dalam acara ini memiliki 
pemahaman yang lebih mendalam 
tentang pengoperasian dan kinerja 
mesin-mesin SEM.

Aktivitas-aktivitas pengalaman para 
pelanggan ini membangun platform 
komunikasi yang lebih transparan 
dan terbuka antara SEM dan para 
customer-nya. Para customer tidak 
hanya dapat merasakan kinerja 
produk-produk SEM, tetapi juga 
meningkatkan kepercayaan mereka 
pada brand SEM.

Sebagai brand produk penting dari 
keluarga Caterpillar, brand SEM 
menyediakan berbagai produk dan 
servis bagi segmen pelanggan yang 
berkembang pesat di seluruh dunia. 
Produk SEM meliputi empat jenis me-
sin: wheel loader, traktor tipe track, 
pemadat tanah (soil compactor), dan 
motor grader. 

Brand SEM akan terus mengembang-
kan produk-produk baru berdasarkan 
kebutuhan-kebutuhan pelanggan. 
Pabrikan asal China ini berkomitmen 
untuk menyediakan produk-produk 
dan layanan-layanan yang tersedia, 
terjangkau dan didukung sepenuhnya 
untuk para pelanggan di dalam dan 
di luar China. (Sumber: SEM)

MENGINTIP “SEM CUSTOMER
EXPERIENCE EVENT 2021” 

SEM sukses menggelar ke-
giatan “SEM  Customer Ex-
periece Event 2021” yang 
menunjukkan kehebatan 

produk-produk dan la yanan 
purna jual SEM, serta komit-

mennya untuk fokus pada 
masa depan yang saling 

meng untungkan.

Kegiatan “SEM Customer Experience Event 2021” yang diselenggerakan pada 9 Maret lalu di fasilitas Caterpillar Qingzhou, China. 

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah mengge-
lontorkan investasi senilai total Rp792 miliar  untuk 
tahun lalu untuk menambah peralatan operasional di 

beberapa pelabuhan yang berada di bawah pengelolaannya. 
Menurut Senior Manager Peralatan Pelabuhan PT. Pelindo IV, 
Muhajir Djurumiah, seperti diwartakan laman  inaport4.co.id 
(21/3/2021), tahun ini perusahaan itu belum merencanakan 
investasi alat karena masih masa pandemi Covid-19, hanya 
menuntaskan investasi yang memang sudah dijadwalkan na-
mun belum sempat terealisasi pada tahun lalu.

“Karena pandemi, jadi masih ada investasi alat yang belum 
sempat direalisasikan pada tahun lalu, sehingga rencana baru 

TAMBAH ALAT, PELINDO IV GELONTORKAN
INVESTASI RP792 M

Alat Container Crane. 

FOTO: SEM

(SUMBER: PELINDO IV)
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Produsen crane Zoomlion telah 
merilis sebuah video yang 
mengulas mengenai mesin 

truck crane anyar besutannya yang 
bertenaga listrik. Pabrikan ini meng-
klaim alat angkat itu rata-rata dapat 
mengisi daya 80 persen hanya dalam 
tempo satu jam dan bahwa fungsi-
fungsi crane tersebut dapat diguna-
kan sambil mengisi daya, tentu de-
ngan asumsi di lokasi tersedia tem-
pat untuk charge baterai. 

Truck crane Zoomlion ini menawar-
kan beberapa desain yang unik, 
seperti dikutip dari khl.com 
(15/3/2021). Misalnya, baterai-ba-
terai yang dipasang pada bagian atas 
mesin ini sekaligus berfungsi sebagai 
penyeimbang berat (counterweigh).

PANDANGAN PERTAMA
TRUCK CRANE ZOOMLION ZTC250N-EV

Zoomlion telah merilis video yang mereviu truck crane bertenaga baterai-listrik,
ZTC250N-EV, berkapasitas 25 ton yang dikemas dengan teknologi canggih.

Namun, yang paling menarik untuk 
dicermati adalah sistem otomasi 
yang dibenamkan pada truck crane 
ini. Mesin ini memiliki banyak fitur 
- mengontrol outrigger, pengaturan 
crane, plus pengangkatan dan rotasi 
sesuai dengan rencana pengangka-
tan yang telah ditetapkan. Bahkan 
otomasi meluas ke pergerakan tanpa 
pengemudi dari alat pengangkut 
crane ini di sepanjang rute yang 
telah ditentukan. Rencana pengang-
katan dapat diimpor dari cloud dan 
tersedia rencana pengangkatan ge-
nerasi 3D yang dapat dilihat.

Untuk menghindari rintangan terse-
dia sistem pemindaian laser, se-
mentara fungsi pengenalan objek 
memungkinkan crane ini untuk me-

ngunci dan melacak objek target 
yang sedang diangkat. Kamera on
board memungkinkan pemantauan 
secara real time dan truck crane 
ini dilengkapi dengan kontrol anti-
goyangan.

Zoomlion mengklaim, dengan daya 
terisi penuh, alat angkut crane ini 
memiliki jangkauan 230 km dan kon-
sumsi listrik di jalan adalah 150 kWh 
per 100 km. Crane ini memiliki torsi 
hingga 1.500 Nm yang,  menurut 
Zoomlion, berarti dapat melintasi 
lereng dengan kemiringan 50 persen.

Truck crane yang dibekali banyak 
teknologi ini memiliki fitur laporan-
laporan data dan aplikasi-aplikasi 
terkait. EI

tahun ini didatangkan. Adapun investasi yang tahun 
lalu, memang sudah dijadwalkan dari tahun sebelum-
nya, sebelum virus corona mewabah hingga ke wilayah 
timur Indonesia,” jelas Muhajir.

 Dari total investasi sebesar Rp792 miliar yang disiap-
kan tahun lalu, sejumlah Rp288 miliar dialokasikan 
untuk membeli Container Crane (CC) sebanyak 7 unit, 
Rp454 miliar untuk mendatangkan 32 unit alat Rubber 
Tyred Gantry (RTG) dan Rp50 miliar untuk mengadakan 
alat Reach Stacker (RS) sebanyak 8 unit.

Alat-alat untuk operasional pelabuhan tersebut ma-
sing-masing ditempatkan di Cabang Terminal Petike-
mas Makassar (TPM), Makassar New Port (MNP), Termi-
nal Petikemas Bitung (TPB), Kendari New Port (KNP), 
Parepare, Tarakan, Pantoloan, Ternate, Nunukan, Me-
rauke, Tolitoli, Sorong dan Cabang Manokwari.

Menurut Muhajir, khusus pengadaan alat CC di Pelabuhan 
Sorong, tahun ini masih dilanjutkan dengan nilai investasi 
sebesar Rp50 miliar. Nilai investasinya tahun lalu baru 
berhasil terealisasi sebesar Rp30 miliar untuk membeli 
alat CC.

Ia menambahkan, penambahan alat di sejumlah pelabu-
han tersebut merupakan salah satu upaya PT. Pelindo IV 
untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada para peng-
guna jasa. “Meskipun lagi masa pandemi, tetapi Perseroan 
tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang 
terbaik. Apalagi pengiriman barang ke Kawasan Timur 
Indonesia (KTI) justru meningkat seiring permintaan ma-
syarakat yang juga tinggi akibat munculnya wabah Virus 
Corona, khususnya untuk peralatan medis, obat-obatan 
dan kebutuhan pokok lainnya,” tutupnya. @



A P R I L  2 0 2 112 EQUIPMENT INDONESIA

EQUIPMENTNEWS

PT. Superkrane Mitra Utama 
Tbk, yang dikenal sebagai spe-
sialis rental alat angkat heavy 

duty di Indonesia, sudah menerima 
pengiriman pertama crane Grove 
GMK6300L-1. Crane dengan memiliki 
boom utama sepanjang 80 meter 
yang terdiri dari tujuh bagian plus 
perpanjangannya  hingga 37 meter 
untuk mencapai ketinggian jungkir 
(tip heigh) maksimal 120 meter me-
miliki sejumlah fitur seperti pengim-
bang beban dapat ditukar, all wheel 
steer dan sistem suspensi Megatrak 
besutan Grove sendiri. 

Model ‘-1’ menawar-
kan kapasitas angkat 
yang lebih besar di 
seluruh grafik beban 
dengan rata-rata 
tujuh persen, dan 
saat bekerja de-
ngan panjang boom 
70 hingga 80 meter, 
kapasitasnya diklaim 
bisa meningkat lebih 
dari 16 persen. Dengan 
boom penuh 80 meter 
yang diperpanjang dan 
dilengkapi dengan coun
terweight penuh, model baru 
ini dapat mengangkat 14 ton 

pada radius 28 meter, dibandingkan 
dengan 12 ton pada pendahulunya.

Superkrane menambah satu unit baru 
ini untuk mempercepat proses peng-
angkatan balok-balok beton pada 
pembangunan jembatan layang jalur-
jalur rel kereta ringan di Jakarta, di 
samping proyek-proyek lainnya.

“Sebagai perusahaan rental, kunci 
dari unit-unit crane yang kami 
sewakan adalah keandalan, dan para 
pelanggan membutuhkan kami untuk 
menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan 
mereka dengan cara yang seefektif 
mungkin. Kami memiliki pengalaman 
yang sangat positif dengan pendahu-
lunya, GMK6300L, dan yang satu ini 
menawarkan beberapa peningkatan 
penting - terutama diagram beban 
yang disempurnakan dan radius serta 
kapasitas kerja yang semakin besar,” 
kata Presiden Komisaris Superkrane, 
Johannes Wargo, seperti dikutip ver
tikal.net beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, dengan mengguna-
kan mesin-mesin Manitowoc, kami bisa 
yakin bahwa peralatan kami akan se-
lalu bekerja dengan kemampuan ter-
baiknya dan dukungan purna jualnya 
bagus. “Ketika kami membutuhkan du-
kungan, kami tahu bahwa Manitowoc 
memiliki tim purna jual yang sangat 
baik untuk menyelesaikan masalah-
masalah apa pun. Kami sangat terke-
san dengan betapa cepat kami dapat 
memasang dan melepas counterweight 
dari crane Grove GMK6300L-1. Ini, 
ditambah dengan boom yang panjang 
dan jib hidroliknya, berarti kami dapat 
sepenuhnya mendukung proyek-proyek 
para pelanggan kami dengan crane 
yang kuat dan andal.”

Didirikan pada tahun 1996 dan ber-
pusat di Jakarta, Superkrane me-
masok berbagai crane, platform kerja 
udara (aerial work platform), tele
handler dan peralatan serta layanan-
layanan pengangkat berat di seluruh 

Indonesia. Armada crane peru-
sahaan ini meliputi teles-
kopik hingga 500 ton dan 
crawler crane hingga 750 
ton dari Demag, Lieb-
herr, Kobelco, dan Sany. 
Armada aerial lift yang 
berdiri sendiri dilengkapi 
dengan boom lift artiku-
lasi 120 kaki. Superkrane 
memiliki 1.000 karyawan 
secara keseluruhan. 
(Sumber: Vertikal.net)

GROVE GMK6300L-1
YANG PERTAMA UNTUK SUPERKRANE

Crane Grove GMK6300L-1 dari 
PT Superkrane Mitra Utama 
yang baru digunakan untuk 

meng angkat balok-balok 
beton pada jalan layang jalur 

kereta api di Jakarta.

PT Superkrane Mitra Utama Tbk telah menerima pengiriman crane 
Grove GMK6300L-1 pertama berbobot 300 dengan 6 axle.
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R996 adalah hydraulic excavator tambang yang diproduksi oleh 
LIEBHERR dengan berat operasi sebesar 640/740 ton untuk 
Backhoe dan 676/745 ton untuk bucket Face Shovel. Excavator 

dengan twin engines 2.240/3.000 HP ini mempunyai kapasitas bucket 
sedalam 33 m3 untuk Backhoe dan 32-34 m3 untuk bucket Face Shovel.

R 996 dengan nomor seri S402 ini merupakan salah satu dari enam 
unit R 996 yang dioperasikan oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC) pada 
pertambangan di Sangatta. Serah terima unit-unit ini dilakukan pada 
6 Maret 1997. KPC dan PT. Liebherr Indonesia Perkasa (PTL) menyetu-
jui melakukan program pemeliharaan komprehensif yang melibatkan 
Full Maintenance Contract (FMC). Berdasarkan kesepakatan itu PTL 
bertanggung jawab atas semua aspek pemeliharaan unit R 996, se-
bagaimana ditetapkan dalam parameter-parameter kontrak saat ar-
mada tersebut diperkenalkan pada tahun 1996.

OPERASI R 996 LIEBHERR
DI KPC MENCAPAI 140.000 SMU

Sejak mulai aktif dioperasikan 
pada Maret 1997, Hydraulic 

Excavator R 996 memiliki 
rata-rata Machine Availability 

(MA) 88,54% dan MTBF rata-
rata 35,5 jam, total BCM 

bergerak sekitar 267.200.000 
BCM dan konsumsi bahan 

bakar 55.020.000 liter, 
melewati jarak tempuh sekitar 

29.341 km.
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Sejak mulai aktif dioperasikan pada 
Maret 1997, S402 secara konsisten 
telah memenuhi kinerjanya. Target ini 
tetap sama selama masa aktifnya dan 
umur mesin tidak menjadi masalah 
untuk pencapaian target kinerja.

“S402 memiliki rata-rata Machine 
Availability (MA) sebanyak 88,54% 
dan MTBF rata-rata 35,5 jam. Total 
BCM bergerak sekitar 267.200.000 
BCM dengan konsumsi bahan bakar 
sebanyak 55.020.000 liter dan me-
lalui jarak tempuh sekitar 29.341 
km,” kata Dwi Siswanto selaku Assis

tant Manager PT. Liebherr Indonesia 
Perkasa untuk operasi Sangatta.

Terlepas dari perbaikan harian dan 
servis terjadwal, pemeliharaan S402 
telah melewati penghentian “paruh 
baya” (midlife shutdown), dilaku-
kan pada interval 10.000 jam dan 
perbaik an “besar” dilakukan pada 
interval 20.000 jam. Ini melibatkan 
penggantian komponen-komponen 
tertentu dan perbaikan sesuai ke-
butuhan. Perbaikan “utama” meli-
batkan alat berat yang komponen-
komponennya dilepas menjadi sasis 
kosong, dengan semua komponen 
struktural diperbaiki atau diganti 
dengan komponen-komponen yang 
telah dirombak sebelumnya.

Semua komponen utama REMAN 
yang diperlukan selama perbaikan 
ini bersumber dari fasilitas remanu
facturing  komponen LIEBHERR yang 
berlokasi di Balikpapan. Penggunaan 
program pemeliharaan komprehen-
sif inilah yang telah menjadi kunci 
keberhasilan dan membantu per-
panjangan umur S402 dan seluruh 
armada R 996.

“Saya telah menggunakan R 996 
S402 sejak awal perjalanannya pada 
Maret 1997 dan alat berat ini telah 
memberi saya banyak pengetahuan, 
terutama dalam memahami karak-
teristiknya sehingga kami dapat 
menjalankan proses perawatan yang 

tepat sampai sekarang,” ungkap 
Endro Surat selaku Technical Support 
Supervisor di PT. Liebherr Indonesia 
Perkasa untuk operasi Sangatta. 

Selain itu, kondisi lokasi tambang 
juga berdampak pada kinerja S402. 
“Tim Pertambangan KPC sangat 
berkomitmen untuk menyediakan 
lingkungan kerja yang kompatibel 
dengan R 996 agar dapat mencapai 
KPI,” ujar Dwi Siswanto. 

“Hubungan kerja yang baik antara 
KPC dan PTL di Sangatta, sangat 
bermanfaat bagi kedua belah pihak, 
seperti yang ditunjukkan pada kiner-
ja S402, selama masa operasionalnya 
yang sangat lama. Saling memahami 
kebutuhan kedua belah pihak, telah 
memungkinkan PTL untuk memper-
tahankan armada LIEBHERR, terma-
suk S402, ke standar yang sangat 
tinggi, yang pada akhirnya berdam-
pak positif pada kemampuan KPC un-
tuk memenuhi target produksinya,” 
tutur John Charles Grundon, Man
ager PT. Liebherr Indonesia Perkasa 
untuk operasi Sangatta.

Salah satu tantangannya adalah 
mengembangkan dan memelihara 
sistem yang komprehensif dan ter-
struktur, sehingga LIEBHERR dapat 
menjaga keandalan S402 dengan 
melakukan review sistem perawatan 
secara berkala untuk mendapatkan 
hasil yang optimal. Dalam rentang 
waktu 100.001 - 140.000 jam terse-
but, PTL dan KPC menjalin kerja 
sama lebih dalam lagi untuk memas-
tikan layanan pemeliharaan diker-
jakan sesuai standar untuk mencapai 
hasil yang ditargetkan.

Dengan pencapaian baru ini, PT. 
Liebherr Indonesia Perkasa ingin 
mengucapkan terima kasih kepada 
pelanggannya yang berharga, PT. 
Kaltim Prima Coal (KPC), kontraktor, 
Tim PTL Sangatta, Remanufacturing 
dan Fabrication Shop PTL Balikpa-
pan, dan semua tim yang terlibat 
dengan R 996 S402 untuk mengop-
erasikan armada ini hingga mencapai 
140.000 SMU dengan perawatan yang 
tinggi. “Kami berharap dapat terus 
menjaga hubungan baik saat ini 
dan di masa mendatang,” ujar John 
Charles Grundon berharap. EI

Hydraulic excavator Liebherr R 996 yang 
beroperasi pada tambang KPC di Sangatta.

(FOTO: PTL)
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EPIROC LUNCURKAN
MESIN BOR PERMUKAAN

Menggunakan berbagai hidrolik, 
sensor dan kabel yang terlindungi, 
Boomer M20 yang baru dari Epiroc 
didesain dan dibuat untuk memini-
malkan penghentian-penghentian 
yang tidak terencana serta me-
maksimalkan waktu kerja dan 
performa dalam operasi-operasi 
yang sangat menantang. Mesin bor 
ini merupakan generasi penerus 
dalam operasi penambangan 
bawah tanah.

GENERASI BARU YANG
MULTI-FUNGSI
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Bagian yang menantang dari peker-
jaan tambang bawah tanah adalah 
keausan pada selang-selang hidrolik 

sebagai akibat dari pemakaian yang ber-
langsung secara terus menerus. Bebatuan 
dan puing-puing yang berjatuhan serta 
pemakaian yang terus menerus pada lantai 
dan dinding-dinding terowongan menuntut 
perbaikan selang yang yang dilakukan se-
cara konstan. 

Desain boom yang dilengkapi dengan se-
lang-selang untuk operasi heavy duty dari 
Boomer M20 meminimalkan penghentian 
yang tidak direncanakan untuk perbaikan 
selang, yang menjaga rig tetap beroperasi 
bahkan dalam kondisi-kondisi terberat.

“Boomer M20 telah dikembangkan dalam 
kolaborasi erat dengan pelanggan-pelang-
gan utama dan merupakan hasil penelitian 
yang ekstensif dan pengujian langsung di 
lapangan. Ini adalah pilihan sempurna bagi 
perusahaan-perusahaan dan kontraktor-
kontraktor tambang yang ingin mengungguli 
persaingan melalui inovas,” kata Niklas 
Berggren, Global Product Manager bidang 
Face Drilling Equipment di Epiroc, dikutip 
dari rilis Epiroc, Rabu (14/3).

Fitur-fitur otomatis untuk performa, ke-
andalan, dan kualitas yang lebih tinggi

Presisi dan kinerja tinggi dijamin berkat 
dukungan fitur-fitur otomatisasi on-board, 
kapabilitas untuk dioperasikan dari jarak 
jauh, dan rencana-rencana pengeboran 
digital yang memberikan keandalan dan 
kualitas lebih tinggi dari siklus bor penuh. 

Dengan memanfaatkan High Performance 
Development, Boomer M20 memungkinkan 
operator untuk menyesuaikan dan mengun-
duh rencana-rencana pengeboran langsung 

di permukaan sehingga tidak perlu pe-
nyesuaian di permukaan.

“Dengan penanganan rencana bor digital, 
putaran bor akan menjadi lebih panjang, 
lebih presisi dan mengurangi kemung-
kinan longsoran material (overbreak) di 
dekat lubang pengeboran. Kami telah 
mengalami penghematan biaya total 
hingga 25% dan peningkatan produktivitas 
hingga 40%,” ucap Berggren.

Lingkungan kerja yang lebih aman

Boomer M20 didesain dengan menguta-
makan keselamatan; berkat beberapa 
fitur yang dimilikinya, mesin bor yang 
baru ini menjamin lingkungan kerja yang 
aman bagi para operator.

“Keamanan telah menjadi perhatian kami 
sejak hari pertama. Ini adalah prioritas 
utama kami dan kami telah melakukan 
upaya besar dalam meningkatkan kese-
lamatan para operator dengan rig ini,” 
kata Berggren.

Melalui kemampuan teleremote, para 
operator dapat mengebor dari jarak jauh 
yang aman dari area-area berbahaya di 
muka terowongan dan menjaga produksi 
tetap berjalan selama pergantian-per-
gantian shift.

Berkat penggunaan joystick yang mul-
tifungsi, para operator dapat terus me-
mantau pekerjaan setiap saat. Kabin 
yang unik dirancang untuk memberikan 
visibilitas optimal dan berkat penggu-
naan bahan peredam getaran, tingkat 
kebisingan dijaga serendah 65 desibel. 
Platform-platform baut yang aman 
adalah keuntungan besar lainnya karena 
ini menghindari operasi apa pun di bawah 
batuan yang tidak ditopang.EI



A P R I L  2 0 2 118 EQUIPMENT INDONESIA

EQUIPMENTLAUNCH

Liebherr memperkenalkan exca-
vator tambang hidrolik R 9600, 
yang merupakan penerus exca-

vator tambang yang begitu popular, R 
996B. Mesin pengeduk tambang yang 
baru ini masuk pasar setelah pengala-
man lapangan selama satu tahun un-
tuk uji coba di Australia, yang meru-
pakan pasar terbesar untuk excavator 
kelas 600 ton ini.

Mengutip rilis Liebherr, Rabu 
(24/3/2021), pengembangan mesin 
tambang baru ini berdasarkan pene-
litian yang berpusat pada pelanggan 
selama bertahun-tahun dan didasar-
kan pada excavator R 9800, 800 ton. 
Sebanyak 8 unit akan beroperasi di 
Australia pada akhir tahun 2021 ini. 
Excavator R 9600 akan memasuki 
proses produksi pada akhir tahun ini.

Pendekatan yang berpusat pada 
pelanggan

Masukan-masukan dari para pelang-
gan telah memainkan peran sangat 
penting dalam pengembangan mesin 

baru ini. Tim teknik, penjualan dan 
pemasaran telah mengumpulkan um-
pan balik dan pandangan dari para 
operator alat di berbagai lokasi tam-
bang, termasuk dari personel peme-
liharaan dan kelompok-kelompok pe-
ngadaan serta manajemen eksekutif 
untuk mendapatkan pemahaman yang 
jelas tentang tantangan-tantangan 
yang mereka hadapi setiap hari. Ex-
cavator R 9600 menerapkan standar-
standar tertinggi dalam hal kesela-
matan, keberlanjutan, kinerja, masa 
pakai, Total Biaya Kepemilikan (TCO), 
kemudahan perawatan, dan masih 
banyak lagi.

Setelah menguji model-model proto-
tipe pertama di tempat pembuktian 
pabrik di Colmar, Prancis, pada awal 
tahun 2020, mesin-mesin excavator 
pra-seri R 9600 pertama mulai ber-
operasi dalam aplikasi bijih besi dan 
batu bara di Australia. Liebherr, ber-
sama dengan dua pelanggannya, BHP 
dan Thiess, memulai validasi dari dua 
unit pertama di lapangan. Didukung 

oleh fase validasi ini, R 9600 siap me-
masuki pasar global.

Penawaran  powertrain yang be-
ragam termasuk penggerak listrik

Excavator R 9600 dilengkapi dengan 
dua engine Cummins QSK50 dengan 
teknologi pembakaran yang canggih. 
Menyadari bahwa biaya bahan bakar 
merupakan komponen utamna dari 
total biaya kepemilikan untuk mesin-
mesin pertambangan, Liebherr telah 
mengembangkan dan menerapkan 
solusi-solusi LPE (Liebherr Power Ef
ficiency). Sistem manajemen eksklu-
sif untuk kontrol engine dan sistem 
hidraulik ini secara substansial me-
ngurangi konsumsi bahan bakar tanpa 
mengorbankan produktivitas alat 
secara keseluruhan. Fitur-fitur baru 
ini juga memberikan langkah tamba-
han menuju solusi-solusi pengurangan 
emisi Liebherr.

Untuk pasar-pasar yang pengaturan 
emisinya ketat, versi yang sesuai 
dengan US EPA Tier 4f/EU Stage V 

Excavator R 9600.

LIEBHERR LUNCURKAN EXCAVATOR 
TAMBANG HIDROLIK GENERASI BARU

Setelah pengalaman lapangan selama satu tahun untuk uji coba di Australia, 
Hydraulic Mining Excavator  Liebherr R 9600 masuk pasar. 

 (FOTO: LIEBHERR)



19A P R I L  2 0 2 1 EQUIPMENT INDONESIA

EQUIPMENTLAUNCH

tersedia dengan teknologi after
treatment SCR terbaru. Sesuai 
dengan peraturan emisi yang ketat, 
sistem SCR mengurangi nitrogen oksi-
da dengan menginjeksikan pereduksi 
cairan ke dalam saluran pembuangan.

Versi penggerak listrik akan segera 
tersedia, sebuah pilihan produktif 
untuk lokasi-lokasi tambang yang me-
miliki infrastruktur kelistrikan yang 
diperlukan.

Attachment dengan bobot optimal

Attachment excavator R 9600 me-
manfaatkan desain komponen yang 
cerdas seperti bucket backhoe “EVO” 
yang telah dipatenkan, silinder-
silinder hidrolik, tuas pemindah 
gigi, cantelan-cantelan bucket, dan 
pin-pin attachment. Hasilnya adalah 
tingkat produksi keseluruhan yang 
meningkat tanpa mengorbankan umur 
komponen.

Dalam konfigurasi backhoe standar 
dengan paket pemakaian Heavy Duty, 
excavator R 9600 dilengkapi dengan 
bucket 37,5 m3/49,1 yd3 untuk meng-
hasilkan truk/shovel yang cocok de-
ngan truk-truk tambang Liebherr. Ex
cavator ini memuat truk 190t dalam 3 
lintasan (pass), truk T 264 240t dalam 
4 pass, truk T 274 300t dalam 5 pass 
dan truk T 284 375t dalam 6 pass.

Excavator ini juga tersedia dalam 
konfigurasi shovel depan yang dileng-

kapi dengan shovel 37,0 m3 / 48,4 
yd3, sebagai standar dengan paket 
pemakaian Heavy Duty.

Didesain untuk digunakan di semua 
aplikasi secara global, R 9600 dibuat 
untuk bertahan lebih dari 80.000 jam 
operasional alat. Untuk semakin me-
ningkatkan keandalannya, struktur 
uppercarriage benar-benar dikem-
bangkan baru. Undercarriage yang 
kokoh dengan rangka baja tahan le-
lah, diperkuat dengan hydraulic track 
tensioning system baru.  

Sebagai Original Equipment Manu
facturer (OEM), Liebherr telah mem-
bangun reputasi yang kokoh dalam 
pengembangan dan produksi kompo-

nen-komponen berkualitas tinggi un-
tuk aplikasi-aplikasi pertambangan. 
R 9600 mendapatkan keuntungan 
dari reputasi ini melalui komponen-
komponen andal yang dikembangkan 
dan diproduksi oleh Liebherr sendiri. 
R 9600 menggunakan sistem kontrol 
kualitas terbaru untuk memastikan 
keandalan terbaik dan kinerja ter-
tinggi.

Kabin generasi terbaru

Excavator R 9600 memiliki kabin baru 
yang dirancang oleh para operator 
untuk operator - kabin seluas 14 m3 
benar-benar ruang kerja kelas satu 
yang canggih. Desain kabin ini me-
ngurangi getaran dan membatasi 
kebisingan hingga 69 dB, menye-
diakan lingkungan kerja yang nyaman 
bagi operator.

Untuk memungkinkan kondisi-kondisi 
kerja terbaik, para teknisi Liebherr 
telah menempatkan kabin penerus 
R 996 kembali di sisi kiri, melaku-
kan standarisasi dengan excavator-
excavator lain dalam seri ini. Kursi 
operator telah diposisikan paling kiri 
guna memberikan jarak pandang ter-
baik ke attachment dan area kerja. 
Lampu-lampu LED ambien dan level 
rendah membuat bekerja di malam 
hari lebih mudah dan lebih aman.

Ruang operator mudah digunakan 
dan dilengkapi dengan tampilan layar 
sentuh modern. Sistem AC untuk 
kabin adalah konsep desain modular 
yang mudah diganti sebagai kompo-
nen yang dapat diputar, karena terse-
dia sistem AC tunggal atau ganda. 
Untuk semakin meningkatkan kenya-

Attachment dengan bobot yang dioptimalkan me-
ningkatkan produksi secara keseluruhan.

Teknologi-
teknologi 
canggih 
dalam ling-
kungan kerja 
yang luas 
dan nyaman.
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manan operator, tersedia penyedot 
debu, kursi berpendingin premium, 
sistem filtrasi HEPA, dan banyak lagi 
fitur lainnya. 

R 9600 menawarkan sistem visibilitas 
mengelilingi alat yang terdiri dari 
empat kamera di lokasi strategis di 
bagian atas yang berputar. Monitor 
khusus di dalam kabin memberikan 
penglihatan 270° secara terus-
menerus di sekitar mesin.

Berbagai system bantuan dan
on-board controls

Excavator R 9600 dilengkapi dengan 
Liebherr Assistance System. Aplikasi-
aplikasi onboard yang canggih ini di-
rancang untuk mendukung para opera-
tor menjadi lebih efisien melalui anali-
tik dan wawasan-wawasan yang dapat 
ditindaklanjuti dari data langsung.

Truck Loading Assistant membantu 
operator mencapai produktivitas dan 
efisiensi yang optimal. Dengan akurasi 
pengukuran hingga 99, sistem ini men-
gukur muatan bucket secara instan 
dan memberikan informasi realtime 
kepada operator. Fitur Truck Loading 
Assistant menyusun strategi jumlah 
pass yang diperlukan untuk mencapai 
target muatan truk, dan juga mem-
berikan update yang progresif dalam 
mencapai strategi tersebut.

Selain itu, untuk memberi para opera-
tor dan pelanggan indikator-indikator 
performa utama produktivitas dari 
kinerja alat, kesesuaian aplikasi dan 
kesesuaian operasional mesin diwu-
judkan secara realtime pada mesin.

Produk Otomasi (Automation Prod
uct) Liebherr hydraulic excavator 
(HEX) pertama yang diperkenalkan 
keindustri pertambangan adalah 
Bucket Filling Assistant, sebuah 

produk penggalian adaptif atau semi-
otonom yang tersedia sebagai opsi 
untuk versi mesin backhoe.

Hal ini memungkinkan pengisian 
bucket yang lebih mudah dan lebih 
cepat dengan faktor pengisian bucket 
yang konsisten, pemuatan demi 
pemuatan bahkan dalam kondisi 
penggalian yang paling berat. Hasil-
nya, produktivitas keseluruhan me-
ningkat sementara tingkat kelelahan 
operator berkurang.

Didesain untuk operasi dan
pemeliharaan 24/7 secara aman 

Pengembangan produk Liebherr ber-
pusat pada perlindungan aset-aset 
terpenting para pelanggan. R 9600 
dirancang dengan memperhatikan 
standar-standar keselamatan global 
untuk para operator dan personel 
pemeliharaan, memastikan bahwa 
keselamatan tetap menjadi prioritas 
utama setiap saat.

Bagian atas dari excavator R 9600 
telah dirancang untuk memungkinkan 
aktivitas perawatan yang 
cepat dan mudah, dan 
dapat diakses melalui 
tangga ergonomis den-
gan kemiringan 45°yang 
dikontrol secara hidrolik. 
Lorong yang sudah diper-
besar dengan pegangan 
tangan dan anak-anak 
tangga berlubang anti 
selip memungkinkan inspeksi dan 
perawatan yang aman dan nyaman di 
semua level mesin, termasuk engine 
dan komponen-komponen powertrain. 
Semua suku cadang utama telah 
dirancang dan ditempatkan untuk 
memudahkan akses dan perawatan 
yang lebih cepat. Semua titik servis 
dapat diakses dari permukaan tanah.

R 9600 melanjutkan cerita
dari pendahulunya

Excavator R 9600 dibuat berdasarkan 
dua model yang kuat dari portofolio 
excavator tambang Liebherr: R 996B 
dan R 9800. R 996 pertama diperke-
nalkan pada tahun 1995, diikuti oleh 
R 996B pada tahun 2000. Alat berat ini 
telah digunakan di pasar pertambangan 
selama 25 tahun terakhir, terutama di 
Australia, di mana lebih dari 70% dari 
excavator-excavator ini sudah atau 

sedang beroperasi saat ini 
yang mengumpulkan 5,5 
juta jam mesin.

R 9600 juga terinspirasi 
oleh kakaknya, R 9800 
seberat 800 ton yang 
berbagi daftar panjang 
komponen-komponen 
yang telah teruji pada R 

9800 selama sepuluh tahun terakhir.

Seperti semua peralatan tambang 
Liebherr, model pendahulunya R 996 
dan R 996B akan terus didukung den-
gan layanan-layanan remanufaktur, 
perbaikan, dan dukungan pelanggan 
selama masa pakai mesin-mesin ini. 
(Sumber: Liebherr)

Liebherr Assistance Systems mendukung para 
operators menjadi lebih efisien.

Titik-titik servis 
yang terpusat untuk 
memudahkan per-
baikan dan pemeli-
haraan secara aman.

Penerus R 996B dan berdasarkan R 9800. 

(FOTO: LIEBHERR)
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Kalau Anda berencana untuk investasi alat baru 
kelas 20 ton saat ini, mungkin Anda harus 
menunggu sedikit lebih lama karena ketersedi-
aannya amat terbatas. Daftar antreannya cuk-

up panjang. Kondisi ini terjadi pada hampir semua merek 
dan/atau distributor. Kalau pun ada dealer yang memi-
liki stok, jumlahnya dipastikan tidak banyak, dan calon 
pembelinya pun kemungkinan besar sudah menunggu di 
depan gerbang.

Hampir semua distributor mengalami krisis ketersediaan 

excavator medium size  sejak akhir tahun lalu. Bahkan, 
beberapa distributor stoknya benar-benar ludes dan 
lead time pengirimannya lama, seperti diungkapkan 
Iman Sumantri, Direktur Penjualan & Pemasaran PT. 
United Equipment Indonesia (UniQuip) kepada Majalah 
Equipment Indonesia baru-baru ini. 

Pengiriman alat dari pabrik Hyundai tersendat sejak 
tahun lalu dan waktu tunggunya makin lama karena ad-
anya gangguan dalam proses produksi selama masa pan-
demi ini. “Lead time dari pabrik Hyundai sekarang ini 

Excavator LiuGong LG920E. 

KRISIS
KETERSEDIAAN

EXCAVATOR
DI TENGAH PANDEMI

Ketersediaan excavator kelas 20 – 30 ton semakin terbatas karena 
gangguan rantai pasok dan kendala pengiriman dari kalangan pabrikan 

selama masa pendemi Covid-19. 

FOTO: LIUGONG
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mundur menjadi 4-5 bulan 
dari yang biasanya hanya 
maksimal 3 bulan. Ini dise-
babkan karena saat New 
Normal tahun ini permin-
taan alat berat dunia me-
lonjak cukup tinggi di luar 
forecast pabrik,” ujarnya. 

Iman menjelaskan bahwa 
pada masa New Normal 
tahun ini permintaan exca-
vator Hyundai melonjak di 
pasar global, termasuk di 
Indonesia tetapi pabrik dan 
vendor-vendornya kurang 
siap karena semuanya 
terimbas oleh pandemi Co-
vid-19. 

Dia mencontohkan ketida-
ksiapan para vendor untuk 
menyuplai major compo
nents secara tepat waktu 
yang berkontribusi terhadap 
lead time yang makin lama. 
Akibatnya, pengiriman alat 
semakin mundur. “Penjualan 
kuartal 1 diambil dari or-
deran pada bulan November 
dan Desember tahun 2020. 
Itupun dikirim secara ter-
batas,” ungkapnya sembari 
menambahkan bahwa per-
mintaan Hyundai belakangan 
ini makin naik, sekitar 20% 
dibandingkan kuartal yang 
sama tahun lalu.

PT. Sany Perkasa yang ter-
bilang pemain pasar yang 
paling agresif di segmen ex-
cavator medium size dalam 
beberapa tahun belakangan 
dengan produknya Sany Ex-
cavator merasakan pukulan 
pandemi tersebut. Populasi 
Sany Excavator mengalami 
lonjakan signifikan dalam 
beberapa tahun terakhir. 
Namun, performa perusa-
haan ini tidak bisa luput 
dari hempasan pandemi Co-
vid-19. Pasokan barang-ba-
rangnya sempat terganggu 
oleh wabah tersebut. Sejak 
akhir akhir tahun lalu ke-
tersediaan unit-unitnya ter-
batas, sebagaimana disam-
paikan Hery Yudianto, Chief 
Marketing Officer (CMO) PT 
Sany Perkasa. 

“Secara stock dari pabrikan 
untuk alokasi pasar Indone-

Excavator Hyundai HX 210S. 

sia sebetulnya cukup sesuai 
dengan sales plan kami, 
namun ada kendala di ship
ment (vessel availability) 
sejak Desember tahun 2020 
yang menyebabkan stock 
on hand kami di Jakarta 
sangat terbatas, sementara 
turn over terbilang tinggi,” 
ia menjelaskan duduk ma-
salahnya. 

Namun, Hery memastikan 
bulan April ini ketersedia-
an unit-unit Sany sudah 
berangsur pulih dan diper-
kirakan akan benar-benar 
normal pada kuartal kedua 
tahun ini. 

Pemain China lainnya yang 
kerepotan menghadapi 
pandemi Covid-19 adalah 
LiuGong. Daniel Prayoga, 
Country Manager PT. Liu-

Gong Machinery Indonesia, 
mengakui LiuGong sempat 
mengalami kesulitan stok 
excavator kelas 20 ton se-
lama kuartal pertama tahun 
ini karena high demand dan 
perayaan Chinese New Year. 
Tetapi kondisinya belakan-
gan ini mulai membaik. 
“Per sekarang ini kondisinya 
sudah berangsur-angsur 
pulih dan kembali normal. 
Untuk suplai sudah aman. 
Mudah-mudahan sudah bisa 
mengimbangi permintaan,” 
ungkapnya.  

Ryan Paskah dari PT. Sumi-
tomo Construction Machin-
ery Southeast Asia, produ-
sen excavator Sumitomo, 
mengakui hingga kuartal 
pertama tahun ini proses 
produksi masih aman. 
Kapasitas produksi maksi-

mal untuk excavator kelas 
medium.

Ia mengatakan pabrikan ini 
memang fokus memproduk-
si excavator Sumitomo 
kelas medium dan pasokan-
nya sampai saat ini masih 
bisa ditangani dengan baik. 
Produsen ini, lanjutnya, 
belum maksimal menggarap 
excavator kelas mini dan 
besar. “Kita memang fokus-
nya di kelas medium. Kami 
berharap tiga bulan hingga 
akhir tahun (pasokan, Red) 
di kelas medium masih bisa 
ter-handel dengan baik,” 
ujarnya. Mesin-mesin Sumi-
tomo di Indonesia didistri-
busikan oleh PT. Oscarmas.

Cerita yang sedikit berbeda 
datang dari PT. Indotruck 
Utama. Perusahaan yang 

FOTO: UNIQUIP
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mengageni brand Volvo Construction 
Equipment (Volvo CE) ini menyatakan 
sejauh ini mampu mempertahankan 
market share +4% untuk excavator ke-
las 20 – 40 Ton, sebagaimana diutara-
kan Vincent Santoso, Sales & Market
ing Director PT. Indotruck Utama. 
“Untuk excavator kelas 20 - 40 Ton, 
terjadi lonjakan market share hampir 
dua kali lipat, dan ini menggeser po-
sisi beberapa brand lain,” ujarnya. 

Vincent menjelaskan, sesuai data 
pasar yang dimilikinya, pasar Com
pact Excavator dan Excavator 20 Ton 
selama bulan Januari hingga Februari 
tahun ini berkisar 88% hingga 91%.

Ia menambahkan bahwa kondisi 
pandemi ini menguntungkan bagi 
Indotruck Utama karena Volvo be-
lum menjadi pemain yang agresif 
di segmen pasar excavator medium 
size. “Volvo belum menjadi pemain 
yang agresif, dan saat ini kami baru 
memulai untuk lebih agresif lagi ke 
arah itu. Dan stok unit kami mencu-
kupi untuk dua bulan ke depan.”

PT. Gaya Makmur Tractors lebih siap 
menghadapi tekanan pandemi Co-
vid-19. Meski krisis kesehatan global 
ini belum juga menunjukkan tanda-
tanda penurunan, ketesediaan stok 
excavator perusahaan ini aman sejak 
awal tahun 2021 ini. Melalui anak 
perusahaannya, PT. Gaya Makmur 
Putra, GMTractors merupakan agen 
resmi excavator XCMG di Indonesia 
sejak 16 tahun lalu. 

“Ketika banyak distributor dan 
dealer mengalami krisis ketersediaan 
excavator, awal Maret 2021, XCMG 
Indonesia justru mendatangkan ra-
tusan unit excavator baru dengan 

di kelas 20-30 ton untuk memenuhi 
kebutuhan berbagai sektor di tanah 
air seperti infrastruktur, perkebunan 
maupun pertambangan,” kata Fah-
rudin, Marketing Communications 
Manager GMTractors kepada majalah 
Equipment Indonesia.

Ketersediaan unit-unit itu, lanjutnya, 
memastikan XCMG siap memasok 
excavator kapanpun dan di mana pun 
para pelanggan di Indonesia memer-
lukannya. “Di tengah kondisi pande-
mi Covid-19 dimana pengiriman alat 
berat dari banyak pabrikan meng-
alami keterlambatan, XCMG justru 

telah siap untuk mengisi kebutuhan 
pasar Indonesia,” ungkapnya dengan 
sedikit berpromosi.

Dampak jangka panjang

Faktor-faktor apa saja yang memicu 
krisis ketersediaan excavator medium 
size itu? Apakah karena makin ba-
nyak proyek yang dikerjakan sehingga 
memicu terjadinya peningkatan 
permintaan ataukah karena faktor 
lain? Tentu tidak bisa ditampik bahwa 
semenjak akhir tahun 2020 sudah 
mulai terjadi koreksi permintaan. Na-
mun, menurut beberapa analis pasar, 
kenaikannya belum signifikan. Tren 
pergerakan permintaan alat berat 
saat ini masih cenderung flat (datar), 
terutama di sektor konstruksi. 

Ivan Lie, Division Head Rental & Used 
Equipment PT Trakindo Utama, me-
ngatakan bahwa sektor yang paling 
terkena dampak pandemi Covid-19 
adalah konstruksi dan infrastruktur. Itu 
karena pemerintah memangkas budget 
infrastruktur tahun lalu. Sementara 
pengaruhnya ke sektor-sektor bisnis 
yang lain seperti pertambangan, for
estry dan agrikultur kurang signifikan.

Excavator Volvo EC 200D. 

FOTO: EI

Saat wabah itu pecah 
jelang akhir 2019 di 
China dan sekitar Maret 
2020 di Indonesia terjadi 
kemandekan rantai pa-
sok di berbagai industri, 
termasuk di industri alat 
berat.
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“Sektor bisnis yang paling merasakan 
dampak pandemi Covid-19 adalah 
konstruksi dan infrastruktur karena 
pemerintah memangkas budget untuk 
belanja infrastruktur tahun lalu dan 
dialihkan untuk penanggulangan pan-
demi COVID-19.  Pemerintah hanya 
meneruskan pembangunan proyek-
proyek penting saja, selebihnya 
distop seperti pembangunan gedung-
gedung perkantoran dan tempat ting-
gal,” kata Ivan kepada Equipment 
Indonesia beberapa waktu lalu. 

Krisis ketersediaan excavator ke-
las 20 – 30 Ton di pasar Indonesia 
belakangan ini merupakan dampak 
jangka panjang dari pandemi Co-
vid-19 terhadap industri alat berat. 
Saat wabah itu pecah jelang akhir 
2019 di China dan sekitar Maret 2020 
di Indonesia terjadi kemandekan 
rantai pasok di berbagai industri, 
termasuk di industri alat berat. Di 
awal pandemi itu, kita semua harus  
tinggal di rumah, dan bekerja dari 
rumah. Sebagian besar perusahaan 
menghentikan proyek-proyek kon-
struksi yang sedang berlangsung. 
Hanya proyek-proyek penting yang 
dilanjutkan pengerjaannya tetapi 
dengan protokol kesehatan yang ke-
tat, termasuk mengurangi secara sig-

nifikan jumlah pekerja di lapangan. 

Kebijakan penguncian (lockdown) 
yang diterapkan di berbagai negara 
atau Pembatasan Sosial Berskala Be-
sar (PSBB) di Indonesia tidak hanya 
membatasi aktivitas-aktivitas kese-
harian kita, tetapi juga mengganggu 
rantai pasok industri alat berat, 
mengurangi tingkat produktivitas in-
dustri manufaktur dan menghambat 
delivery unit-unit kepada para dis-
tributor. Komplikasi persoalan-perso-
alan inilah yang memicu terjadinya 
krisis excavator medium size seperti 
yang sedang kita alami saat ini.

Ketua Himpunan Alat Berat Indonesia 
(HINABI), Jamalludin, menjelaskan 
dampak pandemi ini terhadap indus-
tri manufaktur alat berat nasional. 
Berbicara dalam webinar Equipment 
Executive Talk yang diselenggara-
kan Majalah Equipment Indonesia 
beberapa waktu lalu, ia mengakui 
produksi alat berat dalam negeri 
merosot tajam, dan sulit mempredik-
sikan sampai kapan produksinya akan 
naik. “Memang krisis terparah itu 
adalah saat ini. Kita susah mempre-
diksi karena pandemi ini menyangkut 
nyawa, sehingga orang mau keluar 
saja takut dan sebagainya,” ujarnya.

Unit-unit excavator baru XCMG kelas 20 – 30 ton tiba di Jakarta awal Maret 2021. 

Dia mencontohkan, meski sudah ada 
permintaan alat berat baru, tetapi 
produsen alat berat dalam negeri 
masih mengalami kesulitan dari sisi 
pasokan material dan tenaga kerja.  
Pihaknya masih kesulitan merekrut 
tenaga kerja baru, sementara para pe-
masok belum siap karena mereka juga 
masih terimbas pandemi Covid-19. 

HINABI sempat memprediksikan ke-
butuhan alat hingga kuartal pertama 
tahun ini akan tetap rendah. Namun, 
faktanya, permintaan alat konstruksi 
mulai naik awal tahun ini, meski 
kalangan pabrikan maupun distribu-
tor masih kesulitan memenuhinya 
secara tepat waktu karena masalah 
rantai pasok dan kendala pengiri-
man. Permintaan paling banyak, ka-
lau merujuk pada tren belanja alat 
berat pemerintah pada tahun 2021 
ini, menurut Jamaluddin, adalah 60% 
untuk medium hydraulic excavator 
(mayoritas kelas 20 ton) - produk 
favorit di kalangan pemain alat berat 
karena aplikasinya yang multifungsi 
dan lintas sektoral. Selain digunakan 
di sektor konstruksi, unit ini banyak 
digunakan di usaha pertanian/perke-
bunan dan forestry, serta dapat 
menjadi alat pendukung di pertam-
bangan. EI

FOTO: XCMG
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Didukung teknologi-
teknologi canggih, 
wheel loader seri 

baru dari Hitachi, ZW370-
5A, hadir lebih sempurna 
dengan pengoperasian yang 
aman terkendali. Unit ini 
juga menawarkan kabin 
yang nyaman, fitur-fitur 
perawatan yang mudah, 
dan paket servis kompre-
hensif dari Hitachi, terma-
suk ConSite, sehingga para 
operator dapat bekerja 
secara efisien bahkan di 
medan berat sekali pun.

Quick Power Mode Switch Power Mode Switch Dashboard

Wheel loader ZW370-5A 
memiliki performa yang 
lebih bertenaga dan efisien. 
Dengan dua mode daya 
(power mode), yakni Quick 
Power Switch dan Power 
Mode Switch, operator bisa 
memilih mode daya yang 
sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan di lapangan. 
Quick Power Switch (QPS) 
diaktifkan saat membutuh-
kan tenaga ekstra secara 
temporer, misalnya saat 
mendaki tanjakan yang 
curam. Begitu beban per-
jalanan berkurang, mode 
daya QPS otomatis kembali 

ZW370-5A:
WHEEL LOADER TANGGUH,

AMAN TERKENDALI

Kode Model ZW370-5A
Tenaga Mesin 300 kW (402 HP)
Berat Operasional 31.750-32.570 kg

Daya Timbun Bucket ISO 4,8-8,5 m3

SPESIFIKASI

ke mode standar. Semen-
tara Power Mode digunakan 
saat daya ekstra dibutuh-
kan terus menerus. Con-
tohnya saat memindahkan 
material berat seperti batu 
atau untuk penyelesai-
an pekerjaan lebih cepat. 
Power Mode akan terus ak-
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tif hingga mesin dimatikan. 
Untuk pekerjaan biasa, 
operator bisa menggunakan 
Standard Mode. 

Wheel loader ZW370-5A 
juga didukung oleh sistem 
kontrol mesin aktif. Sensor-
sensor yang ditempatkan 
secara strategis mendeteksi 
gerakan di seluruh unit dan 
menyesuaikan kecepatan 
mesin untuk memaksimal-
kan penghematan bahan 
bakar dan meningkatkan 
kelancaran operasional. 
Selain itu, ZW370-5A me-
miliki bucket serba guna 
berukuran 5,6 m3 dan coal 
bucket berukuran 8,5 m3 
yang didesain ulang untuk 
mengurangi tumpahan ma-
terial.

Fitur-fitur lain yang tidak 
kalah penting adalah sirkuit 
tandem paralel yang mem-
buat bucket dan lift arm 
dapat beroperasi secara 
bersamaan sehingga pe-
kerjaan pada bagian depan 
mesin seperti penggalian 
dan pemuatan jadi lebih 
efisien. Bahkan, jika unit 
ZW370-5A ditambahkan 
dengan fitur kopling pe-
ngunci di converter torsi, 
mesin dan transmisi dapat 
terhubung secara lang-
sung sehingga konsumsi 
bahan bakar lebih efisien 
saat beroperasi jarak 
jauh, mendaki bukit, atau 
melakukan muat dan ang-
kut.

Kombinasi antara sistem Ac-
tive Engine Control, sirkuit 
tandem paralel, Quick 
Power Switch, dan penyem-
purnaan bucket inilah yang 
membuat konsumsi bahan 
bakar ZW370-5A lebih irit 
25% (L/ton) per pengopera-
sian dibandingkan ZW370-G.

Wheel loader ZW370-5A 
juga memiliki transmisi 
baru yang dilengkapi de-

ngan Auto Mode sehingga operator 
dapat memilih gigi optimal secara 
otomatis sesuai berat muatan. 
Lagi-lagi sebuah inovasi yang mem-
buat konsumsi bahan bakar lebih 
efisien.

Untuk kenyamanan dan kesela-
matan operator, ZW370-5A dileng-
kapi dengan dua model tuas, yakni 
model genggaman dan ujung jari, 
yang dapat digunakan sesuai pre-
ferensi operator dan kebutuhan 
pekerjaan. Kabin, kursi, roda ke-
mudi, hingga tangga untuk menaiki 
kabin pun disempurnakan kembali.

Kabin ZW370-5A juga dilengkapi 
dengan AC otomatis yang memiliki 
fungsi kontrol dua tingkat: pema-
nasan di ruang kaki dan pendingi-
nan di atas untuk mencegah debu 
dan menjaga kebersihan interior 
kabin. Visiblitas operator dari 
kabin ke area kerja juga sangat 
leluasa. EI

Auto Mode Switch Active Engine Control

Cabin View

Parallel Tandem Circuit
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MENGHASILKAN BANYAK PRODUK DARI SATU “FEED” 

Combo Multi-i dibuat berdasarkan berbagai inovasi dari 
Combo asli dan dikembang menjadi produk yang lebih 
kuat dan lebih pintar. Peralatan ini memiliki kemampuan 
untuk memproses berbagai kadar pasir campuran dan 
menghasilkan dua agregat yang sudah dicuci dan menge-
luarkan dua pasir buatan. 

Menggunakan Turbo Dual Wash Technology bawaan 
pabrik cuci pasir CDE  ini menjamin pasir yang diproses 
memiliki kualitas tinggi dan dengan spesifikasi yang ung-
gul. Combo Multi-i dapat menghasilkan empat pasir dan 
agregat yang berbeda secara bersamaan dari satu feed. 
Hal ini sangat berguna, terutama di mana kualitas pasir 
yang dimasukkan adalah dari bermacam alam, memung-
kinkan para customer memproduksi agregat-agregat yang 
sudah dicuci selain pasir buatan.

CDE meluncurkan kehebatan pa-
sir yang diproduksi dengan meng-

gunakan mesin terbaru Combo 
Multi-i, yang dilengkapi inter-

net di dalamnya sehingga dapat 
dikontrol secara jarak jauh dari 

mana saja dan kapan saja.

CDE Asia, yang dikenal sebagai pelopor dalam 
mengembangkan teknologi dan peralatan un-
tuk pencucian pasir, mengumumkan peluncuran 
mesin terbaru dengan multi produk, yang 

dinamakan Combo Multi-i. Permintaan pasir dan agregat 
sekarang ini tumbuh secara eksponensial seiring dengan 
kian pesatnya urbanisasi di seluruh kawasan Asia Teng-
gara. Kebutuhan yang cukup mendesak saat ini adalah 
memiliki solusi yang ramah lingkungan yang mampu 
menghasilkan pasir buatan dengan kualitas yang unggul 
dan agregat yang dicuci bersih. 

“Combo Multi-i didesain untuk memungkinkan pelanggan-
pelanggan kami melakukan semuanya itu, dan dilengkapi 
dengan Command Center mutakhir yang memungkinkan para 
pengguna untuk mengawasi seluruh proses produksi kapan 
saja dan dari mana saja di dunia tanpa kontak langsung,” 
kata Alexander Baart, Direktur PT. CDE Asia Tenggara.

COMBO MULTI-I
KEAJAIBAN MESIN PENCUCI PASIR 
TERBARU CDE -
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TECHNOLOGYWASHING & WATER MANAGEMENT

Sebagaimana semua mesin Combo lainnya, Combo Multi-
i menggabungkan feeding pasir, screening, washing, 
daur ulang air, hingga produk-produk akhir dalam satu 
sasis yang kompak. Dan mesin ini melakukan semuanya 
itu, dengan kisaran kapasitas 100-200 ton per jam yang 
mengesankan tergantung pada karakteristik material 
yang dimasukkan.

PROSES SEDERHANA DAN KUAT

Combo Multi-i menggunakan teknologi pencucian yang 
sudah dipatenkan CDE. Bahan baku  dituangkan ke 
dalam mesin ini melalui  Hopper Feeding System. Hop
per dilengkapi dengan belt feeder (pengumpan berben-
tuk sabuk) yang terintegrasi untuk memastikan transfer 
material yang efisien dari hopper ke konveyor untuk 
proses penyaringan dan pemisahan. Endapan-endapan 
lumpur yang ultra-halus yang menempel pada permukaan 
agregat dikikis dengan semprotan air bertekanan tinggi, 
setelah itu dua produk dengan ukuran-ukuran yang diper-
lukan dipisah sebagai fraksi yang telah dicuci bersih.

Selanjutnya sisa partikel-partikel kecil bersama dengan 

air dibawa ke zona pencucian dan pemrosesan pasir. 
Material ini dicuci bersih, disaring kemudian ditimbun 
melalui dua konveyor produk khusus untuk dua kualitas 
berbeda. Partikel-partikel lumpur bersama dengan air 
limbah dikirim menuju sistem manajemen air di mana 
95% dari air proses didaur ulang untuk digunakan kembali 
dan material-material sangat halus dipindahkan ke tem-
pat penampungan lumpur sebagai limbah. 

“Teknologi pengelolaan lumpur kami yang unik mem-
percepat waktu pengeringan sisa-sisa lumpur anda dan  
memungkinkan air daur ulang dikembalikan ke pabrik 
pencucian Combo dengan cepat dan efisien,” jelas Alex-
ander Baart. 

“Kami ingin memberikan lebih banyak alasan kepada 
pelanggan-pelanggan kami untuk memanfaatkan Combo 
saat memproses material,” ujarnya menambahkan. 

“CDE mempromosikan teknologi-teknologi baru dan tim 
R&D kami terus berinovasi yang melampaui harapan-
harapan para customer. Kami mendengarkan kebutuhan-
kebutuhan para pelanggan kami, terutama dalam hal 
tantangan-tantangan yang mereka hadapi.”

Alexander Baart mengklaim beberapa pelanggan CDE di 
Indonesia menginginkan suatu solusi yang akan memban-
tu mereka memproduksi agregat yang dicuci dan pasir 
berspesifikasi tinggi dengan menggunakan satu unit pera-
latan saja. “Combo Multi-i memberikan semuanya den-
gan keuntungan tambahan dari kemampuan pemantauan 
jarak jauh tanpa kontak, yang merupakan fitur penting 
selama masa pandemi ini. Selain itu, Combo-i juga meru-
pakan solusi yang ramah lingkungan yang mendaur ulang 
hingga 95% air, di samping sangat hemat energi,” ung-
kapnya meyakinkan.

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PINTAR TANPA KONTAK 
YANG SUDAH DILENGKAPI INTERNET

Combo Multi-i telah diinstal sebelumnya dengan bebera-
pa sensor IoT dan kemampuan internet yang berkomuni-
kasi dengan server-server Command Center CDE selama 
operasi-operasinya. Hal ini memungkinkan para pelang-
gan menjalankan bisnis mereka dari mana saja di dunia. 
Mereka dapat menghidupkan dan menghentikan mesin 
Combo ini dari jarak jauh, menerima laporan produksi, 
penggunaan listrik, penggunaan air, dan lainnya setiap 
hari, semua dari rumah-rumah mereka dengan nyaman. 

Alexander Baart memastikan bahwa Combo Multi-i selalu 
terhubung dengan Command Center melalui jaringan 
internet sehingga memungkinkan Tim Servis CDE untuk 
membantu pelanggan-pelanggannya selama 365 hari 
dalam satu tahun.

FOKUS PADA INOVASI BERKELANJUTAN

Combo Multi-i adalah tambahan terbaru pada jajaran 
peralatan Combo yang tangguh yang pertama kali diper-
kenalkan 7 tahun lalu. Selama 7 tahun terakhir, Combo 
telah mengalami peningkatan performa yang besar dan 
penambahan fitur-fitur baru. Saat ini, Combo merupakan 
salah satu Mesin pencucian mobile paling kuat yang 
tersedia di pasar dan tim pengembangan produk khusus 
CDE terus bekerja untuk menjaga pelanggan-pelanggan-
nya selangkah lebih maju dari pesaing-pesaing mereka, 
baik dalam hal kualitas maupun efisiensi. EI
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Memutus mata rantai penu-
laran virus menjadi salah 
satu strategi utama dalam 

pengendalian pandemi. Tes massal 
berperan penting dalam mengiden-
tifikasi masyarakat yang terinfeksi 
virus dan berpotensi menularkan ke-
pada orang lain. PT Trakindo Utama 
(Trakindo) bekerja sama dengan 
Perkumpulan Gerakan Indonesia 
Kita (GITA) mengambil bagian dalam 
pengendalian pandemi dengan men-
donasikan lebih dari 9.000 alat tes 
antigen dalam mendukung Gerakan 
Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk 
Indonesia. 

Candy Sihombing, Corporate Com-
munication & CSR Manager Tra-
kindo menjelaskan hadirnya program 
bantuan kemanusiaan Trakindo 
ini merupakan bentuk komitmen 
berkelanjutan dari perusahaan untuk 
bersama melawan COVID-19. “Kami 
ingin dapat terus memberi kontribusi 
dalam upaya pencegahan dan pena-
nganan pandemi. Setelah sebelumnya 
melakukan penyaluran alat perlindu-
ngan diri (APD) bagi tenaga medis, 
kali ini kami menitikberatkan pada 
tahapan pengujian, yaitu donasi lebih 
dari 9.000 alat tes antigen ke Puskes-
mas di berbagai lokasi,” ungkapnya 
dikutip dari rilis yang diterima Equip
ment Indonesia, Kamis (4/3). 

Program ini, lanjut Candy, diharap-
kan dapat memberikan kesempatan 
lebih luas bagi masyarakat untuk 
dapat melakukan tes secara gratis, 
selanjutnya memudahkan tahapan 
penelusuran dan isolasi bagi yang 
terinfeksi, sehingga membantu mem-
percepat pengendalian pandemic.  

Penyaluran bantuan alat tes antigen 
dari Trakindo ini ditujukan ke Puskes-
mas sebagai pusat layanan kesehatan 
rujukan pertama bagi masyarakat 
untuk identifikasi COVID-19. Pada ta-
hap awal, donasi 500 alat tes antigen 

telah diserahkan ke Puskesmas Rawa 
Buntu, Tangerang Selatan (26/02). 
Selanjutnya, 8.500 unit alat tes anti-
gen lainnya, akan didistribusikan Per-
kumpulan GITA ke berbagai daerah. 

“Kami sangat mengapresiasi bantuan 
alat tes antigen yang diberikan oleh 
Trakindo dan GITA untuk Puskesmas 
Rawa Buntu. Alat tes antigen ini 
dapat membantu mempersingkat 
waktu penemuan kasus positif, kare-
nanya akan segera kami gunakan un-
tuk menegakkan diagnosis COVID-19 
di lingkungan kami. Kami berharap 
inisiatif ini dapat diikuti oleh perusa-
haan-perusahaan lain,” ungkap Drg. 
Hartono Mulyana, Kepala Puskesmas 
Rawa Buntu.

Tak hanya dari perusahaan, inisiatif 
bantuan alat tes antigen ini juga 

didukung seluruh karyawan Trakindo. 
Kegiatan “Berbagi Sehat” digelar se-
bagai rangkaian acara peringatan hari 
jadi Trakindo ke-50, diikuti karyawan 
melakukan virtual run, walk, dan 
bike, kemudian setiap kilometer yang 
dicapai dikonversi sebagai donasi. 

Trakindo sebagai perusahaan yang 
senantiasa mengedepankan Kesehat-
an dan Keselamatan Kerja berkomit-
men memberikan kontribusi dalam 
bantuan kemanusiaan. Dalam usaha 
mendukung penanggulangan pandemi 
COVID-19 di masyarakat, Trakindo 
telah menyerahkan lebih dari 77.000 
alat pelindung diri (APD) untuk tena-
ga medis, serta melaksanakan pro-
gram edukasi dan pengadaan sarana 
cuci tangan pakai sabun untuk Seko-
lah Dasar binaan di berbagai lokasi di 
Indonesia. EI

DUKUNG PENGENDALIAN PANDEMI,
TRAKINDO DONASI 9.000 ALAT TES ANTIGEN

Penggalangan donasi kar-
yawan dan direksi disalurkan 
untuk mendukung Gerakan 
Solidaritas Sejuta Tes Anti-

gen untuk Indonesia, bekerja 
sama dengan Gerakan Indone-

sia Kita (GITA).

CSR
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Selama program ini, Astra UD Trucks 
akan melakukan pembagian masker, 
vitamin dan peralatan dasar dalam 
menghadapi pandemi kepada seluruh 
pengemudi truk Quester, Kuzer dan 
Nissan Diesel. Pada saat yang bersa-
maan, tim Astra Infra membagikan 
tips aman berkendara bagi pengemu-
di truk logistik di jalan dalam bentuk 
flyer.  

Penyelenggaraan program ini meru-
pakan bukti nyata dukungan Astra 
UD Trucks dalam upaya mendukung 
program pemerintah dan sesuai ara-
han Presiden Jokowi pada tahun 2019 
lalu. Pesan yang disampaikan dalam 
acara ‘Deklarasi serta Sosialisasi Ke-
selamatan Berlalu Lintas’ di Jakarta 
International Container Terminal 
(ICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, 
Minggu (17/3/2019) fokus untuk 
mempertahankan kinerja pengemudi 
agar harga barang tetap stabil. 

“Astra UD Trucks sungguh memahami 
bahwa para pengemudi memegang 
kendali penting dalam perekonomian 
bangsa, dan dalam rangka menyam-
but hari raya Idul Fitri di era pandemi 
kali ini, Astra UD Trucks ingin mem-
berikan apresiasi spesial bagi mereka 
yang melakukan pekerjaan yang san-
gat mulia,” kata Winarto Martono, 
CEO Astra UD Trucks, dilansir dari rilis 
yang diterima Equipment Indonesia, 
Minggu (14/3). Program apresiasi 
‘Peduli Pengemudi’ bagi 1000 penge-
mudi yang dimulai dari Gerbang Tol 
Cikupa arah Merak akan berlanjut 
hingga menyambut Idul Fitri. 

Ratusan pengemudi telah berhasil 
mendapat paket ‘Peduli Pengemudi’ 
dari Astra UD Trucks ini. Dengan 
menggandeng Astra Infra,  program 
ini akan terus berupaya menyuguh-
kan yang terbaik bagi para penge-
mudi truk logistik dan keselamatan-
nya. EI

ASTRA UD TRUCKS
PEDULI PENGEMUDI TRUK 

DI MASA PANDEMI
Astra UD Trucks bekerjasama dengan Astra Infra Toll Road Tangerang-
Merak, menggelar program “Astra UD Trucks Peduli Pengemudi” yang 

dimulai tanggal 12 Maret di Gerbang Tol Cikupa arah Merak.

Astra UD Trucks bekerjasama 
dengan Astra Infra Toll Road 
Tangerang-Merak, menyelengga-

rakan program “Astra UD Trucks Peduli 
Pengemudi” sebagai bentuk kepedulian 
kepada para pengemudi truk Indonesia 
dalam situasi pandemi Covid-19 untuk 
terus bergerak. Program ini juga di-
maksudkan untuk mengingatkan para 
pengemudi agar selalu mematuhi pro-
tokol COVID-19 serta tetap menjaga 
keselamatan berkendara. 
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PT. Hexindo Adiperkasa Tbk 
(HEXA), perusahaan yang 
bergerak di bidang distribusi 

alat berat merek Hitachi, mencatat 
penurunan laba bersih pada tahun 
2020. Tahun lalu HEXA membukukan 
laba bersih sebesar US$ 20,68 juta. 
Ini berarti turun 38,10% (yoy) diban-
dingkan laba bersih di tahun 2019. Di 
tahun 2019, perseroan membukukan 
laba bersih sebesar US$ 33,41 juta. 

Berdasarkan laporan keuangan yang 
disampaikan Bursa Efek Indonesia, 
pada tahun 2020, penghasilan neto 
perseroan turun sebesar 46,29% (yoy) 
menjadi US$ 172,09 juta. Padahal 
pada tahun 2019 perusahaan me-
raup penghasilan neto sebanyak US$ 
320,43 juta.

Dari laporan tersebut dijelaskan seg-
men penjualan alat berat dan jasa 
komisi mendominasi penghasilan 
neto HEXA tahun lalu, yakni sebesar 
US$ 78,47 juta. Kemudian disusul 
penghasilan neto dari segmen pen-
jualan suku cadang sebesar US$ 
49,14 juta dan jasa pemeliharaan 
dan perbaikan sebesar US$ 44,47 
juta.

Sementara beban pokok penghasilan 
HEXA pada tahun 2020 tercatat sebe-
sar US$ 123,62 juta atau menyusut 
61,42% (yoy) dibandingkan realisasi 

di tahun sebelumnya sebesar US$ 
240,38 juta. Beban penjualan HEXA 
juga berkurang 29,18% (yoy) dari US$ 
21,45 juta di tahun 2019 menjadi 
US$ 15,19 juta di tahun 2020.

Kemudian total aset HEXA hingga 
akhir tahun 2020 mencapai US$ 

245,35 juta. Jumlah ini berkurang 
7,77% (yoy) dibandingkan total aset 
perusahaan di tahun 2019 sebesar 
US$ 266,02 juta. Di tahun 2020, 
HEXA memiliki total liabilitas seba-
nyak US$ 77,09 juta dan total ekuitas 
sebanyak US$ 168,20 juta. EI

LABA BERSIH HEXINDO ADIPERKASA TBK
TAHUN 2020 SEBESAR US$20,68 JUTA

Armada tambang PT. Hexindo Adiperkasa Tbk yang ditampilkan 
pada salah satu pameran tambang di Jakarta. 

PETROSEA BERHASIL MENCATAT
KEUNTUNGAN BERSIH
US$ 32 JUTA PADA 2020

Di tengah ketidakpastian per-
ekonomian global, melemah-
nya pasar batubara, gangguan-

gangguan dan tantangan-tantangan 
bisnis akibat pandemi COVID-19 yang 
berdampak langsung pada performa 
operasional Perseroan pada 2020, PT 
Petrosea Tbk berhasil mencatatkan 
kinerja yang solid. Tahun lalu, perusa-
haan ini mendapat keuntungan sebesar 
US$ 32,28 juta, naik 3,53% dari US$ 
31,18 juta pada tahun sebelumnya.

Perseroan juga berhasil meningkatkan 
posisi kas menjadi US$ 133,95 juta, 
naik 59,12% dibandingkan tahun sebe-

lumnya, meskipun mengalami penu-
runan pendapatan sebesar 28,49% 
menjadi US$ 340,65 juta karena 
adanya pembatasan sosial yang diber-
lakukan di pasar internasional.

Project Minerva, yang diluncurkan 
pada tahun 2018 sebagai langkah 
strategis untuk mengubah operasi 
Perusahaan secara digital dan mem-
posisikan Petrosea di garis depan 
karena adopsi teknologi, telah 
mendukung keberlanjutan bisnis pe-
rusahaan dan lebih mempersiapkan 
Petrosea untuk menghadapi tanta-
ngan-tantangan yang sangat besar 

(FOTO: EI)

selama pandemi COVID-19 ini.

Sebagai kelanjutan dari inisiatif 
strategis ini, sejak akhir tahun 2019 
Petrosea meluncurkan strategi 3D, 
yaitu DIVERSIFIKASI, DIGITALISASI & 
DEKARBONISASI (DIVERSIFICATION, 
DIGITALIZATION & DECARBONIZA-
TION), sebagai pendorong dan pi-
lar utama Perseroan untuk terus 
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mengembangkan proposisi 
nilai kepada para klien, 
para investor dan pemang-
ku-pemangku kepentingan. 

Strategi dekarbonisasi juga 
sangat penting untuk diter-
apkan, agar ke depan Petro-
sea dapat memanfaatkan 
energi dengan cara yang 
jauh lebih efisien dan ber-
tanggung jawab terhadap 
lingkungan untuk kepentin-
gan generasi-generasi men-
datang.

“Berkat keberhasilan Project 
Minerva, kami dapat menin-
gkatkan keunggulan opera-
sional dan kinerja keuangan 
selama tahun yang sulit ini, 
serta mempertahankan po-
sisi kas yang sangat sehat 
untuk mendukung operasi-
operasi Perusahaan,” kata 
Hanifa Indradjaya, Presiden 
Direktur Petrosea, dikutip 
dari rilis perusahaan itu, 
Rabu (31/3).

Tahun ini, Petrosea juga 
menerima beberapa peng-
hargaan sebagai cerminan 
kinerja Perseroan selama 
setahun terakhir, termasuk 
terpilih sebagai salah satu 
perusahaan Indonesia ter-
baik oleh Forbes Indonesia 
dalam edisi “50 Best of the 
Best 2020 Companies” yang 
didasarkan pada kinerja 
fundamental jangka panjang 
perusahaan, serta dinamai 
“Master Model Operasi” dan 
“Akselerator Bakat” oleh In-
ternational Data Corporation 
(IDC) selama IDC DX Digital 
Transformation Awards 2020 
yang mengakui perusahaan-
perusahaan yang telah ber-
hasil membuat terobosan-
terobosan signifikan melalui 
transformasi digital di ka-
wasan Asia Pasifik.

Petrosea adalah perusa-
haan multi-disiplin yang 
bergerak di bidang kontrak 
pertambangan, rekayasa, 
pengadaan & konstruksi 
serta jasa minyak & gas 
bumi dengan jejak langkah 
di Indonesia selama lebih 
dari 49 tahun. Pada tahun 
1990, Petrosea menjadi pe-
rusahaan rekayasa dan kon-
struksi Indonesia pertama 
yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia (IDX: PTRO). 

ESSA LIHAT PELUANG PENINGKATAN
HARGA AMONIA GLOBAL

KARENA PASOKAN TERBATAS

PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA), 
emiten yang bergerak di sektor 
ener gi dan kimia melalui kilang LPG 

(liquefied petroleum gas) dan produksi 
amonia, melihat peningkatan permintaan 
amonia akibat keterbatasan pasokan. 
ESSA juga melihat potensi kenaikan yang 
signifikan untuk mengembangkan amonia 
biru pada fasilitas produksi amonia ESSA 
sebagai alternatif energi rendah-karbon 
untuk masa depan. 

Amonia banyak digunakan sebagai bahan 
baku pembuatan pupuk, plastik, dan 
bahan kimia di seluruh dunia. Namun, 
perkiraan permintaan Amonia saat ini 
belum mempertimbangkan peran amonia 
sebagai bahan bakar masa depan karena 
kandungan hidrogennya tinggi, nol emisi 
CO2 pada saat pembakaran, serta pe-
ngiriman logistik yang dapat diandalkan. 

Presiden Direktur & Chief Executive Of-
ficer ESSA, Vinod Laroya, dikutip dari 
rilis yang diterima Equipment Indonesia, 
Senin (22/3), mengungkapkan, meski-
pun harga amonia mengalami penurunan 
secara signifikan dampak pandemi Co-
vid-19 yang mengakibatkan pelambatan 
pada 2020, namun pasar Amonia relatif 
mampu bertahan terhadap pandemi. Hal 
ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan 
kembali harga amonia secara tajam sejak 
Januari 2021 yang didorong oleh masalah 
hambatan pasokan serta karena mema-
suki masa awal pemulihan permintaan. 

Anak usaha ESSA, PT. Panca Amara Uta-
ma (PAU), yang terletak di Luwuk, Bang-
gai, Sulawesi Tengah merupakan pabrik 
amonia pertama di dunia yang meng-
gunakan teknologi terbaru dan paling 
efisien pemakaian bahan bakarnya, yaitu 
KBR Reforming Exchanger System (KRES) 
dan Purifier Technology. “Perseroan 
berupaya memanfaatkan basis opera-

sionalnya yang kokoh untuk membangun 
generasi produk berikutnya, khususnya 
amonia biru,” ujarya. 

ESSA, pada 18 Maret lalu, melalui PAU 
telah menandatangani MoU tentang Peng-
umpulan, Pemanfaatan dan Penyimpanan 
Karbon (Carbon Capture, Utilization & 
Storage/CCUS) bersama dengan Japan 
Oil, Gas and Metals National Corporation 
(JOGMEC), Mitsubishi Corporation (MC), 
dan Institut Teknologi Bandung (ITB) un-
tuk mengembangkan produksi amonia 
rendah karbon atau dikenal sebagai amo-
nia biru di Indonesia. “Hal ini menegas-
kan komitmen kami dalam menciptakan 
masa depan berkelanjutan sambil mem-
perluas jangkauan pasar amonia saat 
ini,” tandas Vinod Laroya.

Sementara itu, dari sisi kinerja keuang-
an, berdasarkan Laporan Keuangan Kon-
solidasi audit per 31 Desember 2020, 
ESSA berhasil membukukan pendapatan 
sebesar USD 175,5 juta pada tahun 2020, 
turun sebesar 21% dibandingkan pada 
tahun 2019 sebesar USD 221,9 juta. ESSA 
mencatatkan rugi bersih pada tahun 2020 
sebesar USD 33,6 juta. 

Kendati terjadi pelemahan harga serta 
penurunan produksi Amonia di tahun 2020 
akibat Covid 19 dan masalah terkait lain-
nya, ESSA berhasil mempertahankan ki-
nerja operasionalnya pada tahun 2020 di 
tengah kondisi global yang kurang kondusif 
dengan mencatatkan produksi LPG sebe-
sar 61.448 MT (-17,9% dari 74.871 MT di 
2019), produksi Kondensat sebesar 139.961 
barel (-15,1% dari 164.948 barel di 2019), 
dan produksi Amonia sebesar 659.734 MT 
(-13,9% dari 766.988 MT di 2019). Semua 
ini dijalankan sambil tetap mempekerjakan 
semua pekerjanya serta menyediakan 
perawatan kesehatan dan standar kesela-
matan dengan kualitas terbaik. EI

MARKETREVIEW
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Perusahaan tambang batu 
bara papan atas, PT Adaro 
EnergyTbk (ADRO) mematok 

target produksi batu bara sebesar 
52-54 juta ton pada tahun 2021. 
Jika dibanding capaian tahun 2020, 
terjadi penurunan. Sementara untuk 
nisbah kupas ditetapkan sebesar 4,8x 
lebih tinggi dari tahun sebelum-
nya. Hal tersebut karena mengikuti 
sekuens penambangan dan perusa-
haan harus mengupas lapisan penu-
tup dengan volume yang lebih besar. 

Manajemen Adaro memastikan untuk 
tetap disiplin dalam penggunaan be-
lanja modal (capex). Panduan capex 
tahun 2021 ditetapkan pada kisaran 
USD 200 juta sampai USD 300 juta. 
Target belanja modal ini meliputi 
pemeliharaan rutin dan capex per-
tumbuhan.

Adapun EBITDA operasional pada 
tahun 2021 berada pada kisaran USD 
750 juta - USD 900 juta. “Walaupun 
pemulihan ekonomi diperkirakan 
akan berdampak positif terhadap 
batu bara, perusahaan harus tetap 
berhati-hati untuk mengantisipasi 
ketidakpastian,” kata Mahardika 
Putrantor, Corporate Secretary & In
vestor Relations Division Head dalam 

keterangan resminya lewat keterbu-
kaan informasi Bursa Efek Indonesia.

Sepanjang 2020, Adaro mencatat total 
produksi batu bara sebesar 54,53 juta 
ton pada 2020 atau turun 6% diband-
ingkan tahun 2019.  Pencapaian terse-
but sedikit lebih tinggi dibandingkan 
panduan tahun 2020 yang ditetapkan 
sebesar 52-54 juta ton.

Hal ini terjadi sebagai dampak dari 
pandemi Covid-19 serta faktor cuaca 
yang telah mempengaruhi kinerja 
perusahaan. Capaian produksi tahun 
lalu itu lebih rendah dibandingkan 
perolehan tahun sebelumnya. 

Demikian halnya dengan volume pen-
jualan batu bara pada tahun 2020 ter-
catat mencapai 54,14 juta ton. Angka 
ini juga lebih rendah  9% dibanding 
tahun lalu. Khusus di kuartal IV, Adaro 
memproduksi 13,43 juta ton dan 
menjual 13,39 juta ton batu bara, 
atau masing-masing turun 3% dan 8% 
dibandingkan Kuartal IV tahun 2019. 

Dari sisi penjualan, pada tahun 2020 
didominasi oleh E4700 dan E4900 
yang didukung oleh permintaan yang 
solid bagi kedua jenis batu bara ini. 
Pasar Asia Tenggara meliputi 49% dari 

penjualan tahun 2020, dipimpin oleh 
Indonesia dan Malaysia. Selain itu 
terjadi peningkatan permintaan dari 
Thailand dan Vietnam berkat adanya 
operasi pembangkit listrik baru. 

Adapun total pengupasan lapisan 
penutup pada 2020 mencapai 209,48 
million bank cubic meter (Mbcm), 
atau turun 23% dibandingkan tahun 
lalu. Hal tersebut sejalan dengan 
panduan perusahaan untuk menu-
runkan nisbah kupas tahun ini. 

Nisbah kupas Adaro pada tahun 2020 
mencapai 3,84x, di bawah panduan 
nisbah kupas yang ditetapkan sebe-
sar 4,30x. Sedangkan pada kuartal IV 
nisbah kupas mencapai 49,06 Mbcm, 
atau turun 21% dibandingkan tahun 
lalu. Ini membuat nisbah kupas ter-
catat sebesar 3,65x. hal ini terjadi 
karena pada Kuartal IV diwarnai de-
ngan cuaca basah seiring curah hujan 
yang tinggi dan jam hujan yang pan-
jang di area tambang utama sejak 
bulan November.

 “Cuaca yang kurang baik di hampir 
sepanjang tahun merupakan tanta-
ngan bagi perusahaan untuk menca-
pai panduan nisbah kupasnya,” ujar 
Mahardika Putranto. EI

KINERJA
PT ADARO ENERGY, TBK

Pekerjaan 
tambang batu 
bara PT Adaro 
Energy.

 (FOTO: ADARO)
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Membuka tahun 
2021, kontrak-
tor tambang PT. 

Pamapersada Nusantara 
(PAMA) menandatangani 
perpanjangan kontrak 
dengan JMB Group. Diper-
kirakan total nilai kontrak 
mencapai Rp 15 triliun.

Perpanjangan kontrak ini 
dilakukan dengan PT. Jem-
bayan Muarabara, PT.. Arzara 
Baraindo Energitama, dan PT. 
Kemilau Rindang Abadi untuk 
kesepakatan perpanjangan 
kontrak pertambangan sela-
ma 5 tahun dari 2021 - 2025.

Perpanjangan kontrak ini 
akan memperkuat kerjasa-
ma jangka panjang antara 
Pamapersada dan JMB grup 
yang telah terjalin sejak 
2006. “Pamapersada seba-
gai anak perusahaan PT 
United Tractors Tbk (UNTR) 

PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC), emiten yang bergerak di bidang penam-
bangan bijih besi (Fe) dan Galena yang kemudian diolah menjadi kon-
sentrat timbal (Pb) dan konsentrat seng (Zn) di Indonesia, secara rutin 

melakukan aktivitas ekplorasi untuk menambah cadangan mineral Perseroan. 

Berdasarkan data hasil ekplorasi pada Februari 2021, yang dilakukan di dae-
rah Karim dan Gojo, telah ditemukan potensi mineralisasi yang dapat me-
nambah sumber daya dan cadangan mineral perseroan. Program eksplorasi 
ini akan terus dilakukan secara konsisten dengan tujuan untuk menambah 
cadangan mineral dan mengkonfirmasi kualitas kadar batuan yang akan di-
tambang oleh perusahaan.

Sebagai informasi, perseroan memiliki luas tambang sebesar 5,569 hektar 
yang memproduksi logam dasar mulai dari konsentrat Timbal (Pb), konsen-
trat Seng (Zn) dan Perak (Ag). Saat ini area yang sudah berproduksi baru 
mencapai 390 Ha, atau baru 7% dari total luas IUP yang dimiliki. 

Sementara untuk jumlah sumber daya perusahaan per Agustus 2020 menca-
pai 23,33 juta ton, meningkat dari data sebelumnya sebesar 14,44 juta ton 

selalu berkomitmen men-
jaga hubungan bisnis yang 
baik dengan klien-kliennya 
melalui perpanjangan 
kontrak maupun pengem-

pada tahun 2018. Peningkatan ini 
diakibatkan oleh adanya penamba-
han hasil eksplorasi dan juga kadar 
yang memang secara aktual lebih 
tinggi dibandingkan dengan perki-
raan sebelumnya pada tahun 2018. 

“Dengan potensi mineral yang ada 
tersebut, perseroan masih memiliki 
potensi sumber daya dan cadangan 
yang cukup besar, sehingga kami op-
timis perseroan dapat meningkatkan 
produksi dan penjualan logam dasar 
yang dapat meningkatkan kinerja ke 
depan,” kata Harjanto Widjaja, Di-
rektur Utama ZINC, dilansir dari rilis 
yang diterima Equipment Indonesia, 
Kamis (25/3).

Ia melanjutkan, selain fokus pada 
produksi untuk komoditas timbal dan 
seng, perusahaan ini juga tengah 
menggencarkan produksi bijih besi 
dengan target penjualan untuk pasar 
domestik. 

“Di samping komoditas timbal dan 
seng yang saat ini sedang gencar 
diproduksi, perseroan pun tengah 
melakukan produksi bijih besi un-
tuk dapat dijual di pasar domestik. 
Permintaan akan bijih besi di pasar 
domestik sangat positif dan, selain 
itu, harga komoditas bijih besi saat 
ini berada di kisaran 160 USD/ton. 
Penambahan penjualan dari komodi-
tas bijih besi diharapkan dapat mem-
berikan tambahan penjualan sekitar 
USD12 juta tahun ini,” tutupnya.

bangan proyek baru untuk 
semakin memperkuat 
posisinya di industri per-
tambangan,” mengutip rilis 
PAMA beberapa waktu lalu. 

Sebagaimana diketahui, PT 
Pamapersada Nusantara 
merupakan anak usaha PT 
United Tractors Tbk dengan 
segmen bisnis kontraktor 
pertambangan. Sejauh ini 
PAMA merupakan penyum-
bang terbesar bagi kinerja 
PT. United Tractors,Tbk. 
Dari sisi kinerja, produksi 
batu bara Pamapersada 
pada tahun 2020 mencapai 
114,6 juta ton. Capaian ini 
lebih rendah dari capaian 
tahun sebelumnya. Di tahun 
2019 PMA memproduksi batu 
bara sebesar 131,2 juta ton.

Sementara untuk overburden 
removal (nisbah kupas) men-
capai 825 juta bank cubic 
meter (bcm). Ini juga lebih 
kecil dari capaian di 2019 
yang mencapai 988,9 juta 
bcm pada tahun 2019. EI

PAMA PERPANJANG KONTRAK DENGAN JMB GROUP

Ilustrasi pekerjaan tambang yang dikerjakan PAMA. 
 (SUMBER: UNITED TRACTORS.COM)

ZINC TINGKATKAN POTENSI 
CADANGAN MINERAL
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Massey Ferguson, merek 
AGCO di seluruh dunia 
(NYSE: AGCO), meraih Peng-

hargaan “Red Dot Award: Product 
Design 2021” untuk desain Produk, 
dalam kategori kendaraan komersial, 
untuk traktor-traktor MF 8 S Series 
yang inovatif. Penghargaan terbaru 
ini menyusul keberhasilan MF 8S.265 
Dyna E-Power Exclusive yang me-
menangkan penghargaan bergensi 
“Tractor of the Year 2021” serta pe-
luncuran “Best Global Digital 2020”.

Tim juri internasional, seperti di-
kutip dari rilis yang diterima Equip
ment Indonesia, Selasa (30/3), me-
milih MF 8S dari antara ribuan entri 
dari lebih dari 60 negara untuk mem-
perebutkan “Red Dot Award: Product 
Design 2021 Award”, yang hanya di-
berikan kepada produk-produk yang 
menampilkan desain luar biasa.

“Kami merasa terhormat MF 8S telah 
dipilih untuk menerima penghargaan 
khusus ini,” kata Thierry Lhotte, 
Wakil Presiden & Direktur Pelaksana 
Massey Ferguson, Eropa & Timur 
Tengah. “Dengan Seri MF 8S, kami 
menyatakan era baru dalam desain 
traktor, yang dinilai sebagai sebuah 
desain yang unik oleh tim juri Red 
Dot: Product Design 2021 Award.

“Dikembangkan untuk para petani 
oleh para petani, setelah pengujian 

PENGHARGAAN BERGENGSI 
“RED DOT: PRODUCT DESIGN 2021 AWARD”

UNTUK TRAKTOR-TRAKTOR
MASSEY FERGUSON MF 8S SERIES

bin, posisi engine yang terpisah me-
ningkatkan kinerja dan pendinginan 
di dalam kabin. Benar-benar baru, 
traktor Seri MF 8S memperkenalkan 
desain baru dan inovatif di setiap 
area - engine, kabin, transmisi, dan 
driveline serta kontrol dan konektivi-
tas baru. Dilengkapi dengan standar 
tinggi, mesin ini hadir dengan paket 
spesifikasi berbeda, yang menawar-
kan nilai uang yang tinggi, memasti-
kan para pembeli dapat menyesuai-
kan traktor ini dengan aplikasi-apli-
kasi spesifik mereka.

Terdapat empat pilihan model dari 
205 HP hingga 265 HP, semuanya 
menawarkan tenaga ekstra 20 HP de-
ngan Engine Power Management.

Dengan peluncuran traktor-traktor MF 
8S Series, Massey Ferguson memen-
uhi kebutuhan-kebutuhan pertanian 
modern dan berkelanjutan dengan 
mengkombinasikan mesin canggih 
dengan rangkaian lengkap layanan 
yang sepenuhnya terhubung untuk 
membantu para pelanggan mengelola 
bisnis mereka secara lebih efektif. EI

Untuk mengetahui lebih banyak me-
ngenai traktor-traktor MF 8S Series, 

silahkan kunjungi 
www.masseyferguson.com. 

secara seksama dan konsultasi eks-
tensif dengan sejumlah pelanggan 
selama tujuh tahun, traktor MF 8S 
Series mengkombinasikan desain 
radikal dengan tujuan praktis. Selain 
dilengkapi dengan spesifikasi yang 
luar biasa, mesin ini juga memper-
kenalkan pengalaman pengguna yang 
benar-benar baru dan lebih baik,” 
Lhotte menambahkan. 

Menurut Francesco Murro, Direktur 
Pemasaran Massey Ferguson untuk 
wilayah Eropa dan Timur Tengah, 
peluncuran MF 8S hanyalah pen-
capaian pertama dari serangkaian 
jajaran traktor MF yang sepenuhnya 
diperbarui. “Kami sangat senang 
telah menerima penghargaan industri 
terdepan untuk MF 8S bersama de-
ngan pengakuan para petani melalui 
pilihan mereka untuk traktor baru 
mereka. Ini baru permulaan. Setelah 
peluncuran MF 8S dan MF 5S pada ta-
hun 2020, kami sekarang menantikan 
peluncuran baru yang akan datang 
pada akhir tahun 2021, memenuhi 
permintaan para petani akan mesin-
mesin pintar dan terhubung secara 
langsung dan andal,” ia menjelaskan. 

Desain Protect-U yang unik dengan 
jarak 24 cm antara kabin dan insta-
lasi engine membedakan Seri MF 8 
S dari semua traktor lainnya. Selain 
mengurangi panas, kebisingan, dan 
getaran yang ditransmisikan ke ka-
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Keestrack, yang terkenal se-
bagai brand mesin crusher, 
mengakuisisi brand traktor 

Golgoni dan memulai babak baru bis-
nisnya di sektor pertanian. “Setelah 
puluhan tahun tumbuh secara or-
ganik, kami senang melanjutkan per-
tumbuhan kami dengan memperluas 
bisnis kami ke segmen pertanian,” 
kata Kees Hoogendoorn, presiden 
grup Keestrack. 

“Setelah menganalisis banyak peluang, 
kami secara pribadi merasa tertarik 
pada Goldoni karena nilai-nilai tradi-
sional keluarga yang kaya yang sa-
ngat dekat dengan kami. Tujuan kami 
adalah untuk menjaga merek berseja-
rah ini tetap hidup mendukung ekono-
mi lokal dan tingkat lapangan kerja.”

Peter Hoogendoorn, Wakil Presiden 
Operasi Grup Keestrack yang meng-

Pabrik Goldoni seluas 102.000m² di 
Migliarina, Carpi, Modena, Italia. 

Perkebunan 
anggur dan 
buah-buah, 

habita alamiah 
traktor 

Goldoni. 

KEESTRACK AKUSISI GOLGONI DAN 
MASUK PASAR PERTANIAN

FOTO: KEESTRACK

Keestrack sangat cocok 
dengan Goldoni, yang dike-
nal sebagai spesialis mesin 
pertanian, untuk memasuki 
pasar agrikultur dan bahkan 

lebih berkembang di seg-
men konstruksi.

operasikan pabrik mesin-mesin 
crusher mereka sendiri di Ponzano 
Veneto, Italia, menambahkan, pi-
haknya melihat banyak sinergi antara 
bisnis saat ini, seperti sistem-sistem 
produksi, para pemasok, dan jari-
ngan dealer, yang akan mendongkrak 
bisnis Goldoni untuk membawa ke-
suksesan bagi perusahaan.  

Keestrack sudah memiliki strategi 
yang jelas untuk memulai kembali 
produksi traktor-traktor Goldoni se-
segera mungkin, dengan fokus pada 
pembuatan traktor, transcar, dan 
motor cultivator, menggunakan tradi-
si Goldoni dengan inovasi Keestrack. 
Keestrack memiliki dorongan kuat 
untuk berinovasi dan sedang mem-
persiapkan diri untuk industri 4.0.

“Portofolio produk akan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Kami 
melihat ke masa depan dan ingin mem-
perkenalkan traktor-traktor lapangan 
terbuka seri-K dalam waktu dekat. 
Jaringan dealer Goldoni, bersinergi 
dengan Keestrack, akan menjadi kunci 
untuk membuat traktor-traktor Goldoni 
oranye kuat lagi di lapangan,” kata Ro-
berto Lopes, CEO Keestrack Italia.

Goldoni mewakili tingkat teknologi 
tinggi dengan kepedulian terhadap 
lingkungan, tradisi Italia, dan hasrat 
akan desain. Dari produk-produk 
motor cultivator hingga traktor-
traktor khusus seperti 4WD dan Equal 
Wheels yang didedikasikan untuk 
kebun buah-buahan dan kebun ang-
gur, rangkaian produk Goldoni dikem-
bangkan untuk membantu para ope-
rator pertanian mengelola seluruh 
siklus agronomi dengan lebih efektif 
dan berkelanjutan.

Keestrack akan menghemat 110 pe-
kerjaan dengan berinvestasi di Gold-
oni dan yakin hal itu akan membuat 
kesuksesan merek Goldoni yang luar 
biasa dulu, sekarang, dan akan lebih 
baik lagi di masa depan. 

(Sumber: Keestrack)



A P R I L  2 0 2 140 EQUIPMENT INDONESIA

AGRICULTURE

Draper header DynaFlex 
9350 AGCO dengan sistem 
mengait kan header AutoDock 

memenangkan “Hadiah Davidson 
2021” untuk keunggulan teknik per-
tanian.

AGCO Corporation, pemimpin global 
dalam desain, yang membuat dan 
mendistribusikan mesin-mesin dan 
solusi-solusi pertanian, mengu-
mumkan bahwa draper header 9350 
DynaFlex, dengan sistem AutoDock 
header docking untuk alat pemanen 
Fendt Ideal, telah dianugerahi Peng-
hargaan bergensi Davidson 2021 
karena  keunggulan teknik pertanian.

“Davidson merupakan salah satu 
penghargaan teknik tertinggi di bi-
dang pertanian, dan AGCO sangat 
bangga atas pengakuan dari AS-
ABE dan AEM ini. Dynaflex dengan 
AutoDock adalah contoh sempurna 
dari solusi-solusi cerdas yang sengaja 
dikembangkan  AGCO yang diran-
cang dari awal dengan mempertim-
bangkan kebutuhan-kebutuhan para 
petani,” kata Kevin Forth, manajer 
pemasaran AGCO, seperti dikutip 
dari laman HeavyEquip, Sabtu (6/3).

Draper header DynaFlex 9350 den-
gan sistem AutoDock header docking 
adalah header fleksibel sepanjang 50 
kaki dengan sistem otomatis pertama 
di industri ini untuk secara efisien 
memasang semua koneksi mekanis, 
elektrik, dan hidrolik header ke me-
sin pemanen Fendt Ideal. AutoDock 
memungkinkan operator untuk me-
nyambungkan dan melepaskan head

er tanpa meninggalkan kabin mesin 
combine harvester, langkah pertama 
yang diperlukan menuju otomatisasi 
total proses pemanenan pada masa 
mendatang.

Davidson Prize diberikan oleh Ameri
can Society of Agricultural and Bio
logical Engineers (ASABE) dan Asso
ciation of Equipment Manufacturers 
(AEM) kepada tiga pemenang AE50 
dengan skor tertinggi yang mewakili 
yang terbaik dari produk-produk baru 
setiap tahun. DynaFlex, bersama 
dengan tujuh produk AGCO lainnya, 
dianugerahi penghargaan AE50 pada 
November 2020.

“DynaFlex Header dari AGCO dengan 
AutoDock mewakili keragaman teknik 
pertanian yang terus menghadirkan 
teknologi canggih dan peningkatan 
yang menarik ke pasar. J.B. Davidson 
akan kagum melihat betapa canggihnya 
peralatan pertanian ini,” ungkap Darrin 
Drollinger, direktur eksekutif ASABE.

Barry O’Shea, wakil presiden dan 
pemimpin lini produk AGCO, setelah 
menerima penghargaan itu atas 
nama AGCO, mengatakan, “Ini 
adalah Penghargaan Davidson per-
tama dari AGCO dan kami sangat 
bangga atas penghargaan tersebut. 
Ini adalah hasil kerja keras banyak 
orang yang berdedikasi di AGCO, 
tetapi ini dimulai dengan masukan 
dari para petani-pelanggan kami dan 
kami sangat senang memberikan 
solusi yang membuat pekerjaan-
pekerjaan mereka lebih mudah dan 
lebih produktif.”

Konsisten dengan fokus AGCO yang 
mendalam pada petani, AutoDock 
terinspirasi oleh survei dan wawan-
cara dengan para pelanggan, yang 
dirancang untuk mengungkap kebu-
tuhan-kebutuhan pelanggan tertentu 
dan mengembangkan solusi-solusi 
untuk mengatasinya. 

AutoDock dikembangkan untuk men-
gurangi waktu yang dihabiskan para 
petani untuk memasang dan me-
lepaskan header mereka, yang seka-
rang ditangani oleh produk baru ini 
hanya dalam lima detik. Sistem ini 
juga mengenali spesifikasi-spesifikasi 
header dan dapat secara otomatis 
mengonfigurasi pengaturan combine 
harvester, seperti dimensi header 
dan pengaturan sensitivitas untuk 
kontrol ketinggian header. 

Fitur-fitur keselamatan yang dise-
diakan oleh kemampuan otonom 
sistem ini berarti bahwa operator 
dapat membuat konfigurasi header 
tanpa keluar-masuk kabin, pema-
sangan dan pelepasan pengait 
dapat dilakukan tanpa bantuan, dan 
sambungan driveline dan hidraulik 
dilakukan secara otomatis. Keung-
gulan ini mengurangi pekerjaan yang 
memakan waktu, menghilangkan 
kesalahan, dan meningkatkan kinerja 
pertanian.

“Kami sangat senang dengan kema-
juan teknik pertanian dan dampak 
positifnya terhadap kemampuan para 
petani untuk bekerja lebih efisien,” 
puji Curt Blades, wakil presiden se-
nior bidang Pertanian AEM.EI

DYNAFLEX DRAPER HEADER 9350 AGCO 
MEMENANGKAN DAVIDSON PRIZE 2021

Teknologi otonom menghe-
mat waktu, menghilangkan 
error, dan meningkatkan 
kinerja pertanian dengan 

memungkinkan para opera-
tor menghubungkan dan me-
lepaskan header tanpa me-

ninggalkan kabin.
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Shell memantapkan posisi Shell 
Lubricants Indonesia sebagai 
perusahaan penyedia solusi 

lubrikasi secara menyeluruh (endto
end) di tanah air dengan memperke-
nalkan Shell Lubricant Solutions. 
Selain menyediakan produk-produk 
pelumas berkualitas untuk keperluan 
industri, Shell juga menawarkan 
layanan-layanan inovatif untuk per-
awatan mesin, hingga pengetahuan 
tentang tren industri dan berbagai 
tantangan teknis. Komitmen itu 
disampaikan Andri Pratiwa, Direc-
tor Shell Lubricants Indonesia dalam 
acara seminar online dengan meng-
angkat tema “Potential in Motion”, 
Kamis (25/3). 

“Shell Lubricants berkomitmen 
menghadirkan produk-produk 
berkualitas dan inovatif untuk men-
dukung kinerja mesin, termasuk 
mesin industri modern. Pada masa 

pandemiini, bisnis pelumas Shell 
memegang peranan penting dalam 
mendukung operasi bisnis dengan 
memasok produk-produk premium 
yang menjamin efisiensi operasi me-
sin,” ungkapnya.  

Tahun ini, lanjut Andri, Shell Lu-
bricants Indonesia menghadirkan 
tujuh produk terbaru yang akan 
memberikan nilai optimal bagi ope-
rasional mesin mulai dari rangkaian 
produk pelumas, gemuk, dan coolant 
(pendingin radiator).

Tidak hanya itu dalam mendukung 
Paris Agreement dan upaya pemerin-
tah menahan laju pemanasan global, 
Shell meluncurkan rangkaian produk 
pelumas yang netral karbon (carbon 
neutral). Rangkaian produk netral 
karbon Shell yang tersedia di Indone-
sia antara lain Shell Gadus S5, Shell 
Omala S4 WE, Shell Omala S4 GXV, 

Shell Mysella S5, dan Shell Rimula R6 
LM.

Secara global, Shell menargetkan 
untuk menjadi perusahaan energi 
de ngan emisi netzero pada ta-
hun 2050. Shell juga berkomitmen 
melakukan carbon offset terhadap 
lebih dari 200 juta liter pelumas se-
tiap tahunnya.

“Kami menyadari bahwa semakin 
banyak pelaku bisnis yang mencari 
solusi untuk menjalankan bisnisnya 
secara lebih ramah terhadap ling-
kungan. Karena itu, Shell ingin mem-
bantu dengan menyediakan rang-
kaian produk yang memungkinkan 
operasional bisnis sehari-hari mereka 
berjalan lebih efisien dan rendah 
emisi,” kata Andri.

Untuk mendukung pembangunan 
infrastruktur kereta api, Shell Lu-
bricants menghadirkan Shell Gadus 

Shell Lubricants Indonesia tidak hanya menjual pelumas berkualitas tapi juga 
menyediakan solusi menyeluruh untuk perawatan mesin. 

Shell Lubricants Indonesia bertransformasi dari dari pemasok pelumas 
menjadi penyedia solusi menyeluruh dengan memperkenalkan Shell 

Services untuk mendukung berbagai industri nasional. 

(FOTO: SHELL)

TRANSFORMASI
SHELL LUBRICANTS INDONESIA
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Rail S2 Traction Motor Bearing untuk 
bantalan motor lokomotif. Juga Shell 
Gadus S3 High Speed Coupling yang 
didesain untuk aplikasi gear coupling 
dengan ekstra perlindungan dan ta-
han terhadap temperatur tinggi.

Di sektor pembangkit listrik, Shell 
memberikan dukungan dengan me-
luncurkan produk baru Shell Turbo 
S5 DR yaitu pelumas turbin sintetis 
tahan api terutama untuk aplikasi 
system electrohydraulic control. 
Pelumas ini diperlukan pada sistem 
hidrolik dan turbin yang rentan ter-
hadap bahaya api, membantu men-
jaga kehandalan sistem dan kesela-
matan operasional pembangkit listrik 
berbasis turbin. Hadir pula Shell 
Turbo Revive untuk memperpanjang 
masa pakai oli serta interval pemeli-
haraan sistem operasi.

Shell juga menghadirkan produk 
Naturelle Hydraulic Fluid yang 
merupakan pelumas hidrolik sinte-
tis ramah lingkungan dan memiliki 
ketahanan yang baik terhadap api. 
Produk ini telah dikembangkan dan 
dirancang untuk kinerja pelumas 
yang superior sekaligus mudah teru-
rai secara hayati sehingga aman bagi 
lingkungan.

Sebagai komitmen untuk menjadi 
penyedia solusi lubrikasi menyelu-
ruh, Shell Lubricants tidak hanya 
menghadirkan produk pelumas dan 
gemuk, tetapi juga produk pendingin 
radiator terbaru  yaitu Shell Coolant 
Long Life Plus HD dan Shell Coolant 
Premium MV. Kedua produk ini juga 
hadir dalam kemasan drum khusus 
yang lebih ramah lingkungan.

Dian Andyasuri, President Director 
&amp; Country Chair Shell Indonesia 
saat membuka webinar ini mengait-
kan peluncuran solusi menyeluruh 
Shell Lubricants Indonesia ini dengan 
komitmen Pemerintah Indonesia 
untuk masuk ke era industri 4.0 dan 
kesiapan Shell dalam mendukung 
para pelaku usaha menuju ke sana. 

“Dengan pengalaman panjang yang 
kami miliki dan semangat ‘Shell 
untuk Indonesia’, kami yakin Shell 
Lubricant Solutions dapat menjadi-
kan Shell mitra strategis pemerintah 
serta para pelanggan kami dalam 
mendorong kemajuan industri tanah 
air dan siap menghadapi tantangan 
baru di masa depan,” tandasnya. 

SHELL SERVICES

Selain menawarkan produk-produk 
pelumas bermutu tinggi, Shell Lub  
ricants juga menyediakan berbagai 
solusi perawatan, sebagaimana di-
ungkapkan Bambang Wahyudi, VP 
Technical Shell Lubricants pada ke-
sempatan yang sama. Menurutnya, 
semenjak  Industri 4.0 dicanangkan, 
pabrikan mesin di seluruh dunia 
terus berinovasi untuk memenuhi ke-
butuhan pasar. 

“Akibatnya, kebutuhan perawatan 
mesin pun menjadi kian unik dan 
beragam di berbagai lini industri, se-
iring dengan berkembangnya strategi 
perawatan komponen dari preventif 
menjadi prediktif,” kata Bambang.

Untuk mendukung hal ini, Shell Lu-
bricants secara global bertransfor-
masi dari pemasok pelumas menjadi 
penyedia solusi menyeluruh. Sejalan 
dengna itu, Shell Lubricants Indone-
sia meluncurkan layanan yang diberi 
nama ‘Shell Services’.

‘Shell Services’ menawarkan lima 
layanan utama untuk sebagai solusi 
perawatan mesin modern. Pertama, 
Shell LubeCoach, yaitu layanan 

Pengembangan SDM (Sumber Daya 
Manusia) berupa pelatihan staf untuk 
meningkatkan pengetahuan serta 
keahlian tentang pelumas dan teknik 
pelumasan. Layanan pelatihan ini 
diberikan oleh instruktur dan pakar 
teknis Shell dengan pengalaman 
lebih dari 15 tahun. 

Kedua adalah Shell LubeExpert, 
yaitu layanan untuk meningkatkan 
optimisasi pelumas. Termasuk di 
dalamnya adalah inovasi terbaru 
Shell, yakni Shell Engine Rating yang 
merupakan perawatan komponen-
komponen peralatan utama, evaluasi 
kondisi berbagai komponen, serta 
rekomendasi peningkatan umur kom-
ponen dan konsumsi pelumas. 

Layanan Ketiga adalah Shell LubeOp
timiser, yaitu layanan pengkondisian 
pelumas yang bertujuan mengurangi 
risiko kontaminasi pelumas demi 
mendapatkan kinerja mesin yang op-
timal. Layanan ini meliputi filtrasi/
separasi, pembilasan, mitigasi var-
nish, dan dehidrasi.

Layanan keempat yang disediakan 
oleh Shell Services adalah Shell Lu
beAnalyst, yaitu pemantauan kondisi 
pelumas di laboratorium yang ber-
tujuan untuk mengetahui kondisi 
pelumas, membantu memprediksi 
kegagalan, dan mengurangi waktu 
henti peralatan. Dan layanan kelima 
adalah Shell Digital Platform, yaitu 
solusi dan aktivitas digital untuk me-
ningkatkan produktivitas dan pemeli-
haraan peralatan.

Shell telah bekerja sama dengan tak 
kurang dari 8.000 pelaku bisnis dari 
berbagai sektor  industri selama pu-
luhan tahun di Indonesia. Sebanyak 
264 value improvement project di-
laksanakan selama 7 tahun terakhir. 
Dari sana kemudian diperoleh total 
penghematan mencapai USD 11 juta 
yang telah dinikmati para pelanggan 
Shell.

Bambang Wahyudi mengatakan 
bahwa produk dan layanan dari Shell 
Services akan menambah nilai man-
faat pada operasional mesin, apapun 
industrinya dan apapun spesifikasi 
peralatan yang digunakan. Shell 
memahami pentingnya menggerak-
kan potensi yang ada untuk dapat 
terus mendukung bisnis para mitra 
serta konsumen tumbuh dan menjadi 
bagian dalam mewujudkan industri 
yang kuat di Indonesia. EI
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VOLVO GROUP & ISUZU MOTORS
RAMPUNGKAN TRANSAKSI UD TRUCKS
Tuntasnya transaksi antara Volvo Group dan Isuzu Motors adalah langkah pertama 
dalam alinasi strategis dimana kedua perusahaan itu akan membentuk kemitraan 

teknologi dan menjajaki peluang-peluang kerja sama ke depan.

Truk Quester dari UD 
Trucks dan Isuzu Giga. 

TRUCKING

Grup Volvo dan Isuzu Motors 
telah menyelesaikan tran-
saksi akuisisi UD Trucks dari 

Grup Volvo oleh Isuzu Motors dengan 
nilai JPY 243 miliar (sekitar SEK 19 
miliar) secara tunai. Aliansi strategis 
dalam pengembangan kendaraan-
kendaraan komersial antara kedua 
kelompok produsen truk tersebut, 
yang bertujuan untuk menangkap 
peluang-peluang dalam transformasi 
industri yang sedang berlangsung, 
kini juga akan beroperasi. 

Transaksi ini, seperti dikutip dari 
rilis Volvo Group (1/4/2021), di-
perkirakan berdampak positif pada 
pendapatan operasional Grup 
Volvo pada kuartal kedua 2021 yang 
mendekati SEK 2 miliar dan mening-
katkan posisi kas bersih Grup Volvo 
sekitar SEK 19 miliar.

Aliansi antara Volvo Group dan Isuzu 
Motors dimaksudkan untuk mem-
bangun hubungan jangka panjang 
dan solid. Sekarang kerja sama ini 
memasuki fase berikutnya untuk 
mendapatkan peluang-peluang un-
tuk bersinergi di bidang-bidang yang 
akan menjadi fokus kerja sama teta-
pi tidak terbatas pada:

n	Membentuk suatu kemitraan 
teknologi, yang dimaksudkan 
untuk memanfaatkan bidang 
keahlian para pihak yang saling 
melengkapi dalam teknologi-
teknologi baru dan yang sudah 
dikenal baik serta menciptakan 
basis volume yang lebih besar 
untuk mendukung investasi untuk 
teknologi kelas dunia.

n	Menciptakan kondisi-kondisi jangka 
panjang terbaik untuk bisnis truk 
heavy duty yang lebih kuat untuk 
UD Trucks dan Isuzu Motors di Je-
pang dan di seluruh pasar interna-
sional dengan mengalihkan kepe-
milikan bisnis UD Trucks seluruhnya 
dari Grup Volvo ke Isuzu Motors.

n	Menjajaki peluang-peluang lebih 
lanjut untuk kolaborasi yang 
lebih luas dan lebih dalam di 
bisnis kendaraan komersial di se-
luruh wilayah geografis dan lini-
lini produk untuk solusi logistik 
perkotaan di masa depan.

n	Menjajaki kerja sama di bidang 
pembelian dan logistik, meman-
faatkan teknologi bersama, serta 
jejak-jejak geografis yang saling 
melengkapi dan perluasan volume.

Grup Volvo dan Isuzu Motors akan 
mendirikan Kantor Aliansi Bersama, 
dengan fasilitas-fasilitas yang terse-
bar di Jepang dan Swedia, yang akan 
diawasi oleh Dewan Aliansi yang ter-
diri dari Presiden Isuzu Motors, CEO 
Volvo Group, dan para eksekutif uta-
ma lainnya dari kedua grup tersebut.

Aliansi itu sepakat untuk memiliki 
durasi minimal 20 tahun dan dimak-
sudkan untuk mengatasi kemungki-
nan-kemungkinan dan tantangan-
tantangan industri logistik di masa 
depan, memaksimalkan nilai dan 
manfaat-manfaat bagi para pelang-
gan serta bagi masyarakat.

Pendapatan UD Trucks untuk tahun 
2020 sebesar JPY 261 miliar (sekitar 
SEK 23 miliar). Perusahaan itu memi-
liki dampak positif pada pendapatan 
operasional Grup Volvo pada periode 
yang sama. 

Sehubungan dengan akuisisi UD 
Trucks oleh Isuzu Motors, jumlah 
tambahan hingga JPY 15 miliar (seki-
tar SEK 1,2 miliar) harus dibayarkan 
kepada Volvo Group sebagai hasil 
dari kinerja UD Trucks selama tahun 
2021-2023. (Sumber: Volvo Group)
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TRUCKING

Saat ini, tiga uji coba dengan 
truk-truk bertenaga listrik ini 
sedang berlangsung di Jerman. 

Dalam perluasan terakhir, tujuh kilo-
meter tambahan yang dibentangi ka-
bel listrik di atasnya akan ditambah-
kan ke segmen jalan raya A5 di Hes-
sen, sehingga totalnya menjadi dua 
belas kilometer ke arah Darmstadt 
dan lima kilometer menuju Frank-
furt. Pekerjaan ini dijadwalkan akan 
selesai pada akhir tahun 2022. De-
ngan 135.000 kendaraan setiap hari, 
termasuk 14.000 truk, jalan raya A5 
di selatan Frankfurt ini merupakan 
salah satu ruas jalan tersibuk dan 
paling berpolusi di Jerman.

A5 merupakan salah satu dari tiga 
tes dengan bentangan kabel listrik 
yang dilakukan di Jerman. Pada 
akhir 2019, segmen tambahan jalan 
berlistrik dibuka di dekat Lübeck 
di Schleswig-Holstein (A1) di mana 
satu truk Scania saat ini sedang diuji 
coba. Uji coba ketiga akan dimulai di 
Baden-Württemberg (B462) pada ta-
hun 2021. Secara total, 22 truk akan 
beroperasi di tiga jalur uji coba ini.

Dilansir dari rilis Scania, Selasa 
(26/1/2021), sebelumnya produsen 
truk asal Swedia itu telah memasok 
lima truk hibrida R 450, yang dileng-
kapi dengan pantograf, untuk operasi 
sepanjang jalur A5 yang dialiri lis-
trik. Di samping lima truk ini, tujuh 
truk tambahan akan dioperasikan 
oleh beberapa pelanggan berbeda. 
Selama uji coba, Scania menangani 
pe rawatan kendaraan dan pengum-
pulan data dari kendaraan-kendaraan 
yang diuji coba.

Dikembangkan oleh Siemens, sistem 
elektrifikasi yang digunakan di ruas-
ruas jalan tersebut memungkinkan 
truk-truk dengan pantograf yang 
dipasang di atapnya untuk melaju 
dengan kecepatan hingga 90 km/
jam dengan tenaga listrik penuh, 
mengubahnya kembali ke mesin 
pembakaran internal truk begitu me-
ninggalkan trayek berlistrik, idealnya 
menggunakan bahan bakar biodiesel 
untuk pengurangan CO2 yang lebih 
besar.

Ideal untuk truk

Magnus Höglund, kepala infrastruktur 
dan solusi-solusi pengisian daya di 
Scania, mengatakan bahwa truk-truk 
tersebut tidak seperti mobil-mobil 

penumpang, yang tetap diparkir dan 
tidak bergerak hampir sepanjang hari, 
truk-truk ini dikerahkan berjam-jam 
dalam pekerjaan pengangkutan ketika 
berhenti untuk mengisi daya dapat 
sangat mengganggu ope rasi. 

“Jalan listrik menawarkan pengisian 
yang rasional dan efektif dalam per-
jalanan. Meskipun ini secara teknis 
hanyalah cara lain untuk mengisi 
daya truk listrik, solusinya bisa sa-
ngat relevan di jalan yang banyak 

lalu lintasnya, dan selain itu meng-
hemat baterai dan mengurangi be-
ban pada jaringan energi,” jelasnya. 

Menurut beberapa penelitian, eroad 
merupakan alternatif yang dapat 
mengurangi emisi CO2 secara signifi-
kan. Teknologi jalan berlistrik adalah 
salah satu pendekatan yang sedang 
diuji coba Scania untuk mendorong 
pergeseran ke sistem transportasi 
yang berkelanjutan. 

(Sumber: Scania)

TUJUH UNIT TRUK SCANIA 
YANG DILENGKAPI PANTOGRAF 
BEROPERASI DI JALAN LISTRIK 

PERTAMA DI JERMAN
Jalur uji coba jalan listrik pertama Jerman di jalan raya A5 dekat Frank-
furt akan diperpanjang hampir tujuh kilometer, dan Scania akan mengir-

imkan tujuh truk tambahan yang dilengkapi pantograf untuk beroperasi di 
jalan raya berlistrik yang diperluas ini.

Uji coba tujuh unit truk Sca-
nia yang dilengkapi panto-

graph melintasi jalan listrik 
pertama di Jerman. 

FOTO: SCANIA

FOTO: SIEMENS
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TRUCKING

Marcedes-Benz, produsen mobil terkemuka 
asal Jerman dengan sederet produk seperti 
mobil, bus, coach dan truk meluncurkan ban 

premium Marcedes Original Tires dan Marcedes Original 
Extended Tires. Ban-ban dengan label “MO” dan “MOE” 
ini diproduksi dengan standar kualitas maksimum yang 
mengedepankan performa yang tinggi, keamanan, keta-
hanan, serta kenyamanan dalam berkendara. 

“Setiap kendaraan membutuhkan karakter dan kualitas 
ban khusus untuk menghasilkan performa yang maksi-
mum. Dalam memahami kebutuhan ini, Mercedes-Benz 
menghadirkan ban premium MO Tires dan MOE Tires yang 
bekerja sama dengan pabrik ban premium dimana setiap 
ban akan disesuaikan dengan kendaraan para pelang-
gan. Ban-ban ini juga telah memenuhi 40 persyaratan 
yang ketat sebelum disetujui dan diberikan label khusus 
Mercedes-Benz,” terang Dennis Kadaruskan, Department 
Manager Public Relations, PT. Mercedes-Benz Distribu-
tion Indonesia, Jumat (26/3).

Ia menambahkan langkah ini merupakan wujud komit-
men Mercedes-Benz untuk memberi-
kan Best Customer Experience kepada 
para pelanggan dengan memperhatikan 
detail ban untuk memaksimalkan per-
forma dan kendaraan para pelanggan MO 
Tires telah disesuaikan dengan model 
kendaraan para customer dan karakter-
istik berkendara mereka. 

Sementara MOE Tires memberikan kese-
lamatan lebih dengan memperpanjang 
mobilitas saat kondisi ban sedang de-
ngan tekanan rendah. Dengan memper-
hatikan komponen-komponen penting 
antara ban, permukaan jalan, suspensi, 
serta sistem keselamatan berkendara. 

MOE juga memberikan keuntungan dalam meningkat-
kan keamanan dan mobilitas sementara jika ban sedang 
dalam kondisi tekanan rendah. Varian ban ini memiliki 
fitur run-flat berkat dinding samping yang diperkuat 
untuk memungkinkan kelanjutan perjalanan yang aman 
setelah kehilangan tekanan ban. Kendaraan akan tetap 
terkendali dan memungkinkan untuk melanjutkan per-
jalanan sejauh 80 km dengan kecepatan maksimum 80 
km/jam, tergantung pada beban kendaraan yang diang-
kut.

Sementara MO Tires menjamin tingkat keselamatan yang 
unggul. Dibutuhkan tambahan waktu hingga 1.000 jam 
bagi para insinyur memastikan setiap ban Mercedes-
Benz memenuhi standar kualitas maksimum. Beberapa 
karakteristik yang dimiliki MO Tires adalah low rolling 
resistance, mengurangi konsumsi bahan bakar, serta me-
miliki penanganan dan kenyamanan yang ideal sehingga 
menawarkan efisiensi biaya yang optimal.

Ban Mercedes Original diproduksi dengan kinerja tinggi 
yang kompleks dan diproduksi lebih dari 200 bahan, yang 

memiliki fungsi masing-masing. 
Pola positive thread (lug and bar) 
memiliki peran penting untuk ceng-
kraman ban, sedangkan pola negative 
thread (grooves and sipes) diperlukan 
untuk mengalirkan air dari permukaan. 

Struktur bantalan setiap ban merupa-
kan carcass. Tumpukan di atas sangat 
penting untuk jarak tempuh dan karak-
teristik penanganan yang stabil. Hal ini 
didukung karena lapisan dalam dan penu-
tupnya yang dapat menjaga ban tetap 
kedap udara sehingga tidak diperlukan 
ban dalam dan memastikan bead atau 
komponen terpasang ke dalam velg.

MARCEDES-BENZ 
LUNCURKAN BAN PREMIUM

Mercedes-Benz memperkenalkan ban premium MO Tire dan MOE Tires.
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PANORAMA

Ilustrasi pembangkit listrik bertenaga batu bara.

Pemerintah Indonesia 
terus mendorong transisi 
energi dari yang berbasis 

fosil diganti dengan energi 
bersih. Bagaimana nasib 

industri batu bara?

Isu lingkungan menjadi salah satu 
tantangan keberlanjutan industri 
batu bara. Mulai ada gerakan yang 

mendorong untuk mengurangi peman-
faatan batu bara. Di sisi lain, Peme-
rintah terus mendorong pemanfaatan 
energi baru dan terbarukan. Beruntung  
bahwa Indonesia diberkahi dengan 
potensi sumber energi baru dan terba-
rukan yang beragam. Negeri ini punya 
potensi panas bumi, energi matahari, 
energi angin sampai arus laut. 

Lantas, bagaimana nasib industri batu 
bara? Dirjen Mineral dan Batu Bara 
Ridwan Djamaluddin menga takan 
batu bara masih tetap dibutuhkan 
kehadirannya sebagai sumber energi. 
Di Indonesia dalam beberapa tahun ke 
depan porsi batu bara dalam bauran 
energi pun masih cukup besar.

Dalam diagram bauran energi yang 
dituangkan dalam Kebijakan Energi 
Nasionan (KEN) batu bara menguasai 
37,15%. Masih jadi yang terbesar. 
Memang dari sisi prosentasi terlihat 
ang kanya terus menurun dimana 
pada 2025 porsinya menjadi 30%. 
Kemudian pada 2050 kembali turun 
menjadi 25%. Namun volume kon-
sumsi batu bara terus meningkat. 
Pada 2025 konsumsi batu bara men-
capai  205,3 juta ton dan di tahun 
2050 menjadi 438,8 juta ton. 

Dalam menghadapi tekanan global ter-
kait dengan aspek lingkungan, Ridwan 
menilai hilirisasi batu bara sebagai 
pilihan yang tepat. Batu bara diolah 
untuk menghasilkan produk-produk 
yang lebih ramah lingkungan seperti 
gasifikasi. Dari gasifikasi ini kemudian 
diolah bisa menjadi methanol dan juga 
DME sebagai substitusi LPG. 

UU No. 3 tahun 2020 sudah dengan 
tegas mewajibkan kegiatan pening-
katan nilai tambah batu bara. Saat 

ini sudah ada beberapa proyek hili-
risasi yang tengah dibangun seperti 
yang dilakukan konsorsium PT. Kaltim 
Prima Coal (KPC), Air Product dan 
Ithaca Group. Proyek ini akan meng-
hasilkan produk methanol. 

Kemudian PT Pertamina (Persero), 
PTBA dan Air Product akan mengolah 
batu bara menjadi DME. Kemudian 
ada juga Underground Coal Gasifica
tion (USG) yang sekarang ini masih 
dalam skala proyek uji coba di PT. 
Kideco Jaya Agung, PT Indominco 
dan PT Medco Energi Mining. 

Memang tidak mudah karena upaya ini 
sudah dilakukan bahkan sejak 20 tahun 
silam. Banyak proyek hanya sampai 
pada pilot project. Dari pene lusuran 
yang dilakukan selama ini, aspek 
keekonomian menjadi kunci. “Tan-
tangan terbesar kita dalam ke giatan 
hilirisasi selain aspek lingkungan, 
adalah keekonomian. Apa pun yang 
mau dibangun tantangan kita adalah 
keekonomian,” tandas Ridwan.

Oleh karenanya, untuk kegiatan hili-
risasi batu bara saat ini, Pemerintah 
telah menyiapkan beberapa paket 
insentif. Di hulu ada insentif berupa 
royalti batu bara hingga 0 persen, 
formula harga khusus batu bara un-
tuk hilirisasi dan masa berlaku IUP 
sesuai umur ekonomis proyek hiliri-
sasi batubara. 

Sementara untuk kegiatan pengolahan 
Pemerintah akan memberikan insentif 
tax holiday untuk PPH Badan sesuai 
umur ekonomis proyek hilirisasi, pem-
bebasan PPN jasa pengolahan batu 
bara menjadi syngas sebesar 0%, pem-
bebasan PPN EPC kandungan lokal. 

“Seluruh insentif ini dapat diperoleh 
sekaligus jika proyek telah disetu-
jui dalam Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK),” terang Ridwan. 

Kemudian lebih ke hilir lagi adalah 
harga patokan produk hilirisasi dan 
pengalihan subsidi lpg ke DME se-
suai porsi LPG yang disubstitusi. Dan 
yang tidak kalah penting lagi adalah 
kepastian pembeli (offtaker). 

Ridwan menegaskan hilirisasi adalah 
masa depan industri batu bara. 
“Pemerintah siap memberikan 
fasilitas fiskal dan non fiskal. Kami 
berharap badan usaha dan dukungan 
dari asosiasi untuk terus dikampa-
nyekan kontribusi untuk iklim namun 
dengan kondisi kita,” ungkapnya. 

Pasar Asia Pasifik 
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertam-
bangan Batubara Indonesia (APBI) 
Hendra Sinadia masih percaya akan 
masa depan industri batu bara. Ia 
mendasarkan keyakinannya pada 
kenyataan prospek pasar batu bara 
global. Menurutnya, salah satu tolok 
ukur prospek batu bara ke depan 
dapat dilihat dari prospek pasar, baik 
pasar domestik maupun pasar ekspor. 

Saat ini sebagian besar atau 75% dari 
produksi batu bara Indonesia diek-
spor. Kawasan Asia Pasifik menjadi 
pangsa pasar terbesar dengan India 
dan Cina sebagai yang terdepan. 
Kemudian ada juga kawasan ASEAN 
seperti Malaysia, Filipina, Vietnam 
dan  Thailand. Juga kelompok negara 
Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. 

 “Kalau dilihat dari hal ini, kita ma-
sih punya harapan ke depan. Kita li-
hat impor Cina dan India dalam tren 
tumbuh,” ujarnya.  

Kemudian dia menguraikan secara 
singkat mengenai Cina, negara yang 
menjadi tujuan ekspor batu bara 
terbesar Indonesia. Negeri ini telah 

BATU BARA DI TENGAH DORONGAN
TRANSISI ENERGI

 (FOTO: IST)



A P R I L  2 0 2 148 EQUIPMENT INDONESIA

PANORAMA

mendeklarasikan karbon 
neutral pada 2060. Artinya 
Indonesia masih punya 
kesempatan mengekspor 
batu bara ke Cina selama 
40 tahun. 

Selain itu, sampai seka-
rang belum ada peta jalan 
menuju ke karbon netral 
tersebut, termasuk sejauh 
mana peran batu bara. Juga 
perlu diingat bahwa Cina 
merupakan negara dengan 
cadangan batu bara terbe-
sar. Cadangan batu baranya 
mencapai 1 triliun ton. 

Beberapa propinsi di Cina, 
pasokan energinya masih 
sangat bergantung pada 
batu bara. Sehingga tidak 
mudah untuk mencapai 
target karbon netral seper-
ti yang sudah dicanangkan. 

Hal yang tidak kalah pen-
ting lagi, Indonesia memi-
liki keunggulan lain. Karak-
ter batu bara yang paling 
diminati pasar kawasan 
Asia Pasifik khusus kalori 
menengah dan rendah. 
Juga posisi Indonesia yang 
sangat strategis dalam 
peta perdagangan di ka-
wasan ini.

“Kita masih memiliki 
peluang, dengan posisi 
Indonesia yang sangat stra-
tegis, kualitas batu bara 
yang sangat diinginkan 
konsumen khusus batu 
bara kalori menegah dan 
rendah,”tandas Hendra. 

Hendra juga mengatakan 
pelaku usaha di sektor 
batu bara pasti mendukung 
upaya transisi energi ter-
masuk melakukan hilirisasi 
atas produk batu bara. 
Karena hilirisasi merupa-
kan langkah tepat agar bisa 
bertahan di tengah de-
sakan global menggunakan 
energi ramah lingkungan. 

Namun menurut Hendra 
perusahaan-perusahaan 
yang akan menjalankan hi-
lirisasi harus dalam kondisi 
keuangan yang sehat. Ini 
terkait dengan sumber 
pendanaan yang semakin 
sulit didapat seiring ada-
nya transisi energi global. 

Akhirnya transisi energi 
tidak lantas meninggalkan 
batu bara sebagai sumber 
energi yang murah. Batu 
bara tetap akan dibutuh-
kan meski secara porsi 
akan terus dikurangi. EI

Industri nasional, ter-
masuk industri pertam-
bangan, sedang meng-

hadapi tren baru yang dise-
but Industry 4.0. Pada era 
ini ada kombinasi antara 
komputer dan sistem oto-
matisasi. Sistem ini terdiri 
atas mesin cerdas, sistem 
penyimpanan dan fasilitas 
produksi yang mampu un-
tuk saling bertukar data. 
Kehadirannya ditandai de-
ngan pemanfaatan teknolo-
gi dan komunikasi. 

Perkembangan dan kema-
juan teknologi yang terjadi 
saat ini juga mulai meram-
bah masuk ke sektor per-
tambangan mulai dari hulu 
sampai ke hilir. Meski ba-
nyak pihak melihat sektor 
pertambangan terbilang 
lambat dalam mamanfaat-
kan kemajuan teknologi 
dalam kegiatan operasi.

SAP SE, sebuah  perusahaan 
perangkat lunak glo bal 
melakukan survei terkait 
kesadaran perusahaan ter-
kait Industri 4.0. Survei ini 

dilakukan pada April 2020. 
Kesimpulannya, sebagian 
besar perusahaan sudah 
menyadari pentingnya pe-
manfaatan teknologi dalam 
kegiatan operasionalnya. 

Meski mengaku siap, na-
mun tidak lantas Industri 
4.0 telah digunakan sesuai 
kebutuhan. Ada perusa-
haan-perusahaan yang 
mengaku siap, tetapi tidak 
memiliki strategi yang 
tepat dalam pemanfaatan-
nya, sehingga hasilnya ti-
dak optimal.

Hendrik Lolinhandary, Indus
try Architect SAP South East 
Asia, menjelaskan beberapa 
hal penting terkait penerap-
an Industri 4.0. “Sebut saja 
saat ini perusahaan tambang 
fokusnya pada efisiensi. 
Kemudian untuk hilirisasi, 
fokus pada peralatan dan 
teknologi, maka penerapan 
teknologi 4.0 harus ter-
kait dengan peningkatan 
efisiensi dan performa aset. 
Itu harus menjadi yang ter-
depan,” ungkapnya. 

Berangkat dari situ, Hen-
drik menyebut setidaknya 
ada tiga hal penting dalam 
penerapan teknologi 4.0. 
Pertama, mengenal fokus 
perusahaan. Ini akan me-
nentukan teknologi mana 
yang akan dipilih. Kedua, 
bagaimana memulai. Hal 
yang penting bukan soal 
kita berhasil atau gagal, 
tetapi bagaimana perusa-
haan cepat memulainya. 

“Untuk tahap awal, tidak 
perlu diterapkan pada 
proyek-proyek besar tetapi 
pada proyek-proyek skala 
kecil seperti di prototype. 
Tujuannya agar kita me-
miliki pengertian yang 
lebih baik terhadap sebuah 
teknologi. Semakin besar 
pengertian tentu peluang 
kita untuk menjadi pionir 
di teknologi tersebut akan 
terbuka sehingga manfaat 
yang akan diperoleh akan 
semakin besar,” tandasnya. 

Hal ketiga, menurut Hen-
drik, adalah memiliki 
ukuran atau KPI terkait 

AGAR INDUSTRI 4.0
BERDAYA GUNA

Bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi
dalam kegiatan operasi di sektor pertambangan? 

Integrasi teknologi elektrifikasi pada peralatan tambang. 



49A P R I L  2 0 2 1 EQUIPMENT INDONESIA

PANORAMA

i ndustr ia l  4 .0

robot ic

automat ion

INDUSTRIAL SOLUTION EVENTS FOR MANUFACTURING INDUSTRY

1 - 4 December 2021
Jakarta International Expo, Kemayoran

Indonesia

14 - 17 July 2021
Grand City Convention & Exhibition Center

Surabaya - Indonesia

1 - 4 December 2021
Jakarta International Expo, Kemayoran

Indonesia

Manufacturing Series Exhibitions provide the most cost-effective way to increase your business in Indonesia. The perfect opportunity 
to demonstrate your products and services first hand to your clients and future business partners. Over than 35,000 trade attendees 
have visited the 2019 edition- your chance to meet potential buyers in S.E. Asia Largest Market!

Plan B is Digital

Seamless opportunity that provides more exposure to any brands before the show! By joining our selection of digital products, 
exhibitors can get maximum exposure for their products and services. In 2020, we have successfully held 2 main digital activities to 
occupied this industry’s needs – from business meetings to webinars. This 360 degrees online marketing solutions will not let any 
products and services miss the eyeball of the exhibitors’ target audience! Join our the 2021 hybrid edition and get connected with the 
decision-makers, purchasing, engineers, or key trade buyers for the manufacturing industry in Indonesia.

For digital collaboration or to book your booth, please contact your nearest office:

Farah Alkatiri
 +6221 2525 320
 faradiba@pamerindo.com

ORGANISERS
INDONESIA

INTERNATIONAL SALES OFFICE
ASIA

INTERNATIONAL SALES OFFICE
WORLDWIDE

Carolyn Lee
 +65 9623 6131
 carolyn.lee@informa.com

Shaun White
 +44 79 7688 7088
 shaun.white@informa.com

35,485
Trade attendees

4 days exhibition

37,786
Square metres

1,542
Exhibiting companies

from 39 countries

22
International and
regional pavilions

95.33%
Visitor

satisfaction rate

95.95%
Visitor will

return back

81.51%
Exhibitor

satisfaction rate

77.54%
Exhibitor

will join back

88.93%
Find new suppliers

92.69%
Collect market information

96.14%
Quality of exhibitors

91.78%
Source new products

MANUFACTURING INDONESIA 2019 KEY STATISTIC

www.manufacturingsurabaya.com www.manufacturingindonesia.com www.machinetoolindonesia.com

Manufacturing Indonesia Manufacturing Indonesia

(FOTO: ABB)
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apa saja yang akan dicapai 
dari penerapan teknologi 
4.0. Hal Ini penting untuk 
melihat sejauhmana pe-
manfaatan teknologi bisa 
membantu perusahaan 
memenuhi targetnya.  

Selanjutnya Hendrik 
menjelaskan 4 pilar pe-
manfaatan industry 4.0 di 
pertambangan. Pertama, 
intelligence asset, yakni 
bagaimana beranjak dari 
reaktif menjadi proak-
tif dengan fokus utama 
pada performa alat. Fokus 
teknologi ini adalah men-
gubah sifat maintenance alat 
dari yang reaktif ketika ada 
kerusakan menjadi proaktif, 
yakni kemampuan mempre-
diksi maintenance alat. 

Kedua, Intelligence factory. 
Untuk kegiatan hilirisasi 
seperti  gasifikasi batu bara, 
industri baterai dan lainya 
tentu berhubungan dengan 
automatisasi di pabrik. Tu-
juannya tidak lain memonitor 
konsumsi energi, pelaksanaan 
KPI, memonitor kualitas 
produk bahkan memprediksi 
kualitas produk berdasarkan 
parameter. 

Ketiga, Inteligence product, 
teknologi ini cocok untuk in-
dustri yang sangat hi lir sep-
erti baterai. Teknologi ini  
berperan dalam pengem-
bangan produk, komersial-
isasi produk de ngan cara 
yang kreatif.

Keempat, empower people, 
yaitu bagaimana perusa-
haan menggunakan teknlogi 
terbaru di area operasi. 
Tujuannya tidak lain mem-
bantu para karyawan yang 
bekerja di area operasional 
untuk membantu dari sisi 
learning, visualisasi, safety 
dan lainnya. Ini terkait de-
ngan dengan pengambilan 
keputusan. 

Hendrik juga mendorong 
perusahaan untuk mulai 
membuat cetak biru indus-
try 4.0. Peta jalan peng-
gunaan industri 4.0 di peru-
sahan bisa dimulai dengan 
menentukan komponen 
penting untuk memetakan 
rantai nilai (value chain) 
di tambang. Baik terkait 
perencanaan, penambang-
an, asset management, 
distribusi, transportasi dan 
penjualan. Juga di area 
mana komponen teknologi 
ini ditempatkan di area 
operasi.

Ia mencontohkan peman-
faat teknologi terkait 
dengan  perawatan alat. 
Seperti sudah disebutkan di 
awal bahwa teknologi yang 
terkait dengan pera watan 
aset ini mengubah sifat 
perawatan dari yang pasif 
menjadi proaktif atau pre
dictive maintenance. 

Dengan teknologi yang ada, 
perusahaan akan dibantu 
untuk me-maintain alatnya 
pada saat yang tepat. Tidak 

terlalu cepat karena bisa 
mengakibatkan pembo-
rosan. Tidak juga terlambat 
karena bisa membuat alat 
atau aset itu rusak. Karena 
kalau sudah rusak parah, 
maka biaya perbaikannya 
menjadi lebih besar. 

“Tantangannya adalah 
waktu yang tepat untuk 
melakukan maintenance 
atau perawatan. Jangan 
sampai terlalu cepat, ber-
potensi pemborosan. Se-
baliknya, kalau terlambat 
ditangani malah memakan 
biaya yang lebih besar,” 
tandas Hendrik. 

Predictive maintenance 
adalah menyeimbangkan 
waktu perawatan agar tidak 
terlalu cepat dan tidak tidak 
terlambat. Ini sudah bisa 
dilakukan dengan penem-
patan teknologi di machine 
learning, di area statistical 
processing atau bigdata. 

Menurut Mohamad Thoha 
dari Perhimpunan Ahli 
Pertambangan Indonesia 
(PERHAPI), dalam upaya 
mendorong hilirisasi, peran 
teknologi dan SDM sangat 
penting. Yang paling penting 
saat ini bukan pada pen-
guasaan sumber daya alam. 
Meski demikian, teknologi 
yang ada saat ini dan ke de-
pan bersumber dari produk 
pertambangan. Produk tam-
bang diekstraksi dan diolah 
menjadi produk-produk 
hightech. “Ini potensi yang 

luar biasa besar kalau diolah 
menjadi produk teknologi 
tinggi. Indonesia akan men-
jadi pemain penting di dunia 
jika ini bisa dilakukan,” tan-
dasnya.

Hal lain yang juga pen ting, 
lanjut Mohamad Thoha, 
adalah kemampuan men-
ciptakan teknologi. “Kalau 
transfer teknologi, menurut 
saya, sudah selesai. Ma-
salah kita pada menghasilk-
an teknologi karena selama 
ini kita masih menggunakan 
teknologi asing. Ketika mau 
mengolah produk tambang, 
kita harus mencari teknolo-
gi dari luar, kita bermitra 
dengan produsen-produsen 
teknologi. Kita belum 
bisa menghasilkan produk 
teknologi padahal kita su-
dah sangat lama bergelut 
dengan itu,” ungkapnya.    

Pertambangan Indonesia 
memang tengah beralih 
dari kegiatan yang semata 
hanya berbasis ekstraksi 
dan beralih ke industri. 
Jika sebelumnya Indonesia 
hanya menambang dan 
menjual produk tambang, 
maka saat ini dan ke de-
pan Indonesia sudah mulai 
mengolah menjadi produk 
setengah jadi untuk selan-
jutnya dijual. Diharapkan 
ke depan, produk yang 
dijual benar-benar produk 
akhir. Sehingga nilai tam-
bah yang didapat akan se-
makin besar. EI

PANORAMA

Ilustrasi ke-
giatan tambang 
otonom Hitachi. 
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Produsen engine Cum-
mins bisa mengalami 
kenaikan 8 hingga 12% 

di seluruh bisnis non-jalan 
raya (offhighway) pada 
tahun 2021 karena pasar 
pulih lebih cepat dari yang 
diperkirakan karena pan-
demi Covid-19. Optimsime 
itu disampaikan Eric Neal, 
direktur eksekutif bisnis off
highway Cummins, sembari 
menambahkan syarat bahwa 
hal ini bergantung pada “se-
lama kita bisa mendapatkan 
bahan-bahan untuk mem-
buat engine. Saat ini kami 
mendapatkan banyak per-
mintaan yang pasti dapat 
mendukung pertumbuhan 
itu, dan mungkin lebih ba-
nyak,” katanya dikutip dari 

Sany Group melakukan 
terobosan baru dengan 
memproduksi kenda-

raan konstruksi bertenaga 
sel bahan bakar hydrogen. 
Kendaraan-kendaraan yang 
terdiri dari dump truck dan 
mixer truck itu sudah me-
luncur dari jalur produksi 
perusahaan itu pada 
fasilitas manufakturnya di 
Changsa, China.

Sany mengklaim mixer 
truck buatannya sebagai 
yang pertama di dunia yang 
menggunakan bahan bakar 
hidrogen. Seorang anggota 
tim R&D Sany yang bekerja 
pada kendaraan-kendaraan 
konstruksi menyebutkan 
salah satu keuntungan 
utama menggunakan hidro-
gen sebagai sumber tenaga 
adalah berkurangnya emisi 
yang dihasilkan. Satu-satu-
nya emisi hidrogen adalah 

rilis Cummins (26/3/2021).
Selama masa Covid, pasar 
secara umum mengalami kon-
traksi. China khususnya dan 
juga India adalah negara-nega-
ra yang memberikan kontribusi 
besar untuk aliran pendapatan 
Cummins selama tahun 2020, 
baik untuk engineengine jalan 
raya (onhighway) maupun 
offhighway.

Pendapatan Cummins un-
tuk tahun 2020 yang dirilis 
Februari lalu mencapai USD 
19,8 miliar, turun 16% dari 
tahun 2019. Penjualan di 
Amerika Utara turun 21% dan 
pendapatan internasional 
turun 7%. Penjualan turun 
sepanjang tahun di semua 
wilayah utama kecuali China, 

di mana permintaan untuk 
truk dan peralatan konstruksi 
mencapai rekor tertinggi.

Bisnis engine merepresen-
tasikan sekitar 40% dari 
pendapatan keseluruhan 
Cummins dan pada kuartal 
keempat tahun 2020 pen-
jualan meningkat sebesar 
2% (YoY) menjadi USD 2,3 
miliar. Pendapatan dari 
segmen engine jalan raya 
meningkat 1% dan pendapa-
tan dari segmen non jalan 
raya meningkat 4% di Q4. 
Penjualan engine di pasar 
Amerika Utara datar tetapi 
meningkat 8% di pasar in-

ternasional, terutama kare-
na peningkatan permintaan 
di pasar Cina dan India.

Neal mengatakan bahwa, 
meskipun Cummins ber-
investasi besar-besaran 
dalam teknologi tenaga al-
ternatif, ia tidak sepenuh-
nya beralih dari diesel. 
“Kami yakin solar akan 
selalu ada tempatnya,” 
katanya. “Kami pasti akan 
memiliki solusi untuk mesin 
pembakaran internal serta 
tenaga alternatif, yang 
juga termasuk gas alam.” 
(Sumber: Cummins Engine)

PENJUALAN ENGINE CUMMINS 
MAKIN MENINGKAT

Produsen engine Cummins bisa mengalami kenai-
kan 8 hingga 12% di seluruh bisnis non-jalan raya 
pada tahun 2021 karena pasar pulih lebih cepat 
dari yang diharapkan karena pandemi Covid-19.

Bisnis produk-
produk engine 
merepresentasikan 
sekitar 40% dari 
pendapat Cummins 
secara keseluruhan.

Protipe dump truck dan mixer 
truck Sany yang bertenaga sel 
bahan bakar hydrogen. 

panas dan uap air.

Sebagaimana diketahui, 
China saat ini menargetkan 
netralitas karbon pada tahun 
2060. Sany menawarkan 
kendaraan-kendaraan tanpa 
emisi itu untuk memung-
kinkan pelanggan-pelanggan 
China memenuhi target pe-
ngurangan emisi tersebut.

Selain tanpa emisi, Sany 
dalam rilisnya (26/3/2021) 
menyebutkan beberapa 
manfaat lain dari produk-
produk bertenaga sel hyd-
rogen, di antaranya: 

l Masa pakai baterai yang 
lama: Satu set silinder hi-
drogen dengan kapasitas 
gabungan 1.680 L memasti-
kan jarak mengemudi lebih 
dari 500 km (310,7 mil.), 
memberikan rasa aman 
kepada para sopir ketika 
hendak melakukan perjala-

nan jauh. 

l Lebih banyak tenaga: 
Dengan motor penggerak 
yang torsinya besar dan 
gearbox AMT, tumpukan 
sel bahan bakar berdaya 
tinggi ini memiliki tingkat 
konversi energi lebih dari 
50%. Kendaraan-kendaraan 
ini menunjukkan tingkat 
akselerasi yang tinggi dan 
kapasitas yang besar mele-
wati tanjakan.

l Kemampuan yang lebih 
baik dalam beradaptasi 
dengan perubahan cuaca: 
Sistem manajemen panas 
terintegrasi melakukan pe-
manasan dan pendinginan 
otomatis dalam kondisi cu-

aca panas dan dingin untuk 
mempertahankan kinerja 
yang optimal.

l Pertimbangan-pertim-
bangan keamanan ekstra: 
Fungsi-fungsi seperti pro-
teksi panas yang tinggi, 
proteksi arus berlebih, 
alarm tekanan rendah, 
serta deteksi dan kontrol 
kebocoran dalam sistem 
suplai hidrogen menjamin 
pengalaman berkendara 
tanpa khawatir.

Mengomentari Sany dalam 
mengembangkan truk-truk 
ini, Li Tanbo, deputy gene-
ral manager Unit Bisnis 
Crane Sany, mengatakan 
pabrikan ini telah mema-
suki fase baru di mana 
pengembangan mesin-
mesin konstruksi mengarah 
pada penerapan teknologi-
teknologi peralatan cerdas 
yang ramah lingkungan. 

SANY berencana untuk 
menjadi penyedia solusi 
bahan bakar hidrogen 
terlengkap dan produsen 
kendaraan listrik konstruksi 
nomor satu di China dalam 
waktu 5 tahun ke depan. 
(Sumber: Sany Global)

SANY LUNCURKAN TRUK 
BERTENAGA HIDGROGEN

SANY baru-baru ini memproduksi sebuah dump 
truck dan mixer truck bertenaga sel bahan bakar 

hidrogen. Bagaimana performanya?
FOTO: SANY
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Didesain untuk mendukung 
pengerjaan proyek-proyek 
konstruksi dan infrastruktur di 

area perkotaan, model baru ini me-
miliki fitur-fitur, pengangkutan, per-
akitan dan efisiensi energi yang sama 
dengan model-model lain dalam 
rangkaian MCT yang dibuat pada 
pabrik Manitowoc di Zhangjiagang 
dan terutama ditujukan untuk pasar 
regional Asia.

Tower crane model baru ini memiliki 
jib sepanjang 65 meter dengan kapa-
sitas ujung 1,5 ton. Terdapat dua 
pilihan counter jib: 13,5 meter untuk 
digunakan dengan panjang 30 sampai 
45 meter dan 16 meter untuk konfig-
urasi 50 sampai 65 meter.

Crane ini dapat dipasang pada menara 
L46 1,6 meter atau L68 dua meter yang 
ada dari Potain, yang keduanya meng-

Bucket transparan adalah sistem 
yang memungkinkan penge-
mudi wheel loader melihat titik 

buta di depan bucket melalui monitor 
di kokpit. Sistem inovatif ini merekam 
gambar di depan wheel loader den-
gan kamera yang dipasang di bagian 
atas dan bawah peralatan dan me-
nampilkan gambar-gambar ditampil-
kan secara real time menggunakan 
metode proyeksi melengkung.

Bagian depan wheel loader, teru-
tama di depan bucket, dianggap 
sebagai area yang rentan dari sisi ke-
selamatan karena adanya titik-titik 
buta. Namun, dengan fungsi bucket 
transparan, operator dapat dengan 

gunakan sambungan dengan pin. Coun
ter jib ini  juga dapat digunakan den-
gan tower base yang diperkuat S46JR 
setinggi 7,5 meter, dengan ketinggian 
berdiri bebas hingga 59,2 meter. 

Di lokasi yang dipersiapkan dengan 
baik, menurut sumber Potain, crane 
ini dapat dipasang dalam satu seten-
gah hari, sementara bagian-bagian 
tower crane ini dapat dikemas dalam 
lima muatan kontainer.

MCT 185 menggunakan mesin derek 
Optima baru 30kW 40 LVFC 20 se-
bagai standar, dengan panjang tali 
456 meter dan kecepatan hingga 
98 meter/menit dengan beban satu 
ton. Hoist Optima  37kW 50 LVF 20 
opsional mengangkat beban seberat 
1,1 ton hingga 121 meter/menit, 
sedangkan Optima 45kW 60 LVFC 20 
menawarkan kecepatan yang sama 

dengan penyimpanan tali 553 meter.

Ketiga mesin derek ini menawarkan 
kontrol kecepatan variabel secara 
terus-menerus yang memungkinkan 
operator menyesuaikan setiap pick 
dari kabin Smartview S110 yang nya-
man. Kabin V140S Vision tersedia 
sebagai opsi. Empat opsi mekanisme 
troli juga tersedia dengan kecepatan 
hingga 80 meter per menit.

“Unit-unit topless crane  menjadi solusi 
tepat untuk kecepatan dan fleksibilitas 
yang mereka hadirkan di tempat kerja. 
Integrasi MCT 185 ke dalam rangkaian 
tower crane topless kami membuka 
lebih banyak kemungkinan bagi para 
kontraktor, dan tentu saja ini dengan 
dukungan teknis terbaik di industri 
yang identik dengan Potain ini,” kata 
manajer produk regional Kwong-Joon 
Leong. (Sumber: Vertikal.net)

POTAIN PERKENALKAN
MODEL BARU PADA

TOWER CRANE MCT

Tower crane Potain MCT 185

Potain telah menambah model baru pada jajaran tower 
crane MCT flat top yang dibuat di China dengan mem-

perkenalkan MCT 185 Topless 8 ton.

mudah melihat titik-titik buta di 
depan bucket melalui monitor dan 
mencegah kecelakaan-kecelakaan 
yang mengancam keselamatan. 
Keuntungan lainnya adalah dapat se-
cara signifikan meningkatkan efisien-
si kerja dengan memungkinkan per-
spektif pandangan ke depan selama 
bongkar muat atau saat membawa 
tanah dan pasir.

Doosan Infracore adalah yang per-
tama di dunia yang mengembangkan 
dan menerapkan fungsi proyeksi de-
pan dengan bucket transparan untuk 
mesin konstruksi dan telah mengaju-
kan paten di Korea, Amerika Utara, 

Eropa, dan China. Pabrikan itu juga 
telah memamerkan teknologi ini dan 
mendapat ulasan yang positif di CES 
2020 yang diadakan di Las Vegas ta-
hun lalu.

Pabrikan ini juga telah memasang 
berbagai sistem-sistem keamanan 
mutakhir untuk peralatan konstruk-
sinya seperti sistem monitor tampi-
lan sekitar (around view monitor/
AVM) yang dapat memantau ling-
kungan di sekeliling peralatan, dan 
sistem peringatan belakang menggu-
nakan sensor ultrasonik,yang mener-
ima tanggapan yang baik dari para 
pelanggan. (Sumber: Doosan Infracore)

DOOSAN INFRACORE PERKENALKAN 
“BUCKET TRANSPARAN”

PADA WHEEL LOADER
Doosan Infracore telah memperkenalkan wheel loader yang dilengkapi 

dengan ‘bucket transparan’ pertama di industri ini, yang memungkinkan 
para pengemudi melihat titik-titik buta di depan bucket.
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Dilansir dari siaran pers Volvo 
CE, Kamis (25/3), disebutkan 
bahwa perilaku para pelang-

gan telah berevolusi dan berubah 
karena pandemi Covid-19 dan, 
karena itu, perusahaan mengambil 
pendekatan pemasaran baru yang 
bertujuan untuk berada lebih dekat 
lagi dengan para pelanggan.

Volvo CE menyatakan akan makin 
fokus menggarap audiens-audiens 
yang dibuat khusus dengan meng-
gabungkan acara-acara fisik, digital, 
dan hybrid. Upaya-upaya ini diyakini 
akan memungkinkan penawaran yang 
lebih fleksibel dan dibuat dikemas 
sesuai kebutuhan, bagaimanapun dan 
di mana pun para pelanggan ingin 
berinteraksi dengan produk-produk 
dan layanan-layanan Volvo.

“Meskipun interaksi fisik tetap sangat 

VOLVO CE ABSEN
DARI BAUMA 2022
Volvo Construction Equipment (Volvo CE) me-

nyatakan tidak akan tampil pada Bauma 2022. Na-
mun, produsen itu tidak menutup kemungkinan un-
tuk tetap menghadiri pameran itu – maupun pamer-
an-pameran dagang lainnya – pada masa mendatang.

Volvo CE menga-
takan bahwa cara 
berhubu ngan 
de ngan para cus-
tomer sedang 
berubah. 

(FOTO: VCE)

Articulated hauler Terex Trucks 
TA300 dan TA400 diperbarui 
dengan menggunakan engine-

engine Scania yang sesuai dengan 
Stage V baru. Pembaruan itu di-
lakukan untuk mengurangi konsumsi 
bahan bakar hingga 7% dibandingkan 
dengan versi Stage IV sebelumnya.

Dilengkapi dengan variable geometry 
turbo (VGT), engine Stage V baru ini 
memungkinkan respons yang lebih 
cepat pada semua kecepatan engine 
dan kinerja pembakaran yang efisien, 
membantu meningkatkan efisiensi 
sekaligus menjaga biaya total kepe-
milikan tetap rendah.

Jenis-jensi engine Stage V ini meng-
gunakan teknologi aftertreatment 
reduksi katalitik selektif (SCR), meng-
hilangkan kebutuhan untuk resirkulasi 
gas buang (EGR). Tidak ada gas buang 
yang dikembalikan ke ruang bakar en-
gine, membantu meningkatkan efisien-
si dan daya tahan alat, sementara 
katalis oksidasi diesel (DOC) dan diesel 
particulate filer (DPF) berkapasitas 
besar memastikan mesin memenuhi 
standar-standar emisi UE terbaru. 

“Memperkenalkan tipe-tipe engine 
yang memenuhi persyaratan Stage V 
untuk TA300 dan TA400 adalah bagian 
dari fokus kami untuk menghadirkan 

penting, kami mu-
lai melihat peruba-
han-perubahan sig-
nifikan dalam cara 
pelanggan-pelang-
gan kami ingin ber-
interaksi dengan 
kami, baik secara 
digital maupun 
tatap muka. Hal 
ini didorong oleh 

“Meskipun kami mengundurkan diri 
dari acara tahun depan, kami ti-
dak mengesampingkan partisipasi 
di Bauma atau pameran-pameran 
dagang lainnya pada masa men-
datang. Kami akan terus meninjau 
cara pelanggan-pelanggan kami ingin 
berinteraksi dengan kami dan men-
dasarkan strategi-strategi kami pada 
kebutuhan-kebutuhan dan perminta-
an-permintaan mereka,” ujarnya.

Volvo CE menambahkan bahwa 
strategi baru ini mencakup fokus 
yang makin besar pada acara-acara 
dengan brand Volvo di pasar lokal, 
integrasi saluran-saluran pemasaran 
digital dan tradisional, serta pening-
katan investasi dalam saluran-saluran 
dan kampanye-kampanye digital un-
tuk mencerminkan titik-titik kontak 
dan perilaku-perilaku pelanggan yang 
berubah. (Sumber: Volvo CE)

kemungkinan-kemungkinan teknologi 
untuk menjalankan bisnis secara lebih 
efisien dan meningkatnya kebutuhan 
untuk melakukan bisnis secara lebih 
berkelanjutan,” ungkap Carl Slotte, 
Kepala Wilayah Eropa Volvo CE.

Namun, Slotte menyatakan bahwa 
perusahaan asal Swedia itu tidak me-
nutup kemungkinan menghadiri Bau-
ma - atau pameran-pameran dagang 
lainnya - pada masa mendatang. 

TEREX TRUCKS PERKENALKAN 
ADT STAGE V YANG BARU

pengangkut artikulasi yang efisien, 
produktif, berkualitas tinggi, dan 
tahan lama, sekaligus menekan total 
biaya kepemilikan,” komentar Kenny 
Price, manajer penjualan regional 
EMEA Terex Trucks, dikutip dari rilis 
Terex Trucks, Kamis (11/3).

Sebagaimana alat-alat angkut Stage IV 
Terex Trucks, Stage V TA300 dan TA400 
yang baru masing-masing dilengkapi den-
gan engine-engine Scania DC9 dan DC13, 
dan berkat drivetrain yang sangat cocok 
dengan engine, truk ini dikatakan mem-
berikan kinerja yang bertenaga dan unggul 
dalam lingku ngan kerja yang menantang.

Engine Stage V TA300 dan TA400 yang 
baru terhubung ke sistem telema-
tika Haul Track Terex Trucks, yang 
menawarkan visibilitas dan kontrol 
lengkap untuk hauler. Para pelanggan 
dapat mengakses lokasi dan pelacakan 
GPS alat berat bersama dengan berba-
gai laporan kinerja harian yang dapat 
diunduh, seperti jam kerja truk, ke-
cepatan engine, idle time, dan peri-
ngatan kode kesalahan sistem.

Truk-truk Stage V TA300 dan TA400 
pertama sudah keluar dari jalur 
produksi dan akan dikirimkan ke 
para pelanggan di Eropa mulai Ma-
ret. Sistem Stage V Eropa yang baru 
akan melengkapi jajaran pengangkut 
artikulasi Tier 4 Final untuk pasar 
Amerika Utara dan rangkaian Tier 
2 yang dirancang untuk pasar-pasar 
tanpa regulasi di seluruh dunia.

Terex Trucks sudah mempresentasi-
kan mesin-mesin dump truck baru 
mereka yang sesuai dengan Stage V 
UE pada pameran Hillhead Digital 
dari 30–31 Maret 2021.

(Sumber: Terex Trucks)
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Dengan pengalaman dan keahlian selama lebih 
dari 100 tahun dalam industri purna jual, perusa-
haan Italia ini memperluas lini produk berkualitas 

tingginya untuk memberi akses yang lebih baik kepada 
para pelanggan ke komponen-komponen pengganti. Den-
gan jangkauan yang diperluas, pabrikan ini menawarkan 
TCO (biaya total kepemilikan) yang sangat kompetitif.

Dalam penawaran purnajualnya, Berco memasok produk-produk 
track chain dan pelapis track, idler, sprocket, track dan carrier 
roller. Sebagai pemimpin di segmen pertamba ngan, pengem-
bangan strategis yang baru ini akan membuat perusahaan ini 
meningkatkan kehadiran aftermarket-nya di industri konstruksi 
yang sangat kompetitif.

Melalui kolaborasi yang kuat dengan dealer-dealer pe-

rusahaan, kehadiran layanannya akan didirikan 
di lokasi-lokasi strategis yang penting. Ini akan 
memungkinkan para pelanggan mengakses 
produk-produk yang tepat, pada waktu yang te-
pat, di tempat yang tepat.

Untuk menerapkan strategi baru ini, Berco 
telah membentuk tim baru yang terdiri dari 
para ahli berdedikasi yang memiliki pengalaman 
dan pola pikir untuk sukses di pasar purnajual. 
Tim itu akan sepenuhnya memanfaatkan penge-
tahuan dan asal usul berbagai peralatan orisinal 
(OE) lengkap Berco sambil memperluas tawaran 
konstruksi purnajualnya.

Diluncurkan Desember silam se-
cara virtual dan live streaming, 
CEN, yang berarti ‘Yang Kuat’ 

dalam bahasa Korea dan ‘Lengkap, 
Efisien dan Perlu’ untuk seluruh dunia, 
didukung oleh engine diesel FPT In
dustrial Euro Dynamics 45. Engine ini 
dipilih karena karakteristiknya yang 
unik dalam hal tenaga tinggi, torsi, 
keandalan, dan kinerjanya. Selain itu, 
engine tersebut juga diklaim efisien dan 
memenuhi regulasi emisi bebas EGR.

Diluncurkan dalam versi 3, 4, dan 5 

BERCO PERKUAT
BISNIS AFTERMARKET

Berco, yang dikenal sebagai pemain global di bis-
nis purna jual yang memproduksi dan menyuplai 
undercarriage dan berbagai komponen kepada 

banyak OEM alat berat utama dunia, memperkuat 
bisnis purnajualnya.

ENGINE FPT INDUSTRIAL UNTUK TRUK TATA DAEWOO, CEN
FPT Industrial telah dipilih oleh 

Tata Daewoo Commercial Vehicle 
sebagai pemasok engine untuk 

peluncuran baru “CEN”, formula 
truk seri semi-medium inovatif 
yang ditujukan untuk memberi-

kan dampak yang kuat pada pasar 
domestik Korea Selatan.

Engine diesel FPT 
Industrial N45 dipilih 
oleh Tata Daewoo 
untuk truk barunya, 
CEN.

ton, CEN adalah truk yang 
menggabungkan tenaga, 
efisiensi, keserbagunaan, dan 
keselamatan yang tak ter-
tandingi - persis seperti yang 
dibutuhkan para pelanggan 
dan berba gai pasar di dunia. 
Fitur-fiturnya yang luar biasa 
termasuk transmisi otomatis 8 
kecepatan pertama di segmen-
nya, rem pneumatik penuh, 
kursi bersuspensi udara, dan 
DRL LED, yang semuanya 
berkontribusi pada pengala-
man berkendara yang tak ter-
lupakan.

Tersedia dalam dua versi den-

torsi hingga 23% lebih banyak 
daripada pesaing Korea Se-
latannya. Sistem aftertreat
ment HI-SCR yang unik dan 
dipatenkan tanpa EGR tidak 
hanya memenuhi standar-
standar emisi yang paling 
ketat tetapi juga memberikan 
sejumlah manfaat yang sub-
stansial. Ini termasuk pening-
katan kualitas udara masuk: 
engine hanya menarik udara 
bersih, bukan gas resirkulasi 
yang sangat panas dan kotor. 
Ukuran dan instalasi diopti-
malkan: dengan tidak adanya 
EGR, sirkuit pendingin lebih 
kecil dan lebih mudah dipas-
ang. Semakin handal:  seluruh 
sirkuit pendingin beroperasi 
pada suhu yang lebih rendah; 
dan interval servis filter par-
tikel  hingga 150.000 km ber-
kat regenerasi pasif. EI

Excavator yang 
menampilkan 
rangkaian 
produk pur-
najual Service 
Line Berco

“Ini adalah saat yang sangat menyenangkan bagi Berco. 
Pengenalan strategi aftermarket yang terfokus, struktur 
yang jelas, dan peningkatan portofolio produk telah men-
ciptakan banyak peluang pertumbuhan dan aliran pendapa-
tan bagi perusahaan. Tujuan kami akan menyediakan 
setiap pelanggan di berbagai bidang industri kami dengan 
penawaran toko serba ada untuk semua kebutuhan purna-
jual tugas berat mereka,” kata Diego Buffoni, kepala after
market Berco seperti dikutip Aggbusiness.com (26/3).

Penawaran purnajual Berco mencakup tiga lini produk 
yang berbeda: Original, Platinum dan yang terbaru, 
Service . Original Line memberi kepada para pelanggan 
komponen-komponen yang identik dengan suku cadang 
OE dalam hal desain dan proses produksi. Platinum Line 
bahkan selangkah lebih maju, melampaui OE dalam 
kualitas, daya tahan, dan kinerja. Lini ini menawarkan 
solusi inovatif dan disesuaikan untuk alat berat besar 
yang harus beroperasi dalam kondisi iklim dan tanah yang 
ekstrim. Dengan peningkatan keandalan dan masa pakai, 
Platinum Line memberikan penghematan biaya dalam 
jangka panjang dengan memungkinkan alat berat berope-
rasi lebih lama secara signifikan tanpa gangguan.

Service Line dibuat untuk memasok mesin-mesin di indus-
tri konstruksi. Lini perdana, yang ditujukan untuk exca-
vator dengan kapasitas 13, 20, dan 30 ton, kini tersedia 
bagi para pelanggan. Lini produk ini hadir dengan garansi 
sangat lama (2.000 jam dalam kondisi pengoperasian 
normal) dan ketahanan yang lebih baik terhadap abrasi, 
benturan, dan kelembaban. EI

gan 186 atau 206 HP, mesin Fpt Industrial Euro Dynam-
ics 45 adalah bagian dari jajaran mesin NEF terkenal, 
yang dijual di seluruh dunia untuk semua jenis aplikasi, 
baik onroad maupun offroad dan di sektor kelautan, 
sekitar 100.000 unit per tahun.

ED 45 menghasilkan tenaga hingga 21% lebih besar dan 
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