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INDONESIA

EQUIPMENTNOTE

Pertarungan antara alat-alat berat 
produksi dalam negeri dengan produk-
produk impor bukan cerita baru. Majalah 

Equipment Indonesia sudah berulang-ulang 
membahasnya. Persoalan dasarnya tidak berge-
ser, yaitu rendahnya komitmen dari pemerintah 
untuk menegakkan regulasi yang sudah ada. 
Pemerintah terkesan setengah hati dalam me-
negakkan aturan main di industri yang padat 
modal ini. Bahkan pemerintah terkesan lebih 
memihak pada kepentingan produk-produk im-
por dibandingkan mesin-mesin konstruksi buat-
an dalam negeri. 

Adalah Ketua HINABI, Jamal-
ludin, yang terus mendesak 
pemerintah untuk mendu-
kung pertumbuhan industri 
manufaktur alat berat nasio-
nal. Saat ini TKDN (Tingkat 
Kandungan Dalam Negeri) 
industri tersebut sudah di 
atas 40 persen. Namun, para 
pemain di industri ini ma-
sih kalah bersaing dengan 
mesin-mesin dari luar karena 
pengaturan import duty 
yang lebih memihak kepada 
barang-barang impor. 

Sebagaimana diketahui, 
alat-alat impor saat ini masuk ke Indonesia 
dengan import duty rendah, sementara kom-
ponen-komponen impor yang digunakan oleh 
industri alat berat dalam negeri dikenakan 
bea masuk tinggi. Bagaimana mungkin mesin-
mesin buatan dalam negeri bisa berjaya di 
negerinya sen diri dalam kondisi seperti ini? 
Itu sebabnya, menurut HINABI, satu-satunya 

cara untuk menjaga pertumbuhan industri 
alat berat dalam negeri dalam berhadapan 
dengan pemain-pemain asing adalah pe-
ngaturan import duty.

Bukan tanpa alasan HINABI semakin gerah 
dengan kebijakan pemerintah tersebut. 
Secara kapasitas, industri alat berat dalam 
negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan 
pasar dalam negeri. Indonesia memiliki 
fasilitas-fasilitas produksi paling lengkap 
dan paling maju di Asia Tenggara saat ini. 
Lokasi-lokasi berbagai fasilitas produksi pun 
dekat dengan pasar karena Indonesia memi-
liki tambang-tambang besar, proyek-proyek 
infrastruktur skala besar serta industri agri-
kultur yang sedang tumbuh pesat. 

Dari segi demand posisinya masih di bawah 
kapasitas produksi yang dimiliki. Kapasitas 
produksi masih tersedia dan akan bertambah 
seiring dengan meningkatnya kebutuhan 
pasar. Namun, industri ini harus bersaing 
dengan produk-produk impor yang jumlah-
nya makin tidak terkendali. Menurut HINABI, 
banjir produk-produk impor memicu excess 
capacity dan ini risiko yang sedang dihadapi. 

Nah, satu-satunya cara untuk menjaga per-
tumbuhan industri alat berat dalam negeri 
dalam berhadapan dengan pemain-pemain 
asing adalah adalah pengaturan import duty 
plus komitmen pemerintah untuk berpihak 
pada pertumbuhan industri alat berat nasio-
nal. Saat ini merupakan momen yang tepat 
untuk melakukan hal itu karena pemerintah 
sedang menggaungkan kampanye ‘benci 
produk asing’. EI

ALAT BERAT LOKAL
VERSUS IMPOR
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Experience the Progress.

Liebherr’s Advanced Bucket & GET Solution
  Engineered design for increased bucket fill factors and better performance
  Self-sharpening system and sophisticated material properties provide extended lifetime
  Safety-first through a truly hammerless system
  Symmetrical design allows interchangeability, meaning reduced parts inventory

PT. Liebherr Indonesia Perkasa
Jl. Mulawarman No. 17 
Balikpapan 76116, East Kalimantan, Indonesia
Tel. : +62 542 76 4215
Fax : +62 542 770-330
E-mail: info. ptl@ liebherr. com
Internet: www. liebherr. com

2036-510_005 AZ fuer Indonesien_210x267 MIN_009_GET_02.indd   1 20.08.19   09:12

PT. Liebherr Indonesia Perkasa
Jl. Mulawarman No.12
Balikpapan 76116, East Kalimantan, Indonesia
Tel : +62 542 764 215
Fax : +62 542 770 327
E-mail : info.ptl@liebherr.com
Internet: www.liebherr.com
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Sumitomo Corporation sudah mengakuisisi 100% saham Aver Asia (S) Pte 
(Aver Asia), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan 
penyewaan berbagai peralatan konstruksi di Asia Tenggara. Pembelian 

itu mengantisipasi meningkatnya kebutuhan peralatan konstruksi di kawasan 
ini, dikutip dari Sumitomo Corp. (27/1). 

Kebutuhan konstruksi di Asia Tenggara diperkirakan akan meningkat karena 
makin pesatnya pembangunan infrastruktur dan faktor urbanisasi. Jumlah 
investasi konstruksi di kawasan ini diperkirakan akan berlipat ganda selama 

lima tahun ke depan. Pekerjaan-
pekerjaan konstruksi menjadi sema-
kin mekanis karena meningkatnya 
kesadaran akan keselamatan dan 
pembangunan ekonomi telah meng-
hasilkan biaya-biaya tenaga kerja 
yang lebih tinggi, dan diperkirakan 
akan terjadi perubahan yang semakin 
cepat dari memiliki alat sendiri ke 
rental.

Aver Asia menjalankan bisnis dis-
tribusi dan penyewaan peralatan 
konstruksi di tujuh negara, termasuk 
Singapura, Indonesia, Malaysia dan 
Thailand. Perusahaan ini menye-
diakan berbagai peralatan akses 
(aerial work platform dan telehan-
dler), kompresor, serta generator 
untuk disewakan. Seiring dengan 
meningkatnya permintaan berbagai 
macam produk persewaan, status-
nya sebagai distributor peralatan 
memungkinkan perusahaan ini untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
para pelanggan yang lebih luas, 
seperti layanan pemeliharaan yang 
cepat dan berkualitas, atau pilihan 
yang fleksibel antara menyewa dan 
membeli peralatan.

Aver Asia fokus pada layanan-layanan 
yang mengakar secara lokal yang me-
nyesuaikan model bisnisnya dengan 
kematangan pasar di setiap negara. 
Hal ini membedakannya dari yang lain.

Sumitomo Corporation akan me-
manfaatkan akuisisi Aver Asia untuk 
mengembangkan bisnisnya di Asia 
Tenggara, yang akan memasuki 
perio de pertumbuhan di pasar rental 
peralatan konstruksi, dan untuk 
membantu meningkatkan kesela-
matan dan produktivitas di industri 
konstruksi di kawasan ini dengan 
menawarkan peralatan yang sangat 
andal dan membuat persediaannya 
makin banyak. 

Sumitomo Corporation mengopera-
sikan distributor-distributor pera-
latan konstruksi, dan perusahaan-
perusahaan rental di 18 negara, dan 
memiliki landasan bisnis yang kokoh 
melebihi USD 4.000 juta per tahun. 
Perusahaan ini akan berupaya untuk 
meningkatkan dan memperluas bisnis 
rental peralatan konstruksi dengan 
saling memanfaatkan pengetahuan 
kolektif yang dikumpulkan dan meng-
alokasikan sumber daya manajemen 
secara optimal di tiga wilayah, yakni  
Jepang, Amerika Serikat dan Asia 
Tenggara. (Sumber: Sumitomo Corporation)

SUMITOMO AKUISISI
AVER ASIA

Mesin-mesin yang disewakan oleh Aver Asia.
 (FOTO: AVER ASIA)
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Situasi pandemi Covid-19 yang 
melanda Indonesia hampir 
sepanjang tahun 2020 bahkan 

sampai saat ini berimbas pada ki-
nerja PT United Tractors,Tbk (UNTR). 
Hal ini terlihat di antaranya dari 
kinerja penjualan alat berat Komatsu 
yang masuk dalam segmen usaha Me-
sin Konstruksi.  

Dalam laporan kinerja tahun 2020, 
UNTR menjelaskan sepanjang 2020 
terjadi penurunan penjualan alat 
berat Komatsu sebesar 47% menjadi 
1.564 unit. Padahal pada 2019 perusa-
han ini berhasil menjual 2.926 unit. 

Pelemahan harga komoditas dan 
penurunan aktivitas di semua sektor 
pengguna alat berat berdampak pada 
penurunan permintaan alat berat. 
Hal yang sama juga terjadi pada 
pendapatan perseroan dari penjualan 
suku cadang dan jasa pemeliharaan 
alat yang juga turun sebesar 34% 
menjadi sebesar Rp6,0 triliun. Meski 
demikian, dari riset pasar internal, 
Komatsu tetap mampu mempertah-
ankan posisinya sebagai market lead-
er alat berat, dengan pangsa pasar 
domestik sebesar 29%.

Sementara penjualan UD Trucks 
meng alami penurunan dari 420 unit 
menjadi 224 unit serta penjualan 
produk Scania turun dari 432 unit 
menjadi 217 unit. Total pendapatan 
bersih dari segmen usaha Mesin Kons-
truksi turun 41% menjadi sebesar 
Rp13,4 triliun dibandingkan Rp22,6 
triliun pada tahun 2019.

Sepanjang tahun 2020, UNTR mem-

bukukan pendapatan bersih sebesar 
Rp.60,3 triliun. Jika dibandingkan 
capaian tahun 2019 terjadi penurunan 
sebesar 29%. Tahun 2019 perseroan 
membukukan pendapatan bersih 
sebesar Rp.84,4 triliun. Sementara 
laba bersih perseroan sebesar Rp 6,0 
triliun. Padahal pada tahun 2019, 
perusahaan ini berhasil meraih laba 
bersih sebesar Rp.11,3 triliun. 

Sejauh ini, kontributor terbesar 
masih datang dari Kontraktor Penam-
bangan yang dilaksanakan oleh PT 
Pamapersada Nusantara (PAMA). Seg-
men usaha ini menyumbang 48% un-
tuk total pendapatan perusahaan. 

Pada tahun 2020, PAMA mencatat 
pendapatan bersih sebesar Rp29,2 
triliun. Dibandingkan tahun 2019 
turun 26% dari Rp39,3 triliun. PAMA 
mencatat penurunan volume produksi 
batu bara sebesar 13% dari 131,2 juta 
ton menjadi 114,6 juta ton. Volume 
pekerjaan pemindahan tanah (over-
burden removal) turun 17% dari 988,9 
juta bcm menjadi 825,0 juta bcm.

Selanjutnya, Segmen Usaha Mesin 
Konstruksi menyumbang 22% dari to-
tal pendapatan perseroan. Kemudian 
segmen pertambangan batu bara yang 
dijalankan oleh PT Tuah Turangga 
Agung (TTA) memberi kontribusi 16% 
bagi total pendapatan perseroan. 

Hingga Desember 2020 total penjualan 
batu bara mencapai 9,3 juta ton. Ini 
sudah termasuk di dalamnya 1,9 juta 
ton batu bara kokas. Capain ini me-
ningkat 9% dibanding tahun 2019 yang 
tercatat sebesar 8,5 juta ton. Namun, 

pendapatan segmen usaha Pertam-
bangan Batu Bara turun 11% menjadi 
Rp9,5 triliun dikarenakan penurunan 
rata-rata harga jual batu bara.

Perusahaan ini juga bergerak di seg-
men pertambangan emas. Segmen ini 
menyumbang 12% bagi pendapatan 
perseroan. Segmen usaha Pertam-
bangan Emas dijalankan oleh PT Ag-
incourt Resources (PTAR). PTAR me-
ngoperasikan tambang emas Martabe 
di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 

Pada tahun 2020, total penjualan 
setara emas dari Martabe mencapai 
320 ribu ons atau turun 22% diban-
dingkan dengan tahun lalu sebanyak 
410 ribu ons. Segmen usaha Pertam-
bangan Emas membukukan pendapa-
tan bersih sebesar Rp7,0 triliun 
atau turun 12% dari Rp7,9 triliun. 
Rata-rata harga jual terealisasi un-
tuk emas setelah hedging adalah 
sebesar USD1.465 per ons. Harga ini 
lebih baik dibandingkan pada 2019 di 
USD1.369 per ons.

Ada juga segmen usaha Industri 
konstruksi yang dijalankan oleh PT 
Acset Indonusa,Tbk (ACSET). Pada 
tahun 2020, Industri Konstruksi 
membukukan pendapatan bersih 
sebesar Rp1,2 triliun. Padahal pada 
tahun 2019 perusahaan ini berhasil 
meraih pendapatan bersih sebesar 
Rp3,9 triliun. ACSET membukukan 
rugi bersih sebesar Rp1,3 triliun yang 
disebabkan oleh perlambatan peker-
jaan beberapa proyek yang sedang 
berlangsung. Selain itu berkurangnya 
peluang memperoleh kontrak baru 
akibat dampak pandemi COVID-19. EI

PENJUALAN
ALAT BERAT UNTR 2020

HANYA 1.564 UNIT

Truk Scania di arena 
GIOCOMVEC 2020. 

Hydraulic excavator Komatsu PC195 LC, salah satu brand yang dipegang UNTR.

(FOTO: EI)

(FOTO: KI)

EQUIPMENTNEWS
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Manitowoc menambahkan 
produk baru pada jajaran 
Topless Tower Crane Potain, 

dengan meluncurkan MCB 185. Dibuat 
pada fasilitas Manitowoc di Zhangjia-
gang, Cina, tower crane ini memiliki 
kapasitas angkat delapan ton. Alat 
angkat ini memiliki jib 65 meter dan 
dapat diangkut dalam lima kontainer. 
Hal ini dimungkinkan, kata Manitowoc, 
karena dimensinya sudah diminimalkan, 
demikian juga bobot komponen-kom-
ponen tower crane ini sudah dikurangi. 
Hal ini juga memudahkan perakitan 
crane, tambah perusahaan itu.

Manitowoc mengatakan pendekatan-
nya untuk meminimalkan dimensi 
dan bobot alat ini diilustrasikan 
oleh bentuk pemberat (ballast) dari 
counter-jib yang lebih pendek dan 
lebih sederhana. Ini tersedia dalam 
dua ukuran panjang: 13,5 m untuk 

digunakan dengan jib 30 m hingga 45 
m; atau 16 m untuk konfigurasi 50 m 
hingga 65 m. Manitowoc mengatakan 
ini memungkinkan para pengguna un-
tuk memposisikan crane dengan lebih 
efisien - pertimbangan yang semakin 
penting di lokasi kerja yang padat.

Para pelanggan dapat memilih dari 
bagian-bagian tiang 1,6 m (L46) dan 
2 m (L68) yang ada di Potain, ke-
duanya menggunakan sambungan-
sambungan pin (disemat) yang diran-
cang untuk mempercepat dan memu-
dahkan penyambungan. Juga terse-
dia tiang dasar yang diperkuat S46JR 
setinggi 7,5 m dari Manitowoc. Tiang 
ini dirancang untuk pengaturan crane 
yang lebih tinggi, dengan tinggi free-
standing untuk MCT 185 hingga 59,2 
m. Manitowoc mengatakan di lokasi 
yang dipersiapkan dengan baik MCT 
185 dapat dirakit dalam 1,5 hari.

Kapasitas angkat di ujung jib adalah 
1,5 ton. Tersedia serangkaian pilihan 
hoist Potain LVF untuk memung-
kinkan para pengguna menyesuaikan 
operasi pengangkatan atau kontrol 
beban agar sesuai dengan tuntutan 
lokasi kerja.

Tower crane ini dilengkapi dengan 
winch Optima 20 LVFC 40, 30kW, 
yang baru diperkenalkan dari Manito-
woc sebagai standar. Alat ini memi-
liki kapasitas tali 456 m dan mampu 
mengangkat satu ton dengan kecepa-

Perakitan MCB 
185 dapat 
dilakukan 
selama 1,5 hari, 
kata Manitowoc.

Topless tower crane MCB 185 dari Manitowoc 
dapat diangkut dalam lima container. 

TOWER CRANE POTAIN
UNTUK PASAR ASIA

Manitowoc sudah menambahkan pada rangkaian produk-produk topless 
tower crane Potain, MCB 185, yang disiapkan khusus untuk pasar Asia.

(FOTO: MANITOWOC)

tali kawat, merupakan tambahan op-
sional.

Manitowoc mengatakan unit-unit 
winch LVF dan LVFC menawarkan 
kontrol kecepatan variabel secara 
terus menerus. Ini, kata Manitowoc, 
memungkinkan operator menyesuai-
kan setiap pengambilan (pengangka-
tan) dari kabin Smartview S110 stan-
dar atau juga menggunakan kabin 
Vision V140S.

Gerakan horisontal tower crane ini 
ditopang oleh empat mekanisme troli 
yang memberikan kecepatan hingga 
80 m/mnt. Manitowoc yakin tower 
crane barunya ini akan sangat sesuai 
untuk proyek perkotaan dan infra-
struktur di kawasan Asia.

“Topless crane menjadi solusi yang 
tepat untuk lokasi kerja yang sangat 
menuntut kecepatan dan fleksibilitas,” 
kata Kwong-Joon Leong, manajer 
produk regional untuk Asia - tower 
crane Manitowoc. “Integrasi MCT 185 
ke dalam rangkaian Topless Crane kami  
membuka lebih banyak kemungkinan 
bagi para kontraktor dan ditopang oleh 
dukungan teknis terbaik di industri 
yang identik dengan Potain.”

tan hingga 98 m/
menit.

Winch Optima 20 
LVF 50, 37 kW, yang 
mengangkat 1,1 ton 
dengan kecepatan 
hingga 121 m/me-
nit, atau Optima 20 
LVFC 60, 45 kW, yang 
mengangkat satu ton 
de ngan kecepatan 
hingga 120 m/menit 
dan memiliki 553 m 
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Awal Maret 2021, XCMG 
Indonesia mendatangkan 
ratusan unit excavator 

baru dengan berbagai tipe dan 
model di kelas 20-30 ton untuk 
memenuhi kebutuhan berbagai 
sektor di tanah air seperti in-
frastruktur, perkebunan maupun 
pertambangan. PT. Gaya Makmur 
Putra yang merupakan anak peru-
sahaan dari PT. Gaya Makmur Trac-
tors yang mengageni merk XCMG, 
merasa optimis bahwa stok unit 
yang didatangkan itu akan segera 
terserap oleh kebutuhan pasar di 
Indonesia. 

Ketersediaan unit-unit tersebut me-
mastikan XCMG siap memasok excavator kapan-
pun pelanggan-pelanggan di Indonesia memerlu-
kannya. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat 
ini dimana ketersediaan alat dari banyak negara 
produsen mengalami keterlambatan, XCMG justru 
telah siap untuk mengisi kebutuhan pasar.

XCMG Excavator telah terbukti 
handal dan mampu bersaing de-
ngan berbagai merk produk lainnya 
dengan menghadirkan Excavator 
terbarunya XE215C dengan kualitas 
tinggi dan harga yang kompetitif. 
Beberapa waktu lalu Majalah Equip-
ment Indonesia pernah menurunkan 
kisah sukses mengenai XCMG Excava-
tor hauling menempuh jarak sejauh 
170 KM di perbatasan Kalimantan 
Timur - Kalimantan Utara. Excava-
tor ini melintasi medan terjal, ter-
masuk keluar masuk sungai, tanpa 
bantuan alat lain. Bahkan sepanjang 
perjalanannya, unit ini membantu 
warga yang memerlukan bantuannya, 
seperti memperbaiki jalan dan jem-
batan yang rusak.

Untuk lebih memperkenalkan 
produk-produk XCMG Excava-
tor kepada para pengguna 
alat berat di Indonesia, PT. 
Gaya Makmur Tractors 
bersama dengan produsen 
XCMG, akan menyeleng-
garakan XCMG Excavator 
Live Streaming Festival 
pada tanggal 20 Maret 
2021 Jam 10.00 WIB 
secara online melalui 
saluran-saluran social 
media GMTractors, se-
perti Youtube, Instagram 
dan Facebook. Acara 
live streaming terse-
but akan diisi dengan 
berbagai atraksi me-
narik dan demo unit 
berbagai tipe XCMG 
Excavator serta akan 

ada promo penjualan unit XCMG 
Excavator dengan diskon khusus yang 
sangat menarik untuk diikuti.

Untuk itu, GMTractors mengajak 
seluruh netizen untuk dapat menyak-
sikan melalui channel social media 
GMTractors pada platform Youtube, 
Facebook dan Instagram.             

KESIAPAN KETERSEDIAAN 
UNIT-UNIT XCMG EXCAVATOR 
UNTUK DUKUNG KEBUTUHAN 

ALAT BERAT DI INDONESIA

9M A R E T  2 0 2 1 EQUIPMENT INDONESIA
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Pelumas-pelumas netral kar-
bon sekarang tersedia di 
pasar-pa sar utama di Eropa, 

Asia-Pasifik, Timur Tengah dan 
Amerika Utara. Shell mengatakan 
akan mengganti kerugian emisi dari 
campuran pelumas sintetis canggih 
di pasar-pasar ini, termasuk Rimula 
dan Rotella untuk engine-engine 
diesel tugas berat, dan berbagai 
pelumas industri premium, yang 
meliputi Shell Omala di sektor pem-
bangkit bertenaga angin, rangkaian 
produk-produk eco-Label Shell “Shell 
Naturelle”, dan rangkaian produk 
gemuk Shell Gadus.

Pabrikan itu mengatakan bertujuan 
untuk mengganti kerugian  emisi ta-
hunan lebih dari 200 juta liter pelu-
mas sintetis canggih, berharap dapat 
mengkompensasi sekitar 700.000 ton 
emisi setara karbon dioksida (CO2e) 
per tahun, yang ekuivalen dengan 
mengeluarkan sekitar 340.000 mobil 
dari jalan raya selama satu tahun.

“Shell telah menetapkan target un-
tuk menjadi perusahaan energi de-
ngan emisi bersih pada tahun 2050, 
sejalan dengan masyarakat dan 

pelanggan-pelanggan kami,” kata 
Carlos Maurer, wakil presiden ekse-
kutif, komersial global Shell. 

“Kami tahu pelanggan-pelanggan 
kami mencari cara-cara untuk me-
ngurangi jejak karbon bersih mere-
ka, dan sebagai pemasok pelumas 
terkemuka dunia, kami memiliki 
peran penting untuk dimainkan. 
Itulah mengapa saya dengan bangga 
meng umumkan program netral kar-
bon terbesar di industri pelumas, 
dan program yang mengkompen-
sasi emisi-emisi siklus hidup penuh 
produk-produk kami.”

Shell Lubricants mengatakan pelun-
curan pelumas netral karbon meru-
pakan tonggak penting dalam strate-
gi multi-year perusahaan itu untuk 
membantu para customer mengelola 
kebutuhan-kebutuhan keberlanjutan 
mereka dan ambisinya untuk mengu-
rangi intensitas karbon produknya 
dengan menghindari, mengurangi, 
dan mengganti kerugian emisi. 

Sejak 2016, Shell mengklaim telah 
mengurangi intensitas karbon dalam 
produksi produk-produk pelumasnya 
lebih dari 30%, dan lebih dari 50% 

listrik yang digunakan pada pabrik-
pabrik pencampuran pelumasnya kini 
berasal dari sumber terbarukan. 

Shell juga mengurangi limbah penge-
masan dari produk-produk pelumas 
dalam skala besar dengan mening-
katkan penggunaan bahan daur ulang 
dan mengeksplorasi solusi pengema-
san yang lebih berkelanjutan di selu-
ruh rantai pasokannya.

Pabrikan ini menambahkan bahwa, 
meskipun tindakan untuk meng-
hindari dan mengurangi emisi 
menawarkan cara terbaik untuk 
mengatasi emisi dalam jangka pan-
jang, hingga solusi-solusi yang teru-
kur dapat diterapkan, program peng-
gantian kerugian karbon memberikan 
solusi langsung untuk menyeimbang-
kan emisi CO2e di seluruh portofolio 
dan rantai nilai Shell. 

Portofolio global untuk kredit karbon 
berbasis alam Shell akan mengkom-
pensasi emisi CO2e dari seluruh 
siklus hidup produk-produk ini, yang 
meliputi bahan-bahan mentah, 
pengemasan, produksi, distribusi, 
penggunaan pelanggan, dan akhir 
masa pakai produk. 

SHELL TAWARKAN PELUMAS
BEBAS KARBON UNTUK PARA PELANGGAN 
KONSTRUKSI DAN AGREGAT

Shell Lubricants menawarkan kepada para pelanggan di berbagai produk komer-
sial dan industri, termasuk untuk aplikasi-aplikasi di sektor agregat dan kon-
struksi, pelumas bebas karbon (carbon neutral lubricants), dikutip dari rilis 

perusahaan itu Selasa (23/2).

Shell menargetkan 
menjadi perusa-
haan energi de-

ngan emisi bersih 
pada tahun 2050. 

(F
O

TO
: S
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EL
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Jumlah total mesin-mesin 
tambang permukaan yang 
dikirim selama kuartal keem-

pat tahun 2020 meningkat sebesar 
35% sementara nilai alat-alat ini 
26% lebih tinggi dari pada kuartal 
ketiga tahun 2020, menunjukkan 
terjadinya pemulihan peralatan 
tambang, menurut Parker Bay 
Company dikutip dari laman khl.
com (12/2).

Sebelum kuartal keempat tahun 
2020, industri tambang telah 
mengalami penurunan penjualan 
sejak kuartal pertama tahun 2019, 
dengan pasar peralatan turun lebih 
dari 40% selama tujuh kuartal.

Total tahunan untuk tahun 2020 
hampir tidak mencapai US $ 5 
miliar, penurunan 25% dibanding-
kan tahun 2019. Sebagai perband-
ingan, selama puncak Super Cycle 
yang berakhir pada tahun 2012, 
pengiriman tahunan mencapai 
US$ 14 miliar.

Merinci data pengiriman kuartal 
keempat berdasarkan product 
line terlihat perbedaan yang sig-
nifikan, tidak semuanya menun-
jukkan tren jangka panjang. 
Truk-truk tambang, berdasarkan 
volume dan nilai, menyumbang 
60% dari total pengiriman industri 
ini - meningkat 40% dari volume 
kuartal ketiga yang sangat ter-
tekan, dan pertumbuhan paling 
tajam di semua lini produk.

PENJUALAN ALAT
TAMBANG PERMUKAAN PULIH

Armada 
tambang 
permukaan 
Liebherr.

Disusul oleh mesin-mesin dozer (crawler/wheeled) dan 
wheeled loader yang keduanya naik lebih dari 30% untuk kuar-
tal tersebut. Sebaliknya, pengiriman mesin-mesin hydraulic 
shovel/excavator menurun sebesar 10%, sementara volume 
pengiriman shovel listrik sangat rendah dan sangat bergejolak, 
turun lebih dari 60%.

Pengiriman truk turun 37% pada tahun 2020 dibandingkan de-
ngan 2019 dengan nilai agregat turun kurang dari 29%, mencer-
minkan pergeseran ke unit-unit kapasitas yang lebih besar. 
Pengiriman dozer turun 23%; hydraulic excavator turun 30% dan 
wheel loader turun hanya 4%.

Secara geografis, pengiriman ke tambang Australasia (terutama 
Australia dan Indonesia) turun 9% selama kuartal terakhir tahun 
ini tetapi tetap menjadi wilayah terbesar untuk pengiriman ke-
seluruhan. Ini berlaku untuk angka setahun penuh, tetapi penu-
runan dari tahun ke tahun adalah 20%.

Pengiriman ke tambang Amerika Latin dua kali lipat antara Q3 dan 

EQUIPMENTNEWS

Q4. Untuk seluruh tahun 2020, pengiriman ke wilayah 
tersebut naik 4%, sangat kontras dengan penurunan 
tahunan sebesar 25% secara global. Hal ini dapat 
dikaitkan dengan ketergantungan kawasan itu yang 
lebih besar pada pasar tembaga, emas dan besi yang 
relatif kuat dan ketergantungan yang jauh lebih ren-
dah pada pasar batubara yang sangat lemah.

Tambang Amerika Utara menahan penurunan yang 
sangat tajam dengan pengiriman naik 4%, tetapi ini 
hanya membatasi penurunan tahunan menjadi 44%.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa tampaknya 
pasar mulai pulih tetapi perlu dicatat bahwa ini 
adalah keuntungan tunggal kuartalan, meskipun 
me nguat. Jika ekonomi global terus pulih, meski-
pun ada kendala-kendala sebaliknya  karena dam-
pak Covid-19, sektor pertambangan diperkirakan 
akan membaik hingga tahun 2021 dan seterusnya. 
(Sumber: www.khl.com)

(FOTO: LIEBHERR)
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Hingga Februari 2021, tan-
tangan yang dihadapi indus-
tri alat berat di Indonesia 
berat sekali, sesuai dengan 

namanya, seloroh Ketua HINABI Ja-
malludin dalam acara webinar berta-
juk “Outlook Industri Alat Berat In-
donesia 2021” yang diselenggarakan 
oleh Majalah Equipment Indonesia 
10 Februari lalu. Sebetulnya, ia me-
ngatakan kondisi  sebenarnya yang 
sedang terjadi di industri yang padat 
modal ini. Karena dampak pandemi 
COVID-19, yang diperparah lagi oleh 
kepungan produk-produk impor, pen-
jualan alat-alat berat baru produksi 
dalam negeri turun drastis. 

Industri alat berat memang sangat 
rentan terhadap krisis. Setiap gejolak 
ekonomi yang melanda Indonesia pasti 
berefek terhadap pertumbuhan indus-
tri ini, seperti yang sedang terjadi saat 
ini. Krisis ekonomi yang dipicu oleh 
pandemi COVID-19 yang berlarut-larut 
membuat industri alat berat nasional 
tidak berdaya. Itu sebabnya Jamal-
ludin menggambarkan tren kebutuhan 
alat besar di Indonesia seperti roller 
coaster, karena cenderung mengalami 
fluktuasi luar biasa. 

Di era sebelum krisis moneter tahun 
1998, pasar alat berat nasional di-
dominasi oleh permintaan di sektor 
konstruksi. Pasca krisis ekonomi dan 
moneter itu, trennya bergeser ke 
industri pertambangan, yang men-
capai puncaknya pada tahun 2012, 
dan kembali lagi didominasi oleh 

DUKUNG INDUSTRI ALAT BERAT LOKAL,
KENDALIKAN PRODUK IMPOR
Diperlukan langkah-langkah 

untuk memprioritaskan 
penggunaan hydraulics 

excavator kelas medium 
(kelas 10-40 ton) yang 

baru dalam proyek-proyek 
pemerintah dan BUMN sesuai 
amanat P3DN dan melakukan 

pengawasan impor alat 
bekas kelas medium agar 

penyerapan alat berat 
produksi dalam negeri bisa 

maksimal.

Excavator-
excavator 

Komatsu yang 
diproduksi 

oleh PT. 
Komatsu 

Indonesia. 

FOTO: EI
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pasar konstruksi sekarang ini seiring 
dengan meningkatnya proyek-proyek 
infrastruktur pemerintah di berbagai 
belahan Indonesia.

“Tren pergeseran dari pasar pertam-
bangan ke pasar konstruksi yang ter-
jadi saat ini mencapai lebih dari 50 
persen, dan permintaan yang paling 
banyak adalah mesin-mesin excava-
tor kelas medium, yaitu 10 – 20 ton,” 
kata Jamalludin sambil menambah-
kan bahwa perubahan tren permin-
taan pasar alat berat itu dipengaruhi 
oleh kondisi harga komoditas utama 
(batu bara) dan aktivitas-aktivitas 
pembangunan infrastruktur.

Dari segi produksi, terutama dari 
tahun 1998 hingga 2020, kondisi 
produksi alat berat juga naik turun. 
Pasca krismon 1998, jumlah produksi 
alat berada di bawah 1000 unit, 
tetapi terus mengalami kenaikan 
hingga tahun 2008 sebagai puncaknya 
sebelum terjadi krisis Lehman Broth-
ers pada tahun 2009.  Namun, kondi-
sinya cepat pulih kembali ke demand 
awal, dan produksi mencapai level 
tertinggi pada tahun 2012. 

“Saat itu kapasitas produksi di In-
donesia berada di posisi 8.000 unit 
(7.947), dan 70 persen kebutuhan 
alat berat nasonal dapat dipenuhi 
oleh industri alat berat dalam ne-
geri,” ujarnya. 

Setelah tahun 2012 kembali terjadi 
penurunan produksi sampai tahun 
2018, padahal Hinabi sudah menam-

bah kapasitas produksi sebanyak 
10 ribu setelah terjadi lonjakan 
produksi pada tahun 2012 itu.  Pada 
tahun 2018, HINABi mencatat rekor 
produksi baru, yaitu di level 8 ribu 
unit (7.981), sementara kapasitas 
produksi di posisi 10 ribu unit. 

Setelah tahun 2018, produksi kembali 
menurun karena pergolakan harga 
komoditas dan dalam setahun tera-
khir tertekan oleh pandemi COVID-19. 
“Pasca pandemi COVID-19, HINABI 
hanya memproduksi sekitar 3.500 unit 
atau sekitar 35% dari kapasitas yang 
ada. Namun, ada khabar gembira 
untuk tahun 2021 ini, yakni terdapat 
potensi untuk meningkatkan produksi 
di level 30 persen menjadi 4500 unit 
atau 50 persen dari kapasitas terpas-
ang yang ada,” ujarnya.

Penurunan produksi tidak hanya ter-
jadi di segmen peralatan konstruksi 
tetapi juga terjadi di segmen alat kon-
struksi jalan, khususnya roller compac-
tor. Jamalludin menjelaskan, kapa-
sitas produksi meningkat di segmen 
road construction machinery, tetapi 
permintaan justru menurun. Jumlah 
produksi roller compactor tahun 2020 
hanya 400 unit sementara kapasitas 
terpasang sebanyak 1500 unit, sehing-
ga menimbulkan excess capacity. 

Pada tahun 2021 ini, kapasitas 
produksi terpasang HINABI turun men-
jadi 9 ribu unit dari 10 ribu unit pada 
tahun sebelumnya karena tutupnya 
salah satu industri utama (Caterpil-
lar). Namun, dibandingkan tahun 
2020, HINABI memperkirakan produksi 
alat dalam negeri berpotensi untuk 
meningkat 30 persen untuk peralatan 
konstruksi dan pertanian, dua sektor 
usaha yang tetap tumbuh karena me-
ningkatnya proyek-proyek infrastruk-
tur pemerintah dan kebutuhan bahan 
bakar biodiesel plus pembangunan 
food estate di sejumlah daerah yang 
sedang digalakkan pemerintah.

MAMPU PASOK KEBUTUHAN PASAR 
NASIONAL 

 Industri alat berat Indonesia memi-
liki sejarah cukup panjang. Proses 
produksi barang-barang modal ini di 
tanah air dimulai sejak tahun 1982. 
Saat ini, alat-alat berat yang di-
produksi oleh industri dalam negeri 
terdiri dari hydraulic excavator (10 
– 45 ton), dump truck - off highway 

TOPSTORY

Jamalludin, Ketua HINABI

Produksi mesin 
konstruksi jalan 

SAKAI, pneumatic 
tire roller, ikut 
terimbas oleh 

pandemic 
COVID-19. 

FOTO: EI

DOK. PRIBADI
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(40 – 70 ton), bulldozer (17 – 28 ton), 
motor grader (10 ton), vibrator roll-
er compactor (10 - 15 ton) dan static 
pneumatic tire roller (13 – 15 ton).  
Khusus untuk hydraulic excavator, 
pada tahun 2011 Indonesia sudah 
berhasil memproduksi mesin 200 ton 
untuk beroperasi di pertambangan.

“Secara kapasitas, industri alat 
berat dalam negeri sudah mampu 
memenuhi kebutuhan pasar dalam 
negeri. Ini strength point kita karena 
demand yang ada masih di bawah 
kapasitas produksi yang dimiliki. Na-
mun, saat ini, industri ini harus ber-
saing dengan produk-produk impor,” 
terang Jamalludin mengenai tantan-
gan yang dihadapi industri manufak-
tur alat berat nasional dewasa ini. 

Ia mengklaim, Indonesia memiliki 
fasilitas produksi alat berat pal-
ing lengkap dan paling maju di Asia 
Tenggara saat ini. Lokasi pabrik-
pabrik alat berat juga dekat dengan 
pasar karena Indonesia memiliki tam-
bang-tambang besar, juga proyek-
proyek infrastruktur dan industri 
agrikultur Indonesia juga sedang 
tumbuh pesat. Kapasitas produksi 
alat berat juga masih tersedia dan 
akan bertambah seiring dengan me-
ningkatnya kebutuhan pasar. 

Satu-satunya cara untuk menjaga per-
tumbuhan industri alat berat dalam 
negeri dalam berhadapan dengan 
pemain-pemain asing, menurut dia, 
adalah pengaturan import duty agar 
produk-produk ini dapat berjaya di 
negerinya sendiri. Produk-produk im-
por saat ini masuk ke Indonesia den-
gan import duty rendah, sementara 
komponen-komponen impor yang di-
gunakan oleh industri alat berat dalam 
negeri dikenakan bea masuk tinggi. 

Ia menambahkan, banjir produk-
produk impor memicu excess capac-
ity. “Ini risiko yang sedang kami 
hadapi. Yang dikhawatirkan, excess 
capacity ini 50% dari kapasitas 
produksi terpasang HINABI, dan hal 
ini berdampak terhadap pengurangan 
tenaga kerja. Hal ini yang hendak 
kami hindari,” tandasnya. 

Namun, Jamalludin menyadari di era 
perdagangan global ini akses pasar 
semakin terbuka. Serbuan alat-alat 
impor, terutama di sektor konstruksi, 
tak terelakkan. Meski demikian, ia 
berharap pemerintah memperhi-
tungkan dampak buruknya terhadap 
keberlangsungan industri manufaktur 
alat berat nasional dan tenaga kerja 
yang terserap di dalamnya. Saat 
ini pun jumlah tenaga kerja sudah 
banyak berkurang, dan bahkan ada 
beberapa suplier yang tidak dapat 
melanjutkan usaha mereka.

Untungnya, pada awal tahun 2021 
ini, permintaan alat mulai merangkak 

naik. Padahal,  semula HINABI mem-
perkirakan permintaan akan tetap 
rendah hingga kuartal pertama tahun 
ini. Menjelaskan tren belanja alat 
berat pemerintah pada tahun 2021 
ini, Jamaluddin mengatakan, 60% 
belanja alat berat untuk medium hy-
draulic excavator (mayoritas kelas 20 
ton). Dalam kondisi saat ini, sekitar 
65% dari total kebutuhan hydraulic 
excavator kelas 20 ton disuplai dari 
produk-produk impor. Jadi, masih ada 
peluang untuk meningkatkan produksi 
domestik,  khususnya medium hy-
draulic excavator kelas 20 ton.

Untuk mendukung pertumbuhan 
industri alat berat dalam negeri, 
HINABI sangat memerlukan dukungan 
dari pemerintah dalam bentuk adan-
ya komitmen untuk tidak mengimpor 
produk-produk konstruksi pada 2021  
agar memberi ruang kepada industri 
alat konstruksi lokal untuk tumbuh 
dan berkembang. Sebagaimana dike-
tahui, jelang akhir tahun 2020, Men-
teri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
(PUPR) Basuki Hadimuljono memas-
tikan tidak akan mengimpor produk 
untuk seluruh kegiatan konstruksi di 
bawah Kementerian PUPR pada 2021. 
HINABI berharap adanya penguatan 
implementasi untuk peningkatan 
penggunaan produk-produk dalam 
negeri secara berkelanjutan. 

Merespon hal tersebut, HINABI meng-
harapkan adanya langkah-langkah 
untuk memprioritaskan penggunaan 
alat-alat hydraulics excavator baru 

kelas medium (kelas 10-40 ton) dalam 
proyek-proyek pemerintah dan BUMN 
sesuai amanat P3DN dan melakukan 
pengawasan impor alat berat bekas 
untuk hydraulic excavator kelas 
medium agar penyerapan alat berat 
produksi dalam negeri bisa maksimal. 

Jamalludin juga mendorong adanya 
langkah harmonisasi tarif bea masuk 
penyediaan fasilitas insentif untuk 
bahan baku high tensile steel atau di 
luar SS400 yang belum bisa diproduksi 
di Indonesia dan komponen-komponen 
pendukung untuk meningkatkan daya 
saing produk alat berat dalam negeri 
terhadap produk impor sejenis.  

 “Sebagai pelaku industri kami tidak 
mengemis, tetapi tolonglah dibantu 
di mana kami juga meningkatkan 
TKDN, yang dalam kondisi sekarang 
ini sudah di atas 40%. Kami berharap 
pemerintah memprioritaskan peng-
gunaan alat-alat baru produksi dalam 
negeri untuk hydraulic excavator 
kelas medium dalam proyek-proyek 
pemerintah dan BUMN sesuai amanah 
P3DN. Regulasinya sudah lengkap, 
tetapi bagaimana implementasi 
terhadap peraturan-peraturan itu 
dengan pengawasan yang baik. Kalau 
semuanya dijalankan, maka harapan 
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
yang diucapkan awal tahun 2021 ini, 
untuk memprioritaskan penggunaan 
alat-alat konstruksi dalam  negeri un-
tuk proyek-proyek PUPR dapat terwu-
jud,” ucap Jamalludin berharap. EI

Excavator Sumitomo berada di antara alat-alat impor pada acara pameran di Jakarta. 
FOTO: EI
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Indonesia yang sedang giat mem-
bangun infrastruktur di berbagai 
daerah akan membutuhkan 

makin banyak alat berat pada masa 
mendatang. Barang-barang modal ini 
menjadi tulang punggung pengga-
rapan berbagai proyek infrastruktur 
seperti jalan raya, jembatan, ben-
dungan, perumahan dan sebagainya. 
Tanpa ketersediaan alat-alat yang 
memadai dan dalam kondisi bagus, 
proyek-proyek itu bakal terbengke-
lai. Itulah sebabnya, untuk menjamin 
kelancaran pembangunan infrastruk-
tur pada  masa mendatang, dan 
untuk mengantisipasi kemungkinan 
kegagalan karena keterbatasan ke-
tersediaan alat, Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) meminta para pemilik alat 
untuk meregistrasi peralatan yang 
mereka miliki. 

Untuk mempercepat proses registrasi 
tersebut, Ditjen Bina Konstruksi se-
dang menyusun Rancangan Peraturan 
Pemerintah (RPP) yang di dalamnya 
terdapat pengaturan terkait alat 
berat konstruksi, sebagaimana di-
sampaikan Ir. Nicodemus Daud M.Si 
selaku Direktur Kelembagaan dan 
Sumber Daya Konstruksi Ditjen Bina 
Konstruksi Kementerian PUPR dalam 
webinar tentang “Outlook Industri 
Alat Berat Indonesia 2021” yang dise-
lenggarakan oleh Majalah Equipment 
Indonesia”, Rabu (10/2).

“Intinya, sumber daya material dan 
peralatan konstruksi harus menggu-
nakan material dan peralatan yang 
telah lulus uji dari lembaga yang 
berwenang sesuai dengan standar, 
dan mengoptimalkan penggunaan 
material dan peralatan dalam ne-
geri,” terang Nicodemus.

Dia menambahkan pemerintah sudah 
menyediakan aturan untuk melaku-
kan kegiatan di bidang jasa konstruk-

si, yakni Pengaturan Rantai Pasok 
Material dan Peralatan Konstruksi 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Ta-
hun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan 
Pengaturan Rantai Pasok Material 
dan Peralatan Konstruksi dalam Per-
aturan Turunan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2020. “Aturannya sudah ada. 
UU-nya sudah jelas. PP-nya pun su-
dah ada,” ujarnya.

Menurut Nicodemus, registrasi sum-
ber daya peralatan penting untuk 
transparansi data-data mengenai ke-
beradaan alat berat dan kondisinya. 
Berdasarkan informasi-informasi itu 
Kementerian PUPR akan menganalisis 
keseimbangan antara supply - de-
mand demi kelancaran pembangunan 
infrastruktur pada masa mendatang. 

“Kalau mau lebih mudah berusaha 

ke depan, maka diperlukan transpa-
ransi data-data yang terkait dengan 
peralatan yang dimiliki, baik dari 
sisi pemasok maupun pengguna. Se-
lanjutnya Kementerian PUPR akan 
membuat analisis keseimbangan 
antara supply - demand peralatan 
konstruksi. Berdasarkan data-data 
yang masuk, PUPR akan melakukan 
pengecekan dan kajian untuk menge-
tahui kesesuaian antara pasokan dan 
permintaan,” terangnya. 

Jaga keseimbangan pasokan – per-
mintaan 

Keberadaan Katalog Alat Berat Kon-
struksi membantu dalam menges-
timasi ketersediaan dan kebutuhan 
alat konstruksi. Ditjen Bina Konstruk-
si terus mengkaji data-data menge-
nai proyek-proyek yang dikerjakan 
di berbagai daerah oleh Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat 
Jenderal Bina Marga, Direktorat 
Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat 
Jenderal Perumahan. Data-data his-
toris berbagai proyek yang mereka 
lakukan digunakan untuk menghi-
tung dan mengestimasi kebutuhan-
kebutuhan material dan peralatan di 
Kementerian PUPR. 

“Dengan adanya keseimbangan itu, 
peralatan yang dibutuhkan akan 
dapat dengan cepat tersedia pada 
saat diperlukan. Saat alat berat 
dibutuhkan, barangnya ada. Mutunya 
seperti apa akan ketahuan. Posisinya 
ada di mana juga akan ketahuan. 
Dengan demikian, pasokannya akan 
tepat waktu,” Nicodemus menjelas-
kan manfaat registrasi ini. 

Ia menambahkan, proyek-proyek 
yang dikerjakan oleh Kementerian 
PUPR tidak hanya terbatas pada 
masalah anggaran semata-mata, 
tetapi juga soal waktu. “Waktu me-
nentukan. Kalau alat-alat yang kami 

REGISTRASI ALAT BERAT,
APA SUSAHNYA?

Ir. Nicodemus Daud M.Si selaku Direktur 
Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi 
Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

Para pemilik alat berat perlu meregistrasi unit-unit yang 
mereka miliki untuk menjaga keseimbangan antara pasokan 
dan permintaan demi kelancaran penggarapan pembangunan 

infrastruktur di berbagai daerah.

IST
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butuhkan tidak ada pada saat diper-
lukan, maka kami akan mengganti 
barang-barang itu dengan yang lain. 
Namun, itu berarti butuh waktu lagi 
untuk mencari peralatan lain, apalagi 
kalau dipasok dari tempat jauh. 

“Kami mencoba membuat suatu ke-
seimbangan supply - demand supaya 
kami dapat memastikan ke depan 
bahwa pembangunan PUPR itu bisa 
tepat waktu, tepat mutu, juga tepat 
biaya,” tandasnya. 

Manfaat lain dari pencatatan sumber 
daya peralatan konstruksi adalah 
mencegah penyalahgunaan alat. Ni-
codemus mencontohkan penggunaan 
alat untuk illegal logging. “Kalau 
kepemilikan alat itu tercatat dengan 
baik, jika terjadi penyalahgunaan, 
seperti untuk illegal logging, akan 
dapat ditelusuri siapa pemiliknya, 
dan diminta pertanggungjawaban 
mengapa unitnya masuk ke area 
hutan dan sebagainya. Sumber daya 
alat harus benar-benar dicatat agar 
digunakan sebagaimana mestinya,” 
ujarnya.

Nicodemus menjelaskan bahwa 
pihaknya sudah menyediakan Per-
arturan Menteri PUPR mengenai 

pencatatan sumber daya peralatan 
konstruksi. Tujuannya adalah men-
catatkan semua peralatan yang 
akan digunakan di proyek-proyek 
konstruksi supaya dapat memastikan 
bahwa alat-alat yang dipakai benar-
benar masih cukup kapasitasnya, 
dipergunakan sebagaimana mestinya 
dan tidak disalahgunakan untuk pe-
kerjaan lain. 

“Dengan adanya Permen itu, nanti-
nya tender-tender PUPR tinggal 
memilih alat-alat yang ada di kata-
log yang kami susun. Begitu peserta 
tender memasukkan nomor registrasi 
alat, data-datanya akan langsung 
keluar: nama pemilik, tahun pembe-
lian, pengalaman kerja di mana saja 
dan seterusnya. Jadi, dalam tender-
tender berbagai proyek PUPR ke de-
pan, kita bisa pastikan alat-alat yang 
dipakai di lapangan jelas track re-
cord-nya, dan bukan alat yang hanya 
ada di angan-angan,” ungkapnya.

Jumlah alat berat konstruksi yang 
sudah tercatat dalam Aplikasi SiMPK 
(mpk.binakonstruksi.pu.go.id) se-
banyak 29.578 unit dari 515 anggota 
terdaftar (per Juni 2020).  Nicodemus 
berharap semakin banyak alat yang 
terdaftar. Diakuinya, upaya pendaf-

taran sumber daya peralatan kon-
struksi masih sangat kurang  karena 
jumlah alat berat yang berada di 
lapangan saat ini sedikitnya 70 ribu 
unit. Itu sebabnya dia mendorong 
para pemilik alat melakukan regis-
trasi peralatan yang dimilikinya agar 
jumlahnya terus ter-update. 

Nicodemus menyakinkan bahwa ka-
lau semua alat yang beroperasi di 
proyek-proyek infrastruktur di Indo-
nesia sudah terdaftar, maka secara 
otomatis semua investor dapat men-
getahui apa saja kategori-kategorinya 
dan bagaimana ketersediaan unit-
unit itu di setiap wilayah propinsi di 
berbagai belahan Indonesia, hingga 
posisi lokasi persis di mana alat-alat 
itu berada.  Proses tender pun men-
jadi lebih cepat. 

“Proses tender ke depan akan ber-
langsung lebih cepat karena tidak 
perlu lagi melakukan pengecekan 
apakah peralatannya benar-benar 
ada atau tidak. Dan yang tidak ka-
langan pentingnya, di lapangan, alat 
yang dipakai sama persis dengan yang 
teregister di katalog sehingga tidak 
ada lagi dusta di antara kita,” pung-
kasnya. EI

Motor Grader CASE yang dipasarkan oleh PT Altrak 1978. 
FOTO: CASE
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Pandemi COVID-19 yang sudah 
genap setahun mengguncang 
Indonesia berdampak negatif 

terhadap industri alat berat, ter-
masuk bisnis rental dan alat bekas 
(used equipment). Tidak hanya pen-
jualan alat-alat baru yang anjlok, 
pasar rental dan alat bekas (used 
equipment) juga tergerus. Ini karena 
semenjak pecahnya krisis kesehatan 
global ini banyak pekerjaan yang 
terganggu. Tidak sedikit proyek yang 
ditangguhkan penggarapannya, dan 
bahkan dibatalkan sama sekali. Ka-
lau pun masih dilanjutkan, volume 
pekerjaan mungkin berkurang dan 
harus memenuhi protokol kesehatan. 
Akibatnya, investasi alat berat tu-
run, pemakaian mesin-mesin sewa 
berkurang, demikian juga penjualan 
alat-alat bekas.  Bagaimana industri 
rental menyiasati kondisi tersebut? 

Kalau dicermati, sebetulnya tidak 
semua sektor bisnis yang mengandal-
kan penggunaan alat berat tertekan 
oleh pandemi COVID-19. “Hanya be-
berapa sektor saja yang terdampak, 
seperti konstruksi dan infrastruktur, 
sementara pengaruhnya ke sektor-
sektor lain seperti pertambangan, 
forestry dan agriculture kurang sig-
nifikan,” kata Ivan Lie, Division Head 
Rental & Used Equipment PT Trakindo 
Utama, dalam perbincangan secara 
virtual dengan Majalah Equipment 
Indonesia beberapa waktu lalu. 

Ia mengangkat contoh sektor pertam-
bangan yang kondisinya saat ini sudah 
semakin membaik karena sejak akhir 
tahun lalu harga komoditas tambang, 
khususnya batu bara, sudah mulai 
menguat sehingga memacu semakin 
giatnya aktivitas-aktivitas penamba-

ngan akhir-akhir ini. Sementara harga 
komoditas-komoditas tambang lain, 
seperti mineral, cukup stabil selama 
krisis ini karena permintaan masih 
tinggi. Tambang emas dan tembaga 
tetap jalan. Bahkan tambang nikel 
justru sedang ramai-ramainya seka-
rang ini karena kebijakan hilirisasi 
dan naiknya permintaan nikel. 

Di sektor forestry dan agriculture 
(forag), lanjut Ivan, trennya secara 
perlahan-lahan sudah mulai berge-
ser ke mekanisasi.  Dengan semakin 
mahal dan susahnya mencari para 
pekerja akhir-akhir ini, para pemilik 
perkebunan dan konsesi HTI (hutan 
tanaman industri) serta kontraktor-
kontraktor perkebunan arahnya 
sudah mulai mekanisasi. Tantangan 
bagi para pemain alat berat justru 
bagaimana mendukung percepatan 

DIVISI RENTAL & USED EQUIPMENT TRAKINDO:

BUKAN HANYA SEKEDAR RENTAL
Di tengah pandemi COVID-19, divisi rental dan peralatan bekas PT Trakindo Utama memilih 

customer secara selektif, lebih fokus menggarap klien-klien besar yang fundamental bisnisnya 
solid dan menawarkan alat-alat yang dilengkapi teknologi-teknologi baru untuk mendukung 

mekanisasi di sektor forestry dan agriculture. 

TRAKINDO

Alat-alat berat 
bekas bersertifikasi 
yang dijual oleh PT 

Trakindo Utama. 
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pergeseran dari cara kerja manual 
dan padat karya ke mekanisasi di sek-
tor kehutanan dan agrikultur. 

Sektor bisnis yang paling merasakan 
dampak pandemi COVID-19, menurut 
Ivan, adalah industri konstruksi karena 
pemerintah memangkas budget untuk 
belanja infrastruktur tahun lalu dan 
dialihkan untuk penanggulangan pan-
demi COVID-19.  Tahun 2020 pemerin-
tah hanya meneruskan pembangunan 
proyek-proyek penting saja, selebih-
nya distop seperti pembangunan ge-
dung-gedung perkantoran dan tempat 
tinggal. Tapi pada 2021 ini anggaran 
infrastruktur sudah mengalami kenaik-
an. Pemerintah mengalokasi anggaran 
infrastruktur yang jauh lebih besar 
dibandingkan 2020. Besarannya men-
capai Rp 417 Triliun, dibandingkan Rp 
281,1 Triliun pada 2020. Kenaikannya 
mencapai 48%. Pemerintah beralasan, 
lonjakan anggaran sebesar itu karena 
banyak proyek infrastruktur yang ter-
tunda tahun lalu. 

KURANG SIGNIFIKAN

Sebagai salah satu pemain besar di 
segmen rental dan peralatan bekas, 
Trakindo pasti terimbas oleh pandemi 
ini. Beberapa customer rental peru-
sahaan ini menghilang, mungkin kare-
na mereka sedang tidak ada peker-
jaan dan kondisi finansialnya kurang 
solid. Namun, kepergian me reka 
diimbangi oleh kehadiran pelanggan-
pelanggan baru yang jumlahnya bah-
kan jauh lebih banyak. Alhasil, bisnis 
rental Trakindo hingga akhir tahun 
2020 aman-aman saja. 

“Sejauh ini kami aman-aman saja. 
Performa bisnis kami pada akhir ta-
hun 2020 cukup baik. Kami dapat 
memenuhi target yang kami sudah 
canangkan, baik untuk bisnis rental 
maupun used equipment. Kami san-
gat berterima kasih karena dalam 
kondisi pandemi ini para customer 
masih bertahan, bahkan bermunculan 
pelanggan-pelanggan baru yang me-
mercayakan alat-alat yang kami se-
diakan. Ujung-ujungnya bisnis rental 
Trakindo pada tahun 2020 cukup 
baik,” ungkap Ivan.

Ia menambahkan, secara umum efek 
pandemi COVID-19 terhadap bisnis 
rental dan used equipment Trakindo 
kurang terdampak. Salah satu alasan-
nya karena selama ini perusahaan 
tersebut belum banyak menggarap 
persewaan di sektor konstruksi. 
“Sektor konstruksi bukan bisnis yang 
porsinya besar bagi kami selama ini,” 

ujarnya. Yang menjadi fokus bidikan 
Trakindo selama ini adalah pasar 
pertambangan dan forag, terutama 
pemain-pemain besar karena bisnis 
mereka secara fundamental kuat.

Meski kurang terpengaruh secara 
bisnis, pandemi COVID-19 berefek 
ter hadap aktivitas-aktivitas tim sales 
dan servis Trakindo di lapangan. 
Protokol kesehatan yang diterap-
kan dalam rangka menanggulangi 
pandemi ini membuat mobilitas tim  
terhambat. Trakindo tidak bisa 
menangani para customer seintensif 
seperti sebelum pandemi. Penan-
ganan masalah-masalah di job site 
tidak bisa cepat. Apalagi kalau harus 
karantina terlebih dahulu. Belum lagi 
sistem kerja online yang belum tentu 
semua orang comfortable dengan itu. 
Perawatan dan perbaikan alat juga 
terganggu karena harus melewati pr-
otokol kese hatan dan tidak bisa men-
gandalkan panduan secara online. 

“Tantangannya adalah bagaimana kita 
tetap me-maintain para pelanggan 
meski sedang lockdown. Produktivi-
tas customer sangat ditentukan oleh 
availability peralatan di lapangan. 
Kalau alat-alat yang disewakan tiba-
tiba rusak dan tim servis tidak bisa 
masuk ke lokasi, ini jadi masalah. 
Repotnya, di jobsite seperti pertam-
bangan, kalau satu unit excavator 
rusak, ini bisa menyebabkan beberapa 
alat lainnya ikut parkir. Sebab, satu 
unit excavator melayani empat dump 
truck. Jadi, satu fleet berhenti. Aki-

bat dari semuanya ini, rental revenue 
berkurang,” papar Ivan.

Dalam situasi krisis seperti ini, lanjut 
dia, pebisnis rental harus selektif 
dalam berinvestasi alat dan mencari 
pelanggan. Untuk kepentingan rental, 
kadang-kadang perusahaan rental 
melakukan investasi peralatan baru 
sesuai kepentingan customer. Dalam 
kondisi ideal, alat-alat itu baru bisa 
dikembalikan jika kontraknya ber-
akhir. Namun, dalam kondisi krisis 
seperti saat ini, banyak customer 
memutus kontrak dengan jasa rental 
karena kontrak mereka juga diputus 
oleh pemberi kerja. Dalam kasus 
seperti ini, perusahaan rental yang 
menanggung resiko karena sudah ter-
lanjut investasi unit-unit baru. 

“Ini risiko besar yang kadang-kadang 
ditanggung oleh perusahaan rental. 
Sebab itu, kami harus hati-hati dalam 
melakukan investasi dan memilih 
customer yang benar-benar solid se-
cara finansial untuk mengantisipasi 
kegagalan membayar harga sewa 
di tengah jalan,” kata Ivan sembari 
mencontohkan salah satu pelanggan-
nya di sektor minyak dan gas yang 
terpaksa mengembalikan separuh 
dari unit-unit yang disewakannya dari 
Trakindo karena proyeknya terimbas 
pandemi.

Untuk mencegah terjadinya risiko 
seperti itu, Trakindo benar-benar 
menyaring pelanggan-pelanggan yang 
ada, terutama berkaitan dengan kre-

Ivan Lie, Division Head Rental & Used Equipment PT Trakindo Utama.
DOK. EI
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dibilitasnya dalam hal keuangan dan 
pekerjaan yang ditanganinya. “Kami 
perlu menskrining pelanggan-pelang-
gan yang ada. Apakah keuangannya 
solid atau tidak? Proyek-proyek mere-
ka solid atau tidak?  Sebab, mereka 
bisa saja memanfaatkan kesempatan 
ini untuk mengalihkan resiko un-
tuk  memiliki alat ke Trakindo,” ia 
menjelaskan. Untuk itu, meski dalam 
kondisi pandemi, tanpa mengabaikan 
protokol kesehatan, tim Trakindo 
tetap menemui para customer de-
ngan segala risikonya. Mereka sangat 
gigih mendatangi para customer 
untuk mendukung bisnis mereka dan 
membantu mengatasi persoalan yang 
mere ka hadapi di lapangan. 

Selain itu, Trakindo berusaha mende-
ngarkan dan memenuhi kebutuhan-ke-

menjadi pendobrak untuk mencoba 
sesuatu yang baru dalam rangka me-
kanisasi. Namun, diakuinya, tidak 
mudah bagi Trakindo untuk meyakin-
kan para customer tentang penting-
nya mekanisasi dengan menggunakan 
mesin-mesin berteknologi canggih. 
Lantas ia menceritakan pengalaman 
Trakindo dalam membangun kerja 
sama mekanisasi dengan salah satu 
customer. Pelanggan itu sudah men-
coba berbagai peralatan yang dibelin-
ya sendiri untuk memotong kayu, 
tetapi hasilnya tidak memuaskan. Ke-
mudian Trakindo menawarkan kepada 
customer itu untuk bereksperimen 
dengan Harvester Head SP. 

“Eksperimen ini berlangsung selama 
tiga tahun dan sudah selesai. Setelah 
kontraknya berakhir, alat itu langsung 
dibeli oleh pelanggannya sendiri se-
bagai used equipment. Dan karena 
customer itu merasa proyeknya ber-
hasil, kemudian ia langsung membeli 
beberapa unit hydraulic excavator 
Cat baru yang sudah dilengkapi de-
ngan Harvester Head SP sebagai mi-
lik sendiri.”

Menurut Ivan, daripada customer 
investasi sendiri alat potongnya atau 
meminta kontraktor yang membeli-
nya tetapi belum tahu hasil kerjanya 
seperti apa, bagaimana pemelihara-
annya, Trakindo menawarkan alat 
rental yang sudah dilengkapi dengan 
mesin potong otomatis Harvester 
Head SP. “Para pelanggan tidak 
perlu pusing memikirkan investasi 
dan pemeliharaannya, karena hal itu 
sudah menjadi tanggung jawab Tra-
kindo,” ujarnya meyakinkan.

Ivan mengatakan bisnis rental bisa 
menjadi pintu masuk untuk mem-
perkenalkan teknologi-teknologi baru 
dalam rangka mekanisasi kepada para 
pelanggan. “Bagi Trakindo, investasi 
tersebut tidak menguntungkan awal-
nya. Namun hari ini, setelah eksperi-
men selama tiga tahun, kami sudah 
bisa menikmati hasilnya. Kami akhir-
nya bisa menjual lebih banyak unit 
baru yang dilengkapi dengan Har-
vester Head SP plus contract service. 
Jadi, kami mulai dengan rental sebe-
lum akhirnya para pelanggan mem-
beli mesin-mesin baru dari kami,” 
tutup Ivan merujuk pada pengalaman 
customer tersebut. EI

butuhan para customer yang berbeda-
beda. “Dalam kondisi sekarang kami 
harus benar-benar mendengarkan apa 
yang menjadi challenges para pelang-
gan. Mereka punya macam-macam 
persoalan. Pendekatan yang kami 
lakukan tidak bisa pukul rata. Masing-
masing customer butuh perlakuan ber-
beda. Kami tidak bisa ngotot dengan 
target bisnis yang sudah kami canang-
kan tanpa memperhatikan persoalan-
persoalan yang mereka hadapi. Jadi, 
kami memberikan banyak kemudahan 
kepada customer agar bisnis mereka 
tetap jalan dan kami juga untung,” 
Ivan menerangkan.

INVESTASI PRODUK BERTEKNOLOGI  

Khusus di sektor forag, Trakindo tidak 
hanya menyewakan alat-alat berat 
tok, tetapi menawarkan mesin-mesin 
dengan tambahan teknologi untuk 
mekanisasi. Untuk memotong batang 
kayu ke ukuran-ukuran tertentu, 
misalnya, Trakindo menawarkan Har-
vester Head SP. “Kami terus mencari 
teknologi-teknologi baru untuk dipa-
sang pada unit-unit untuk disewakan 
dalam rangka mekanisasi sektor 
Forag,” ujarnya bersemangat. 

Menurut Ivan, sektor Forag bisa 

Harvester Head SP 591 LX G3.
DOK. TRAKINDO
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PASCA IMLEK, HARGA BATU BARA 
MULAI TERKOREKSI

Setelah menguat 
selama enam bu-
lan berturut-turut, 
Harga Batubara 

Acuan (HBA) akhirnya 
mengalami koreksi. Untuk 
bulan Maret, HBA ditetap-
kan di angka USD 84,49 per 
ton. Ini berarti turun dari 
HBA pada bulan Februari 
yang ditetapkan di angka 
USD87,79/ton. Meski me-
lemah tipis namun setida-
knya ini menjadi pelema-
han pertama setelah enam 
bulan sejak Oktober 2020 
dalam tren menguat. 
Dijelaskan bahwa pelema-
han ini terjadi karena 
konsumsi listrik di Tiong-
kok yang mulai menurun 
sehingga berdampak pada 
minimnya permintaan batu 
bara ke negara tersebut. 
“Setelah berakhirnya per-
ayaan tahun baru imlek 
dan menjelang berakhirnya 
musim dingin, konsumsi 
listrik di pusat-pusat bis-
nis Tiongkok mulai lesu,” 
terang Kepala Biro Komu-
nikasi, Layanan Informasi 
Publik, dan Kerja Sama 
(KLIK) Kementerian ESDM 
Agung Pribadi.
Hal lain yang juga disam-
paikan Agung, pelemahan 
koreksi harga batu bara 
ini dipicu oleh kebijakan 
beberapa negara konsumsi 
batu bara terbesar du-
nia untuk meningkatkan 
produksi batu bara domes-
tik. “Baik Pemerintah Tion-
gkok dan India mendorong 
peningkatan produksi batu 

Pengangkutan batu bara dengan 
Articulated Hauler Volvo A60H. 

(Foto: VCE)

bara dalam negeri untuk 
mengimbangi kebijakan 
relaksasi impor batu bara 
kedua negara tersebut,” 
ujarnya.
Bulan Oktober 2020 men-
jadi titik balik setelah se-
jak awal tahun harga batu 
bara melemah. Bahkan 
pada September 2020 HBA 
sempat menyentuh USD 
49,42 per ton, harga ter-
endah sepanjang 2020. Na-
mun pada Oktober terjadi 
pembalikan menjadi USD51 
per ton. Kemudian berlan-
jut pada November 2020 
kembali menguat sebesar 
USD55,71 per ton. 
Di akhir tahun, tepatnya 
di Desember 2020, HBA 
menyentuh harga USD59,65 
per ton. Lalu pada Janu-
ari menguat signifikan 
menyentuh USD75,84 per 
ton. Pada bulan Februari 
kembali menguat menjadi 
USD87,79 per ton. 
Direktur Eksekutif Asosiasi 
Pertambangan Batubara 
Indonesia (APBI) Hendra 
Sinadia mengatakan pada 
dasarnya kalau permin-
taan berkurang sementara 
supply terkendala berarti 
harga atas terkerak naik. 
“Dalam hal ini jika Cina 
bisa memenuhi kebutu-
han domestik mereka be-
rarti impor (demand) Cina 
berkurang sehingga harga 
akan terkoreksi,” terang-
nya. 
Ia juga belum bisa me-
mastikan bagaimana tren 

sepanjang tahun. “Ini 
masih terlalu dini. Karena 
demand pada umumnya 
juga seasonal atau musi-
man dan juga tergantung 
dengan banyak faktor lain 
termasuk kondisi ekonomi, 
apalagi di tengah situasi 
pandemi covid-19,” terang 
Hendra.
Ia menegaskan bahwa 
pasca tahun baru China 
dan musim dingin tentu 
akan berpengaruh terhada 
permintaan. “Prospek 
harga ke depan ya sangat 
tergantung dengan per-
mintaan batu bara yang 
kemungkinan tidak setinggi 
demand pada saat akhir 
tahun lalu dan awal tahun 
ini,” urjarnya.  
Penetapan HBA diperoleh 
dari rata-rata empat in-
deks harga batu bara du-
nia, yaitu Indonesia Coal 
Index (ICI), Newcastle 
Export Index (NEX), Glo-
balcoal Newcastle Index 
(GCNC), dan Platt’s 5900 
pada bulan sebelumnya. 
CINA TETAP JADI PENENTU 
Cina merupakan konsumen 
sekaligus produsen batu 
bara terbesar dunia. Tidak 
heran jika apa pun yang 
dilakukan Cina terkait batu 
bara akan berimbas pada 
pasar salah satu sumber 
energi ini. Meski Pemerin-
tah Cina mulai serius untuk 
mengembangkan energi 
yang lebih ramah lingkun-
gan, namun konsumsi batu 
bara China masih akan 

terus meningkat termasuk 
pada 2021. 
Tujuannya untuk menekan 
emisi gas rumah kaca. 
China sebagai konsumen 
batu bara terbesar dunia 
mengalami peningkatan 
konsumsi bahan bakar fosil 
secara keseluruhan sebesar 
0,6% pada tahun 2020 seki-
tar 4,04 miliar ton. 
Di tempat lain produksi 
domestik juga meningkat 
dipasok oleh beberapa 
wilayah pertambangan 
seperti Shanxi, Shaanxi, 
Mongolia Dalam, dan Xin-
jiang. Sementara wilayah 
Cina tengah seperti Hunan 
dan Jiangxi akan menutup 
tambang batu bara yang 
terbilang berumur tua. 
Tahun 2020, China berhasil 
memproduksi 3,84 miliar 
ton batu bara. 
Dengan kapasitas produksi 
batu bara nasional sebe-
sar itu diperkirakan akan 
mempengaruhi jumlah 
impor. Diprediksikan impor 
batu bara pada tahun 2021 
masih akan tetap sama 
seperti pada level tahun 
lalu, meskipun sumber 
pengiriman batu bara akan 
lebih beragam.
China telah meningkatkan 
impor batu bara dari Rusia, 
Mongolia, dan Indonesia. 
Cina sejak beberapa tahun 
lalu menutup kran impor 
dari Australia. Ini karena 
hubungan antara Beijing 
dan Canberra semakin te-
gang di tengah serangkaian 
perselisihan.
Menariknya lagi Cina mulai 
mencatat pertumbuhan 
ekonomi yang positif. Neg-
eri panda ini merupakan 
negara yang paling cepat 
mencatat pemulihan eko-
nomi di tengah pandemi 
covid-9. Ini tentu akan 
meningkatkan kebutuhan 
energi. Meski mulai men-
goptimalkan produksi batu 
bara dalam negerinya. 
Namun tetap butuh impor 
termasuk dari Indonesia. 
Ini yang membuat sebagian 
orang masih optimis kin-
erja sektor pertambangan 
khusus batu bara akan 
lebih baik dibanding tahun 
2020 silam. EI
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Pernyataan Presiden 
Joko Widodo bahwa 
kita harus mem-

benci produk asing sempat 
menuai pro dan kontra. 
Namun, jika dipahami se-
cara lebih positif, maka 
pernyataan ini sebenarnya 
ingin membakar semangat 
masyarakat Indonesia un-
tuk lebih mengutamakan 
produk dalam negeri. 

Semangat yang hampir 
sama disampaikan Direktur 
Jenderal Mineral dan Ba-
tubara Ridwan Djamaluddin. 
Ridwan menegaskan bahwa 
industri dalam negeri harus 
dibangun untuk membe-
baskan diri dari ketergan-
tungan pada produk impor. 
Ini merupakan bagian dari 
upaya Pemerintah mewu-
judkan kemerdekaan di sek-
tor pertambangan.

Ia mengatakan salah satu 
bentuk kemerdekaan kita 
saat ini adalah kemampuan 
kita untuk berdiri di atas 
kaki kita sendiri termasuk 
dalam memenuhi kebutu-
han di sektor pertambang-
an. “Kita bisa bayangkan 
bagaimana menyedihkan 
kondisi Indonesia ketika 
pandemi ini. Kita harus ber-
juang keras untuk menunggu 
belaskasihan dari orang lain 
untuk mengirimkan vaksi ke 
Indonesia. Kebutuhan sangat 
mendesak tetapi karena kita 
tidak memiliki kemampuan, 
maka jadilah kita sebagai 
negara yang ta ngannya ma-
sih dibawah,” tegas Ridwan 
saat membuka webinar 
mendongkrak pemanfaatan 
produk dalam negeri be-
berapa waktu lalu.

Ia kemudian menegaskan 
jika di bidang kesehatan 
belum bisa mengatakan 
sehebat yang lain. Namun 
di sektor pertambangan 
tidak boleh mengalami hal 
yang sama. “Karena hidup 
kita sangat dekat dengan 
dunia ini,” tandas  Ridwan. 

Ia menegaskan bahwa se-
cara regulasi sudah sangat 
jelas bahwa penggunaan 
produk dalam negeri itu 
wajib hukumnya. “Selama 

mampu diproduksi dalam 
negeri dan harganya bisa 
bersaing, maka harus di-
utamakan produk dalam 
negeri,” tegas Ridwan.

Untuk mewujudkan hal 
tersebut, ia menyebut tiga 
pelaku utama punya peran 
penting yakni pemerintah, 
perusahaan-perusahaan 
tambang dan produsen-pro-
dusen produk dalam negeri.

“Pemerintah harus kom-
pak. Jangan sampai ada 
kementerian yang mewa-
jibkannya dan kementerian 
lain tidak mendukungnya. 
Pemilik proyek, dalam hal 
ini perusahaan tambang, 
harus punya niat untuk 
menggunakan produk 
dalam negeri. Jangan se-
ngaja mempersulit produk 
dalam negeri dengan 
sengaja membuat aturan 
tambahan. Misalnya, pipa 
yang dibutuhkan panjang 6 
meter tetapi dibuat aturan 
harus panjangnya 7 meter 
agar produk dalam ne-
geri tidak memenuhi per-
syaratan,” tandasnya.

Sementara untuk produsen 
dalam negeri, Ridwan me-
minta agar menjadi peta-
rung. “Pelaku usaha dalam 
negeri harus jadi petarung 
dan jangan jadi anak man-
ja. Kalau produk kita bagus 
pasti dipakai,” tandasnya.

Dirjen Minerba juga mene-
gaskan di atas segalanya 
yang paling diperlukan 
adalah komitmen. “Jangan 
sampai kita terjajah untuk 
kesekiaan kalinya. Penggu-
naan produk dalam negeri 
akan punya dampak besar 
bagi perekonomian Indonesia 
di antaranya membuka la-
pangan kerja,” ungkapnya.

Ridwan pun menegaskan 
komitmen Ditjen Minerba 
dalam mendukung pening-
katan pemanfaatan produk 
dalam negeri di sektor per-
tambangan. Di antaranya 
dengan membentuk Pokja 
khusus terkait TKDN dan 
P3DN. “Kami juga sudah 
membangun sebuah plat-
form Minepedia. Ini semua 
untuk membantu mening-
katkan pemanfaatan produk 
dalam negeri di sektor per-
tambangan,” tutupnya.

BELANJA PRODUK DALAM 
NEGERI SEKTOR MINERBA 
Dalam UU Minerba yang 
baru pada pasal 106 den-
gan tegas mewajibkan 
perusahaan pemegang IUP 
dan IUPK untuk menguta-
makan pemanfaatan tena-
ga kerja setempat, barang 
dan jasa dalam negeri 
sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. Jika 
perusahaan-perusahaan 
tambang tidak melak-

sanakan kewajiban terse-
but ada ancaman sanksi 
yang diberikan. 

Pada pasal 151 dari UU 
No.3 tahun 2020 yang 
merupakan revisi UU 
Minerba No.4 tahun 2009 
ditegaskan Menteri berhak 
memberikan sanksi admi-
nistratif kepada pemegang 
IUP, IUPK dan IPR, SIPB 
atau IUP untuk penjualan 
atas pelanggaran atas ke-
tentuan dimaksud. 

Dalam diskusi tersebut, 
Sinta Amalia, Sub Koordina-
tor Bimbingan Pengelolaan 
Barang Operasi Usaha 
Batubara Ditjen Minerba 
menjelaskan realisasi be-
lanja tingkat komponen 
dalam negeri (TKDN) di sek-
tor batu bara pada tahun 
2020 mencapai 35,85%. Ada 
kenaikan dari tahun 2019 
sebesar 23,30%. 

Dijelaskan juga bahwa per-
hitungan nilai TKDN dari 
belanja barang modal pe-
rusahaan tambang. “Data 
ini belum final karena data 
triwulan IV belum semua 
masuk. Masih dalam proses 
rekapitulasi laporan triwu-
lan IV-2020,” terangnya.  

Sementara Spencer Paoh, 
Ketua Bidang Tata Kelola 
Perwakilan Daerah Per-
himpunan Ahli Pertamba-
ngan Indonesia (PERHAPI) 
menjelaskan salah satu 
tantangan terkait dengan 
pemanfaatan produk dalam 
negeri adalah ketersediaan-
nya. Menurutnya, saat ini 
ketersediaan produk dalam 
negeri untuk menunjang 
kegiatan pertambangan 
masih sangat terbatas. Bah-
kan ada beberapa produk 
dengan spesifikasi tertentu 
belum tersedia dalam neg-
eri. Ini yang membuat 
masih banyak produk luar 
yang digunakan di kegiatan 
pertambangan. Namun, ke 
depan, peluang peman-
faatan produk dalam negeri 
masih cukup besar. Hal 
yang penting adalah ke-
tersediaan produk itu dan 
sesuai dengan spesifikasi 
dan kebutuhan di kegiatan 
usaha pertambangan. EI

MENDORONG PEMANFAATAN PRODUK 
DALAM NEGERI DI PERTAMBANGAN

Dozer tambang Liebherr R776. 
(FOTO: LIEBHERR)



M A R E T  2 0 2 122 EQUIPMENT INDONESIA

INDUSTRYNEWS

PT Pindad (Persero) 
mulai merambah 
masuk ke bisnis alat 

berat sejak tahun 2015. 
Dari BUMN yang selama ini 
memproduksi peralatan 
pertahanan dan keamanan 
muncul beberapa produk 
alat berat. Konon langkah 
ekspansi ini sebagai jawa-
ban perusahaan terhadap 
permintaan Presiden Joko 
Widodo untuk meningkat-
kan kontribusi pada bangsa 
dan negara. 

Tidak mudah tentunya 
untuk membangun sebuah 
unit bisnis baru, apalagi 
menghasilkan produk seke-
las alat berat. Oleh sebab 
itu, sebagaimana dijelas-
kan Supriyadi selaku HE 
Bussines Advisory PT Pindad 
dalam acara webinar ten-
tang TKDN baru-baru ini, 
dalam tahap awal peru-
sahaan ini harus menjalin 
kerja sama dengan pihak 
lain. 

KIPRAH PINDAD
DI INDUSTRI ALAT BERAT

Excavator Pindad kelas 20 ton, Excava 200. 

“Khusus di alat berat 
kami menempatkan diri 
di te ngah-tengah, sebagai 
pemegang merk. Dalam 
proses, kami masih meng-
umpulkan partisipan baik 
dari BUMN maupun swasta 
nasional yang sebelumnya 
sudah bergerak di industri 
alat berat untuk lakukan 
partnership,” terangnya. 

Namun, seiring berjalan-
nya waktu, lewat kegiatan 
riset dan pengembangan 
yang dilakukan pada tahun 
2016, Pindad sudah bisa 
menghasilkan beberapa 
produk alat berat yang bisa 
dikomersialkan. Berlanjut 
pada periode tahun 2017 
dan 2018, BUMN ini sudah 
memproduksi beberapa 
produk dengan menyasar 
pangsa pasar konstruksi. 

“Sehingga pada saat itu, 
bahkan sampai sekarang, 
produk-produk Pindad 
lebih banyak ditemukan 

di proyek-proyek milik Ke-
menterian PUPR dan Pem-
da-Pemda,” lanjutnya.

Produk alat berat per-
tama dan sudah digunakan 
adalah exchavator 20 ton 
dengan merk Excava 200. 
Ini merupakan produk an-
dalan perseroan saat ini. 
Supriyadi menjelaskan, 
meski kapasitas yang ter-
cantum 20 ton, namun se-
sungguhnya kapasitas dari 
Excava 200 adalah 22 ton. 
“Sudah banyak digunakan 
di kegiatan usaha konstruk-
si,” ujarnya. 

Di kegiatan pertambangan, 
Excava 200 ini digunakan 
untuk kegiatan land clear-
ing di antaranya digunakan 
oleh PT. Arutmin Indonesia. 

Pindad juga memproduksi 
beberapa produk excavator 
model lain, seperti Excava-
tor Amphibious yang dike-
nal memiliki kemampuan 
beroperasi di atas air. Juga 
ada produk Excava 50 yang 
dirancang khusus sebagai 
solusi untuk pekerjaan 
konstruksi ringan. Produk 
ini sudah diluncurkan pada 
tahun 2019. Sayangnya, 
memasuki tahun 2020, pan-
demi Covid-19 melanda, 
sehingga berpengaruh pada 
pemasaran.

Excavator 50 diklaim memi-
liki tenaga yang lebih besar 
dibanding produk yang 
sama di kelasnya. Selain 
itu, produk ini disebut lebih 
ringan dalam akselerasi. 

Sementara Excavator Am-
phibious merupakan salah 
satu produk yang bisa digu-
nakan untuk pekerjaan di 
atas air atau rawa. Produk 
ini juga sudah mulai masuk 
ke sektor pertambangan 

dan digunakan di tambang 
batu bara milik PT. Adaro 
Indonesia. Dari pengala-
man pemanfaatan alat ini, 
performanya bagus dengan 
konsumsi bahan bakar lebih 
irit. Pindad mengklaim se-
tiap produk yang diproduksi 
telah menggunakan standar 
global. 

Sebagai pemain nasional 
dan juga baru, produk-
produk alat berat PT Pindad 
diklaim sudah ada di be-
berapa kota di seluruh In-
donesia. Meski masih dalam 
jumlah yang terbatas. 
Menurut Supriyadi, dari sisi 
SDM untuk memproduksi 
alat berat, sudah tidak di-
ragukan lagi. Para pekerja 
di PT Pindad sudah punya 
kemampuan untuk merakit 
dan menghasilkan produk 
berkualitas. 

Namun, salah satu per-
soalan yang masih menjadi 
tantangan berat hingga kini 
terkait komponen-komponen 
yang sebagian besar masih 
harus diimpor. Persoalan ini 
memberatkan Pindad ke-
tika hendak meningkatkan 
kandungan lokal dalam se-
tiap produk alat berat yang 
dihasilkan. Sehubungan de-
ngan itu, menurut Supriyadi, 
yang juga dibutuhkan ke 
depan adalah membangun 
industri komponen alat berat 
dalam negeri. 

“Kami pun meminta pemer-
intah, dalam hal ini Ke-
menterian Perindustrian, 
untuk mengundang industri 
komponen alat berat untuk 
berinvestasi dan memban-
gun pabrik di Indonesia. 
Sehingga nantinya akan 
muncul principle alat berat 
di Indonesia. Perekonomian 
pun akan tumbuh,” tutup 
Supryadi. EI

FOTO: EI
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Hampir setiap alat berat dalam se-
buah armada, baik baru maupun 
bekas (retrofit) yang dilengkapi 

dengan kotak hitam, menampilkan kode-
kode kerusakan, dan kalau jumlahnya 
banyak, hal itu bisa membuat manajer 
peralatan kewalahan. Jumlah dan frekue-
nsi alert (peringatan) yang dikirim melalui 
email, text alert, dan komunikasi-komu-
nikasi lainnya dapat dengan mudah mem-
buat penerima tidak peka, menyebabkan 
para manajer kehilangan data yang dapat 
membantu mereka untuk meningkatkan 
kinerja mesin.

Caterpillar dan dealer-dealernya telah 
melakukan investasi perangkat lunak dan 
personel untuk membantu para manajer 
armada mengatasi kekacauan pengiriman 
peringatan-peringatan dari sebuah mesin 
guna mengidentifikasi data-data alat be-
rat yang dapat mereka tindak lanjuti.

“Dari perspektif purnajual (aftermar-
ket), kami ingin ... mengubah (data 
mesin) menjadi semacam informasi yang 
dapat digunakan para pelanggan untuk 
menghasilkan lebih banyak uang atau 
membuat operasi mereka lebih aman, 
lebih produktif, mengurangi biaya, atau 
mengontrol biaya,” kata Tim Noon, pakar 
bidang teknologi quarry global untuk 
digital konstruksi dan teknologi.

Para manajer peralatan dapat menggu-
nakan data-data alat berat, khususnya 
kode-kode kesalahan, untuk meman-
faatkan kinerja armada dengan meng-
gunakannya untuk melatih para operator. 
Operator-operator yang menggunakan 

alat berat dengan benar memaksimalkan 
produktivitas dan meminimalkan biaya. 
Namun, alih-alih menangani semua area 
yang menunjukkan perlunya pembinaan 
operator, Noon menyarankan untuk 
“fokus pada sejumlah hal kecil”. 

“Mungkin Anda memiliki dua atau tiga kode 
kesalahan yang menjadi pukulan berat bagi 
Anda,” katanya. “Fokuslah pada kode-kode 
kesalahan itu dan gunakan itu sebagai pe-
luang positif untuk bersama-sama dengan 
para operator Anda memecahkannya dan 
katakan, ‘Kami melihat banyak hal seperti 
ini, dapatkah Anda membantu saya mema-
hami mengapa kami melihat peringatan-
peringatan seperti ini?’

“Ketika teknologi ini pertama kali keluar 
... para operator sangat enggan untuk 
menerimanya. Kami telah melihat para 
pemilik dan perusahaan-perusahaan 
meng ambil inisiatif dan ... lawanlah 
resistensi itu dengan pengalaman yang 
positif. Pengalaman positif itu adalah 
kuncinya. Mereka (memiliki) fakta untuk 
mengatakan, ‘Itu terjadi tiga kali pada 
hari Senin dan dua kali pada hari Selasa, 
tetapi itu tidak terjadi sama sekali pada 
minggu lalu. Bisakah Anda membantu saya 
memahami? Apa ada yang berubah?’”

Strategi untuk menghasilkan pengalaman 
positif dalam pembinaan para operator 
bergantung pada empat prinsip utama, kata 
Noon. Para manajer peralatan yang berusa-
ha untuk melatih perubahan perilaku harus 
memberi para operator sejumlah area yang 
dapat dikelola untuk ditangani, mengguna-
kan fakta dan data untuk melibatkan opera-
tor dengan cara yang positif, memberikan 
pelatihan dan pembinaan berdasarkan area 
tersebut dan fakta-fakta serta data-data 
yang sesuai, dan memasukkan pelatihan ke 
dalam proses pemantauan mereka untuk 
melanjutkan kesuksesan itu.

Dengan strategi itu, kata Noon, para 
manajer armada dapat mengidentifi-
kasi satu atau dua kode kesalahan dan 
melatih. Jika kode kesalahan mengin-
dikasikan bahwa regenerasi emisi telah 
dihentikan oleh operator, misalnya, 
jelaskan kepada operator pentingnya hal 
itu. “‘Saya tahu Anda sedang berusaha 
semakin produktif, tetapi hal ini perlu di-

lakukan demi kesehatan alat dan usia pe-
makaian yang lebih lama serta menekan 
biaya alat, serta kesuksesan perusahaan 
kita secara keseluruhan.’ Operator itu 
sekarang mengerti. Mereka telah mem-
bangun pengalaman yang positif. “

Para manajer dapat memperkuat perubah-
an perilaku, sekali lagi didukung oleh data 
dan fakta, dengan menawarkan insentif-in-
sentif. Noon mengatakan beberapa pelang-
gan Caterpillar yang menggunakan strategi 
pelatihan ini menawarkan hadiah seperti 
makan siang bersama, tentu saja gratis, 
jika terjadi perubahan yang positif.  Me-
nyadari bahwa peningkatan kinerja men-
guntungkan perusahaan dalam hal pen-
gurangan biaya atau produktivitas, para 
manajer ini memanfaatkan waktu makan 
siang itu untuk menjelaskan dan berbagi 
cerita tentang apa saja keuntungan-keun-
tungan yang diperoleh perusahaan.

Seiring dengan semakin banyaknya pabri-
kan, saluran distribusi menawarkan jalan 
terbaik yang dapat digunakan oleh data 
mesin Caterpillar untuk memberikan 
manfaat bagi para pelanggan. Dealer-
dealer lokal memiliki hubungan dan 
dapat menunjukkan kepada pelanggan-
pelanggan mereka bagaimana data-data 
tersebut dapat meningkatkan operasi.

“Kami melihat dealer memasukkan data 
telematika ini ke dalam kontrak-kontrak 
servis atau ke dalam tugas-tugas PM (Preven-
tive Maintenance) atau tugas-tugas pelatihan 
operator karena mereka tahu ada banyak 
informasi berharga di sana,” kata Noon. 

“Pada 2021, para pelanggan mungkin 
tidak akan kesulitan karena kelebihan 
informasi dan data. Semuanya terhubung 
secara digital dan datanya datang dari 
mana-mana, tetapi para dealer melang-
kah lebih jauh dengan berkata: ‘Pak 
pelanggan, kami perhatikan bahwa kami 
melihat sesuatu di sini di PM Anda dan 
kode-kode kesalahan ini  dapat diatasi 
dengan beberapa pelatihan sederhana.’ 
Dealer-dealer mengambil inisiatif.”

Selain dealer-dealer mereka mengam-
bil pendekatan proaktif dan konsultatif 
ter hadap data, Noon mengatakan para 
dealer juga menawarkan bantuan pelati-
han se perti instruktur-instruktur dealer 
berser tifikat dan pakar-pakar product sup-
port yang telah dilatih oleh Caterpillar.

“Pelanggan-pelanggan kami mengetahui 
bahwa mereka harus melangkah ke dunia 
digital, mereka tahu bahwa mereka harus 
mengukur sesuatu sehingga mereka dapat 
memantau dan mengelolanya,” kata Noon. 

“‘Saya tahu saya harus melakukannya, 
tapi saya tidak punya staf.’ Jangan me-
lihat itu karena membutuhkan staf baru; 
tapi anggap saja hal itu sebagai sesuatu 
yang tersedia untuk Anda (dari dealer) 
untuk melakukan pekerjaan Anda sedikit 
lebih baik.” 

(www.constructionequipment.com)

BAGAIMANA MENGGUNAKAN KODE-KODE KESALAHAN 
UNTUK MENINGKATKAN PERFORMA OPERATOR

Dozer Cat® D6 GC. 

Di era digital ini, makin banyak 
produsen alat berat membekali 
produk-produk mereka dengan 
perangkat teknologi canggih, 

sehingga membuat alat-alat berat 
makin pintar. Jika terjadi problem 

atau kesalahan (biasanya disebabkan 
oleh operator), mesin-mesin sendiri 

melaporkannya kepada pemilik 
alat dan/atau dealer melalui 

perangkat telematik. Langkah 
berikutnya adalah mengidentifikasi 
kesalahan-kesalahan yang terjadi 
dan mengatasinya dengan melatih 

operator-operator Anda agar 
mengoperasi alat dengan cara 
yang benar. Artikel Rod Sutton 

berikut ini (diterjemakan dari www.
constructionequipment.com, 4 

Februari 2021), membantu Anda 
bagaimana menggunakan kode-kode 

kesalahan untuk meningkatkan 
performa operator.

MAINTENANCE & REPAIR

FOTO: TRAKINDO
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TRUCKING

“Kami sangat senang 
truk-truk generasi 
baru kami akan segera 

menjangkau pelanggan-pelanggan 
kami. Keempat model truk itu telah 
dikembangkan dengan fokus yang 
kuat pada memperbaiki lingkungan 
kerja pengemudi, keselamatan, dan 
produktivitas kendaraan-kendaraan 
ini, menjadikannya lebih efisien 
daripada pendahulu-pendahulun-
ya,” kata Roger Alm, Presiden Volvo 
Trucks, dikutip dari rilis pabrikan 
itu, Kamis (4/3/2021).

Truk-truk Volvo FM dan FMX memi-
liki kabin yang benar-benar baru 
dengan pilar-pilar A yang diting-
gikan sehingga memberi operator 
ruang yang lebih dari satu meter 
kubik dan pencahayaan yang lebih 
baik di dalam kabin. Visibilitas 
pengemudi juga dapat ditingkatkan 
lebih jauh pada semua model baru 
ini dengan menambahkan sebuah 
kamera pojok penumpang yang 
memberikan penglihatan lebih leng-
kap, yang meliputi bagian samp-
ing, pada sebuah tampilan sebelah 
dalam truk. 

Pembaruan-pembaruan penting lain-
nya adalah antarmuka pengemudi 
yang baru dan lampu-lampu depan 
high beam yang adaptif (opsional) 
untuk meningkatkan keselamatan 
pada Volvo FH dan FH16. Volvo FH 
dan FM baru juga dapat disesuaikan 
untuk memungkinkan penghematan 
bahan bakar dan CO2 yang signifi-
kan, seperti yang diperoleh dari 
Volvo FH dengan teknologi I-Save.

“Kami bangga dengan investasi 
besar pada keempat model baru 
ini yang akan berkontribusi besar 
pada peningkatan keselamatan di 
jalan raya dan semakin mengurangi 
dampak lingkungan. Menghasilkan 
serangkaian truk baru membutuh-
kan pekerjaan teknik yang kuat 
serta kerja tim yang besar di se-
luruh organisasi Volvo, termasuk 
para pemasok kami, yang membuat 
produksi ini dimulai dengan sangat 
istimewa bagi semua yang terlibat, 
terutama mengingat tahun penuh 
tantangan yang baru saja kami 
lalui,” komentar Roger Alm.

Memperkuat komitmen Volvo Trucks 
terhadap solusi-solusi transportasi 
berkelanjutan, truk-truk Volvo FH, 
FM, dan FMX yang baru ini juga 
telah dikembangkan untuk driveline 
berlistrik dengan produksi dimulai 
pada tahun 2022. “Ini berarti tran-
sisi para pelanggan kami menuju 
transportasi bebas fosil pada masa 
depan akan mulus, karena mereka 
dapat terus mengendarai model 
truk Volvo favorit yang sama,” ujar 
Roger Alm.

Diluncurkan pertama kali di Eropa 
tahun lalu, produk heavy-duty baru 
ini telah menarik minat yang kuat 
dari para pelanggan, dengan lebih 
dari 12.000 truk dipesan pada ta-
hun 2020. Peluncuran dan aktivitas 
penjualan berlanjut selama 2021 di 
pasar di luar Eropa.

Truk-truk ini awalnya akan dirakit 
pada fasilitas produksi Volvo Trucks 

di Gothenburg, Swedia, Ghent di 
Belgia dan Kaluga di Rusia. Pabrik 
perakitan di Tuve, Gothenburg, 
pertama kali keluar dengan produk-
si mulai Maret 2021.

“Kami telah mempersiapkan yang 
awal ini sejak lama, bekerja sama 
untuk menciptakan produk-produk 
yang luar biasa. Tim pabrik Tuve 
bersemangat untuk pergi dan siap 
mengirimkan truk-truk premium 
baru ini dengan kualitas terbaik ke-
pada pelanggan-pelanggan kami,” 
jelas Martin Folin, Penjabat Wakil 
Presiden Operasi di Pabrik Tuve.

Truk-truk baru ini menawarkan 
berbagai model kabin yang ber-
beda dan dapat dioptimalkan untuk 
berbagai aplikasi. Seperti biasa, 
Volvo Trucks sangat fokus pada 
pengemba ngan rumah kedua bagi 
para pengemudi ini, yang sering 
kali digunakan dalam truk jarak 
jauh. Pada truk-truk pengangkut 
yang bergerak antara wilayah, 
kabin sering kali berfungsi sebagai 
kantor bergerak, sedangkan dalam 
kons truksi dibutuhkan truk-truk 
yang kuat dan praktis. 

Visibilitas, kenyamanan, ergonomis, 
tingkat kebisingan, kemampuan 
manuver, serta keselamatan penge-
mudi merupakan titik-titik fokus 
utama dalam model-model truk 
baru, yang juga telah ditingkatkan 
pada eksteriornya yang menggam-
barkan inovasi-inovasi baru.

 (Sumber: Volvo Trucks)

VOLVO TRUCKS

Generasi baru truk-truk heavy-duty Volvo Trucks - Volvo FH, FH16, FM, dan FMX - kini mema-
suki fase produksi di pabrik-pabrik Volvo yang tersebar di Swedia, Belgia, dan Rusia.

LUNCURKAN TRUK-TRUK
HEAVY-DUTY GENERASI BARU

Model-model truk heavy-duty generasi baru Volvo Trucks sudah masuk 
produksi pada pabrik Tuve yang netral CO2 di Gothenburg, Swedia.

 (FOTO-FOTO: VOLVO TRUCKS)
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ret 2021. Pelanggan-pelanggan setia 
Hino dapat memanfaatkan program 
ini dengan langsung mendatangi 
dealer-dealer Hino terdekat. Me-
reka bisa mendapatkan diskon suku 
cadang hingga 35% dan diskon jasa 
servis hingga 50%. 

Selain itu, Hino juga memberikan 
gratis pengecekan 55 item (Free 
Check-Up Campaign) pada kendaraan 
yang terdampak banjir, antara lain 
engine, transmisi, propeller shaft, 
rear axle, system hydraulic, sistem 
rem dan roda, sistem kemudi, sistem 
suspensi, sistem kelistrikan, bodi 
kendaraan dan lainnya. Program ini 
berlaku khusus bagi para pelanggan 
setia Hino yang kendaraan bisnisnya 
terkena musibah banjir. 

Program Hino Peduli Banjir juga di-

berikan pada pelanggan yang mem-
butuhkan servis di lokasi mereka, 
jika unit kendaraan mereka tidak 
dapat menjangkau ke dealer-dealer 
terdekat.

“Musibah yang terjadi ini tentunya 
berdampak pada pelanggan kami 
yang kendaraannya terendam banjir. 
Oleh karena itu, kami menyediakan 
Program Hino Peduli Banjir 2021 agar 
membantu unit-unit para customer 
bisa segera beroperasi kembali, dan 
meringankan beban biaya perbai-
kan mereka. Program ini sekaligus 
menjamin layanan purna jual Hino 
sebagai yang utama dalam menjaga 
kendaraan sebagai salah satu in-
vestasi dari customer,” kata Irwan 
Supriyono, After Sales Service Direc-
tor HMSI dalam rilis yang diterima 
Equipment Indonesia, Rabu (24/2).

Untuk informasi lebih lanjut bagi 
pelanggan-pelanggan yang membu-
tuhkan bantuan atau informasi dapat 
menghubungi Hino Customer Care 
Center pada nomor 0-800-100-4466 
bebas pulsa atau melalui aplikasi 
Whatsapp di 0815-1900-1900 yang 
dapat diakses selama 24 jam. EI  

Banjir yang melanda kawasan 
Jabodetabek dan beberapa 
kota lainnya di Indonesia pada 

awal tahun ini tidak hanya meren-
dam banyak tempat tinggal, tetapi 
juga kendaraan, termasuk truk. 
Kondisi tersebut tentu saja merugi-
kan para korban. Pekerjaan mereka 
terganggu karena truk-truk itu perlu 
diservis sebelum kembali beroperasi. 
Selain itu, perbaikan truk-truk itu 
memerlukan biaya, yang mungkin 
saja di luar rencana. 

Merespon musibah banjir tersebut 
dan sekaligus sebagai wujud kepedu-
lian Hino terhadap bisnis dan opera-
sional para customer, PT Hino Motors 
Sales Indonesia (HMSI) menggelar 
program Service Campaign “Hino 
Peduli Banjir” yang berlangsung se-
lama bulan Februari 2021 hingga Ma-

KENDARAAN HINO ANDA KENA BANJIR, 
HUBUNGI SAJA HINO CUSTOMER CARE CENTER

Diskon Suku Cadang Sampai 35% dan Jasa Servis Hingga 50%.

Hino Berikan Keringa-
nan Perbaikan dengan 
Program Peduli Banjir.
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OEM truk asal Rusia, 
KamAZ, telah me-
luncurkan dump 

truck baru pertama untuk 
sektor pertambangan, se-
perti dilaporkan www.agg-
net.com (1/3/2021). Model 
dump truck KaMAZ-65805 
Atlant dilengkapi transmisi 
otomatis penuh Allison 
4700 untuk mendukung 
proposisi pasarnya sebagai 
dump truck yang efisien, 
ekonomis dan nyaman. 

Dikembangkan oleh 
Pusat Sains dan Teknologi 
KamAZ, KaMAZ-65805 
dirancang untuk pengang-
kutan material batuan 
dan bijih di quarry kecil 
dan menengah. Kendaraan 
ini dapat diubah menjadi 
kendaraan otonom.

Rangkaian truk 
KamAZ-65805 Atlant akan 
meliputi truk-truk dengan 
kapasitas muat 45 hingga 
70 ton dan dengan sasis 
10x6. Transmisi otomatis 
penuh Allison dipilih oleh 
para perancang truk Atlant 
karena mereka yakin dapat 
meningkatkan kinerja 
secara signifikan di kelas 
kapasitas beban ini.

KamAZ-65805 dilengkapi 
dengan engine diesel KamAZ 
910, 12 liter, 500hp in-line. 
Hydraulic retarder terinteg-
rasi dari transmisi Allison 
4700 dipasang untuk meng-
hasilkan masa pakai sistem 
rem yang lebih lama dan un-
tuk mengatasi medang-me-
dan yang menantang - teru-
tama di area-area tambang 
batu dan daerah-daerah 
pegunungan - untuk mem-
perlambat laju truk secara 
efektif tanpa membebani 
sistem rem secara berlebih-
an. Fitur keselamatan ber-
harga lainnya dari transmisi 
otomatis ini adalah bahwa 
transmisi otomatis ini meng-
hilangkan rollback saat 
berkendara pada lintasan 
yang menanjak. 

Keunggulan lain dari Allison 
Automatics adalah Con-
tinuous Power Technology 
yang sudah dipatenkan. 
Fitur ini menghasilkan 
transfer tenaga yang lebih 
efisien ke roda-roda dan 
meningkatkan kemampuan 
manuver, yang pada gilir-
annya meningkatkan jum-
lah pekerjaan yang dapat 

dilakukan, menghasilkan 
efisiensi operasional dan 
profitabilitas yang lebih 
besar. Transmisi Allison 
4700 dapat dilengkapi 
dengan mekanisme Power 
Take-Off (PTO) untuk 
memberi tenaga pada ber-
bagai peralatan.

Truk angkut KamAZ-65805 
yang baru ini memiliki 
pengaturan roda 10x6 de-
ngan tiga as roda belakang. 
Transmisi otomatis penuh 
Allison dipilih oleh para 
desainer truk Atlant untuk 
kelas kapasitas beban ini 
yang diyakini dapat me-
ningkatkan kinerja secara 
signifikan. Dua gandar de-
pan dan gandar belakang 
terakhir dapat dikemudi-
kan. Solusi ini, bersama 
dengan penggunaan Allison 
Automatic, membuat ke-
mampuan manuver kenda-
raan ini dan kemampuan 
off-highway setara dengan 
truk 8x4. Menggunakan 
transmisi otomatis akan 
memungkinkan pemilik 
kendaraan mengubah truk 
ini menjadi kendaraan 
otonom dengan cepat dan 

efisien pada masa men-
datang.

Skenario kendaraan tambang 
biasanya melibatkan per-
jalanan antar-jemput yang 
sering dalam jarak pendek 
dan menengah dengan peng-
hentian di tambang, dengan 
engine dan semua komponen 
transmisi menanggung be-
ban berat. Transmisi Allison 
dirancang untuk memasti-
kan pengoperasian engine 
yang optimal, meningkatkan 
masa pakainya, dan dengan 
demikian meningkatkan 
profi tabilitas dump truck ini. 

Selain itu, transmisi otoma-
tis ini memungkinkan penge-
mudi untuk fokus penuh 
pada berkendara tanpa ter-
ganggu dengan perpindahan 
gigi yang tepat.

Truk Atlant yang baru ini 
merupakan kerjasama 
lebih lanjut antara Allison 
Transmission dan KamAZ. 
Pada pameran COMTRANS 
2019, KaMAZ menghadir-
kan bus penumpang de-
ngan lantai semi-rendah 
NefAZ-4299-30-52 yang 
dilengkapi Allison dan 

kendaraan segala medan 
KamAZ-Arktika.

Transmisi Allison memberi-
kan kesempatan kepada 
para operator armada 
KamAZ untuk menganalisis 
dan membandingkan kiner-
ja kendaraan-kendaraan 
dengan dan tanpa trans-
misi otomatis Allison, de-
ngan menyediakan fasilitas 
untuk menggantikan trans-
misi biasa dengan Allison. 
Sebagai hasil dari program 
ini, pesanan-pesanan ber-
datangan untuk transmisi-
transmisi Allison untuk 
bus NefAZ-5299-30-32 
yang dioperasikan oleh 
perusahaan transportasi 
umum di Kazan, dan untuk 
KamAZ-6520 dengan pe-
nyemprot deicing dari Mer-
cator Holding, pemimpin 
pasar jalan dan kendaraan 
kota Rusia. 

Untuk mengetahui infor-
masi lebih rinci tentang 
produk-produk KaMAZ di 
pasar Indonesia, silahkan 
menghubungi Blue Bird 
Heavy Equipment selaku 
distributornya. EI

DUMP TRUCK TAMBANG KAMAZ BARU 
DILENGKAPI TRANSMISI ALLISON

Dump truck KaMAZ-65805 Atlant dilengkapi transmisi otomatis penuh Allison 4700. (FOTO: KAMAZ)
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REVOLUSI TEKNOLOGI CUCI PASIR CDE
– SEMUA DALAM SATU MESIN

Satu-satunya cara untuk melipatgandakan keuntungan dari pasir, dengan 
mengkombinasikan aspek ekonomi dan kebersihan lingkungan.

lingkungan, tanpa limbah dan polusi, 
baik yang bersumber dari material, 
buangan air maupun kebisingan. 

Untuk meningkatkan keuntungan 
investasi yang sudah dilakukan, peru-
sahaan-perusahaan konstruksi sema-
kin tertarik untuk mengadopsi pasir 
cuci untuk mengurangi pemakaian 
semen dan pengiriman beton ke ber-
bagai proyek dapat dilakukan dengan 
lebih cepat. Itulah alasannya menga-
pa mereka lebih memilih untuk ber-
investasi pada sistem pencucian pasir 
yang lebih efisien, seperti pabrik 
pencucian pasir COMBO dari CDE 
yang sudah sangat populer. Dalam 
dua dekade terakhir di Eropa telah 
dikembangkan teknologi pencucian 
pasir generasi baru, yang memiliki 
fitur-fitur desain yang unik, sehingga 
menjadi alternatif untuk kelemahan-
kelemahan yang terdapat pada 
pabrik-pabrik pencucian pasir yang 

Para pemain industri quarry 
dan tambang sedang melaku-
kan perubahan strategi. 
Mereka semakin menyadari 

bahwa supaya lebih unggul dari para 
kompetitor, mereka harus menawar-
kan kepada para customer pasir 
dengan kualitas terbaik karena para 
pengembang sekarang ini membu-
tuhkan pasir dengan spesifikasi-
spesifikasi tertinggi. Produksi pasir 
kekinian tidak bisa lagi mengandal-
kan teknologi-teknologi lama karena 
sudah terjadi perubahan besar dalam 
industri konstruksi. 

Cara pandang masyarakat menge-
nai mengenai aktivitas-aktivitas 
quarry dan penambangan juga sudah 
bergeser. Operasi-operasi tambang 
dianggap sebagai penyumbang polusi 
terbesar terhadap lingkungan. Oleh 
karena itu, cara kerja pabrik pencu-
cian pasir harus benar-benar ramah 

ada serta memenuhi perubahaan 
syarat dalam industri konstruksi. 

Mesin cuci pasir COMBO memiliki be-
berapa fitur unik sebagai berikut: 

n	 Instalasi ini bersifat mobile se-
hingga dapat dipindah ketika 
tidak dibutuhkan lagi

n	 Posturnya compact sehingga 
tidak terlalu merepotkan pada 
saat mobilisasi dan tidak me-
makan banyak tempat pada saat 
pemasangan

n	 Tidak ada lubang satupun yang 
memungkinkan air merembes 
atau tumpah

n	 Dilengkapi dengan komponen-
komponen berkualitas tinggi, se-
hingga tidak memerlukan banyak 
perawatan

n	 Cara operasinya simpel, yakni 
solusi dengan satu sentuhan saja. 

WASHING & WATER MANAGEMENT

Foto-foto: CDE

Mesin Cuci Pasir CDE yang telah terpasang di Jawa Barat. 
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Mesin cuci pasir COMBO dilengkapi 
dengan panel kontrol listrik sendiri 
dan pra-kabel. 

Sejalan dengan perhatian besar du-
nia terhadap isu konservasi air, mesin 
cuci pasir COMBO dilengkapi dengan 
sistem daur ulang air dan sistem 
pe ngelolaan lumpur, yang mendaur 
ulang 95% air bekas, sehingga tidak 
ada tumpahan air atau hilangnya 
produk berharga untuk dijual sehing-
ga lebih menguntungkan bagi mitra-
mitra CDE. 

Sistem pencucian pasir mobile (mo-
bile washing system) sudah men-
gubah secara total industri pasir 
dan batu split, terutama dalam hal 
efisiensi, yang memungkinkan para 
customer untuk mencuci material, 
termasuk pasir dan batu split paling 
kotor sekalipun berkat akurasinya 
dalam menyaring lumpur dan tanah 
liat (biasanya sekitar 75 hingga 63 
mikron). 

Keunikan Mesin cuci pasir COMBO ini 
terdiri dari: 

l Penyaringan awal 

l Pencucian pasir halus dengan 
satu atau dua tahap cuci meng-
gunakan hydrocyclone (bukan 
menggunakan spiral classifiers) 

l Layar pengeringan dengan 
efisiensi tinggi 

l Sistem daur ulang air dan penge-
lolaan lumpur yang baik 

Semua tahap pencucian ini ada 
dalam satu mesin, membuat mesin 
cuci pasir COMBO sebuah solusi pen-
cucian semua dalam satu mesin yang 
unik dengan kisaran kapasitas hingga 
200 ton per jam. 

Unit daur ulang air dan pengelolaan 
lumpur yang dipasang pada sasis 
yang sama memungkinkan pengelo-
laan air yang ramah lingkungan di 
lokasi, yang mendaur ulang 95% air 
dari proses pencucian pasir untuk 
langsung digunakan kembali. Sistem 
pengolahan air meliputi unit daur 
ulang air yang sangat efisien dengan 
menggunakan teknologi EasySettle 
yang revolusioner untuk penyaringan 
lumpur yang lebih cepat sehingga 
memungkinkan lebih banyak air 
dimurnikan secara instan. 

Teknologi ini memerlukan penamba-
han flokulan khusus ke aliran lumpur 
dari aliran bawah pengental, yang 
memodifikasi sedimen-sedimen 
sedemikian rupa sehingga air yang 
terperangkap segera dilepaskan, 
menghasilkan peningkatan kepadatan 
lumpur yang signifikan. Karena itu, 
sedimen tidak menyerap air dan air 
terlepas dari lumpur tersebut. Hal ini 
memungkinkan pengangkatan lum-
pur yang mengendap dengan cepat, 
karena cukup kering dan volumenya 
lebih sedikit di kolam pengendapan. 
Melalui teknologi ini pemurnian air 
sekarang mencapai hampir 95%. 

CDE sangat memperhatikan kualitas, 
kinerja dan ketahanan serta mem-
produksi peralatan sedemikian rupa 

sehingga semua titik transfer, pompa, 
dan pipa dilapisi karet sehingga tahan 
terhadap keausan secara maksimal. 
Perangkat saringan menggunakan panel 
PU dengan daya tahan tinggi dan desain 
layar pengeringan dengan frekuensi 
tinggi. Semua mesin telah diperbaha-
rui, dibuat sesuai pesanan dan diuji 
di pabrik untuk memenuhi setiap per-
syaratan yang ditetapkan oleh klien. 

Berikut ini keunggulan-keunggulan 
dari mesin dan teknologi cuci pasir 
terbaru CDE: 

u Dapat memproduksi pasir halus 
dan kasar sesuai spesifikasi yang 
diperlukan 

u Memastikan kandungan uap air 
yang tepat pada pasir untuk 
pembuatan beton. 

u Produk pasir yang dihasilkan jauh 
lebih banyak (tidak ada yang ter-
buang) 

u Produktivitas tinggi karna tidak 
ada pasir yang terbuang 

u Konsumsi daya listrik dan air 
yang sangat rendah 

u Fitur daur ulang air dan pengelolaan 
lumpur memastikan hampir 95% air 
di daur ulang dan tidak ada cairan 
yang dibuang dari area mesin 

u Bahan yang digunakan selama 
pengolahan air dan lumpur 
adalah senyawa organik dengan 
berat molekul tinggi dan banyak 
digunakan dalam pengolahan air 
minum, dan bahan tersebut ra-
mah lingkungan serta tidak mem-
bahayakan lingkungan 

u Tingkat kebisingan selama peng-
operasian di bawah 80db 

u Lumpur dapat diambil dari air 
limbah sebagai produk sampingan 
dan dapat digunakan untuk mem-
produksi batu bata dan bata ringan, 
memastikan hampir 100% material 
dalam keadaan dapat digunakan. 

“Tidak hanya produk kami yang ung-
gul secara teknologi, mesin kami 
juga menawarkan hitungan ROI yang 
luar biasa menguntungkan bagi para 
pelanggan kami, mengembalikan 
semua biaya pembelian mesin ini 
hanya beberapa bulan sejak pengop-
erasiannya yang pertama,” kata Mr. 
Alexander Baart, Direktur PT CDE 
Southeast Asia. 

Bagi semua operator quarry dan 
tambang serta kontraktor-kontraktor 
si pil yang ingin mengoptimalkan ope-
rasi-operasi bisnis mereka, fleksibili-
tas dari mesin cuci pasir yang baru 
ini dan berbagai aplikasi yang terse-
dia merevolusi industri ini. EI

TECHNOLOGYWASHING & WATER MANAGEMENT

Mesin Cuci Pasir CDE yang telah terpasang di Jawa Barat. 
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Pasar mesin forestry global, 
yang saat ini bernilai seki-
tar $4 miliar, diperkirakan 
akan melampaui $6 miliar 

pada tahun 2030, menurut laporan 
terbaru perusahaan intelijen pasar 
terkemuka, Fact.MR, yang dirilis 28 
Januari lalu.

Namun, pandemi COVID-19 telah 
mengganggu pertumbuhan pasar 
mesin peralatan industri karena 
lockdown yang dilakukan di berbagai 
belahan dunia, yang menyebabkan 
penurunan tajam dalam penjua-
lan mesin-mesin kehutanan secara 
global. 

Selain itu, investasi awal yang 
tinggi untuk mesin-mesin forestry 
menambah keruwetan karena be-
berapa pengguna ragu-ragu untuk 
berinvestasi pada mesin kehutanan 
baru saat ini. Persoalan ini, pada 
gilirannya, diperkirakan akan me-
micu menurunnya permintaan mesin-
mesin forestry dalam waktu dekat, 
klaim laporan tersebut.

Rencana-rencana pembangunan yang 
sedang berlangsung yang dirumuskan 
untuk mendorong industri kehuta-

nan di negara-negara utama seperti 
Cina dan Indonesia diharapkan dapat 
mendorong permintaan solusi-solusi 
yang relevan, seperti mesin dan 
peralatan kehutanan. 

Selain itu, makin fokus para produ-
sen pada perancangan mesin untuk 
aplikasi-aplikasi produksi yang tinggi, 
operasi-operasi yang menantang, dan 
kondisi-kondisi medan yang ekstrim, 
diperkirakan dapat menjadi pertanda 
baik bagi pertumbuhan pasar mesin 
forestry  selama periode perkiraan 
tahun 2020-2030.

POIN-POIN UTAMA DARI STUDI INI

Pasar mesin forestry global diproyek-
sikan akan menciptakan peluang 
dolar absolut sekitar AS$ 2 M, dan 
diperkirakan akan meningkat dengan 
nilai CAGR 5% selama periode perki-
raan.

Berdasarkan mesin, jenis alat 
Fowarder diperkirakan mendominasi 
pasar dengan pangsa besar yang 
besar lebih dari 38% dari total nilai 
pasar pada akhir periode perkiraan.

Skidder diproyeksikan akan berkem-

PROSPEK JANGKA PANJANG POSITIF 
UNTUK PASAR MESIN FORESTRY

bang dengan nilai CAGR 5%, dan 
dihargai 1,5X lebih banyak daripada 
mesin Buncher pada akhir tahun 2020.

Berdasarkan wilayah, Eropa diperki-
rakan tampil sebagai pasar mesin ke-
hutanan yang tumbuh paling cepat, 
dan melampaui valuasi  pasar sebe-
sar AS$ 2,5 M pada akhir tahun 2030.

Menurut laporan tersebut, efek pan-
demic COVID-19 akan memiliki im-
plikasi jangka panjang pada pertum-
buhan pasar mesin-mesin kehutanan. 
Diperkirakan bahwa, meskipun pan-
demi dapat dikendalikan, permin-
taan akan tetap datar karena kondisi 
ekonomi yang tidak menentu. 

Namun, prospek positif untuk mesin 
kehutanan di negara-negara berkem-
bang Asia Pasifik, ditambah dengan 
pergeseran ke mode operasi me-
kanis, diproyeksikan mendorong per-
mintaan mesin-mesin forestry pada 
tahun-tahun mendatang.

Pabrikan-pabrikan terkemuka fokus 
memperkenalkan produk-produk 
baru untuk memperluas basis pelang-
gan mereka dan mendapatkan keung-
gulan kompetitif atas pemain-pemain 
lain. EI
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Mesin pengumpul kayu merk Scorpion pertama kali diperkenal-
kan ke publik pada tahun 2013 dan sejak itu menjadi produk 
andalan Ponsse. Segera setelah diluncurkan, Scorpion menuai 
sukses besar dalam penjualan secara global dan simbol inter-

nasional dari kehutanan yang bertanggung jawab. Lebih dari mesin 1.200 
Scorpion telah dibuat dan sekarang dapat ditemukan di lebih dari 25 negara 
di seluruh dunia.

Delapan tahun kemudian, Scorpion telah melepaskan kulitnya. Stabilitas dari 
Ponsse Scorpion berada di kelasnya sendiri dan menghasilkan tenaga dan 
produktivitas dalam konteks lingkungan dengan tekanan permukaan yang 

PONSSE LUNCURKAN MESIN PEMANEN 
SCORPION BARU YANG

BENAR-BENAR MODERN

Ponsse memperkenalkan pemanen kayu Scorpion yang benar-benar 
modern, yang memenuhi semua persyaratan kehutanan saat ini.

Ponsse Scorpion baru membawa produktivitas panen dan ergonomis ke 
tingkat selanjutnya dan menetapkan standar baru

untuk lingkungan kerja operator. 
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kecil. Dalam pengembangan produk, 
perhatian lebih besar telah diberi-
kan terutama pada ergonomi kerja, 
keselamatan, visibilitas kabin, dan 
kegunaan yang lebih baik.

“Seperti sebelumnya, pengembangan 
rangkaian Scorpion baru didasarkan 
pada umpan balik dari para peng-
guna mesin forestry, yang telah kami 
gunakan untuk melakukan pening-
katan yang sekarang sedang diper-
kenalkan ke dalam produksi. Ruang 
kerja kabin sekarang lebih praktis, 
dan kantor lanskap Scorpion yang 
tenang telah dikembangkan secara 
khusus dengan mempertimbangkan 
kenyamanan operator dan kemam-
puan untuk tetap bekerja,” kata Jan 
Kauhanen, product manager Harvest-
ers Ponsse, seperti dilaporkan PRN 
Newswire (24/2).

Scorpion dicirikan oleh visibilitas dan 
kemampuan manuvernya. Salah satu 
peningkatan paling terlihat pada jen-

dela depan satu bagian yang baru, 
yang menjangkau hingga ke atap 
kabin untuk memberikan visibilitas 
yang lebih baik dan kerja yang aman 
dalam kondisi cuaca apa pun. Selain 
itu, solusi crane yang unik memberi-
kan visibilitas yang sangat baik ke 
segala arah. 

SISTEM INFORMASI PONSSE OPTI 
GENERASI KELIMA

Selain banyak fitur baru, mesin pen-
gumpul kayu PONSSE Scorpion dan 
Scorpion King telah dilengkapi den-
gan sistem informasi PONSSE Opti 
5G generasi kelima yang canggih dan 
antarmuka pengguna yang sepenuh-
nya diperbarui. Sistem informasi 
yang mudah digunakan ini meru-
pakan yang paling modern di pasar 
dan kelancaran serta kecepatannya 
membawa pengalaman yang benar-
benar baru kepada para pengguna.

“Antarmuka pengguna Opti 5G yang 

sepenuhnya diperbarui bersama den-
gan komputer Opti8 yang baru-baru 
ini diluncurkan menetapkan standar 
baru untuk kegunaan sistem infor-
masi mesin hutan Ponsse. Sistem ini 
juga cepat dan mudah bagi opera-
tor yang telah menggunakan gen-
erasi Opti sebelumnya untuk beralih 
menggunakan sistem Opti 5G,” jelas 
Markku Savolainen, product manager 
Otomasi Peralatan di Ponsse.

Sistem informasi Opti 5G juga me-
mungkinkan sistem manajemen 
PONSSE Harvester Active Crane  yang 
memberikan cara baru bagi pemanen 
untuk mengontrol crane dan bekerja 
dengan lebih efisien. Operator dapat 
menggunakan Active Crane untuk 
mengontrol pergerakan kepala 
pemanen alih-alih fungsi crane indi-
vidu. Hal ini memungkinkan operator 
untuk berkonsentrasi pada pemros-
esan kayu daripada pekerjaan crane. 
Active Crane mudah dikontrol meng-
gunakan dua tuas, salah satunya 
mengontrol tinggi kepala pemanen 
dari tanah, sedangkan yang lainnya 
mengontrol arah gerakan. 

Sistem ini juga memastikan bahwa 
fungsi crane melambat secara oto-
matis sebelum berhenti bergerak, 
sehingga mencegah benturan yang 
mengganggu struktur mekanis dan 
operator. Saat operator menunjukkan 
lokasi yang diperlukan, Active Crane 
melakukan pengangkatan dan meng-
gunakan boom dan ekstensi secara 
otomatis.

Sistem informasi PONSSE Opti 5G 
awalnya akan tersedia pada PONSSE 
Scorpion pasar Finlandia dan Swedia, 
dengan area lain akan menyusul 
nanti. (Sumber:  PRN Newswire)

Interior baru dari 
Ponsse Scorpion
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Fecon LLC mengumumkan akui-
sisi lini produk mesin pencacah 
kayu (mulcher) Vermeer dan 

telah membuat perjanjian distribusi 
global dengan perusahaan tersebut. 
Perjanjian distribusi dengan Vermeer 
ini, yang akan diluncurkan secara 
terkontrol sepanjang tahun 2021, 
akan memberi akses kepada dealer-
dealer mereka ke lini mesin penca-
cah forestry yang kuat yang meman-
faatkan teknologi mencacah terbaik 
dari Vermeer dan Fecon. 

Strategi distribusi ini memanfaatkan 
ruang lingkup dan ukuran dealer 
Vermeer tradisional dengan fokus 
pada segmen-segmen pasar dengan 
kebutuhan-kebutuhan produk yang 
berbeda-beda. Memadukan pembela-
jaran dan keahlian teknik kedua tim 
memberikan para dealer dan pelang-
gan produk yang mudah dibeli dan 
dimiliki.

“Menambahkan teknik dan teknologi 
Fecon akan memudahkan para 
pelanggan untuk membeli peralatan 
yang paling sesuai dengan kebutu-
han-kebutuhan mereka,” kata CEO 

Fecon LLC Bob Dieckman, seperti di-
kutip laman rermag.com (3/2).

“Dengan cakupan yang luas dan stan-
dar dukungan pelanggan yang tinggi, 
serta organisasi penjualan Vermeer 
yang profesional dan strategis, 
kami yakin kedua perusahaan akan 
mendapatkan keuntungan dari kemi-
traan ini.”

Fecon akan memulai proses ini den-
gan beberapa dealer pilihan global 
pada tahun 2021, serta menentukan 
produk-produk secara strategis dan 
mengembangkan secara metodis dari 
sana. Perusahaan ini akan bertang-
gung jawab untuk memproduksi dan 
menyediakan dukungan untuk trak-
tor-traktor pencacah kayu Vermeer 

model FT100 dan FT300.

“Inovasi kehutanan dan jajaran 
produk Fecon merupakan tambahan 
yang bagus untuk portofolio pera-
latan kami,” kata presiden solusi in-
dustri Vermeer, Doug Hundt. “Dengan 
rangkaian produk yang mendukung 
pembukaan lahan, hak penggunaan 
utilitas, dan pasar-pasar mitigasi 
kebakaran, jenis-jenis attachment 
dan traktor-traktor pencacah mereka 
akan memberi dealer kami portofolio 
yang lebih luas untuk mendukung 
para pelanggan yang sudah bekerja 
sama dengan kami di pasar terse-
but.”

Didirikan pada tahun 1992 di dekat 
Cincinnati, Fecon memproduksi me-
sin pencacah kayu Bull Hog, mem-
produksi alat-alat pembawa dan 
traktor yang menggunakan track, 
serta berbagai attachment dan 
peralatan lainnya untuk pengelolaan 
vegetasi. Produk-produknya dijual 
melalui dealer-dealer dan distribu-
tor-distributor peralatan di seluruh 
dunia. Untuk informasi lebih leng-
kap, silahkan kunjungi www.Fecon.
com dan Vermeer.com. EI

FECON LLC AKUISISI
MESIN PENCACAH KAYU VERMEER

Fecon LLC mengumumkan 
pembelian lini produk penca-
cah kayu Vermeer dan mem-

buat perjanjian distribusi 
global dengan perusahaan 

itu.
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New Holland Agriculture 
menggelar konferensi pers 
virtual pada tanggal 23 
Februari silam yang mem-

presentasikan strategi dan produk 
barunya untuk tahun 2021. Dalam 
acara itu, pabrikan tersebut men-
gungkapkan bahwa tahun 2020 meru-
pakan tahun yang sulit bagi industri 
peralatan pertanian di seluruh dunia. 
Volume penjualan tahun lalu turun di 
semua segmen, meskipun mulai ter-
jadi pemulihan selama paruh kedua 
tahun 2020.

“Di level global, New Holland menu-
tup tahun 2020 dengan kinerja yang 
solid yang menegaskan kekuatan 
merek kami. Fokus kami untuk tahun 
2021 adalah mengkonsolidasikan visi 
kami sebagai full-line brand. Un-
tuk melakukan ini, kami akan terus 
mengembangkan full line-up kami 
untuk menawarkan proposisi nilai 
yang kuat di setiap segmen pertanian 
dan kami akan terus memperluas 
cakupan prakarsa-prakarsa Clean 
Energy Leader kami, dengan inovasi-
inovasi dan kemitraan-kemitraan 
baru,” kata Carlo Lambro, Brand 
President dari Merek New Holland 
Agriculture.

Untuk mencapai tujuannya menawar-
kan rangkaian lengkap peralatan 
pertanian, New Holland mengatakan 
akan terus berinvestasi untuk 
mengembangkan produk-produk baru 
dan memperluas solusi-solusi per-
mesinannya. 

Dalam acara virtual tersebut juga 
disorot beberapa produk baru yang 
rencananya akan menggebrak pasar 
pada paruh pertama tahun 2021. Di 
antaranya adalah adalah rencana 

pengiriman traktor-traktor bertenaga 
metana kepada pelanggan-pelanggan 
terpilih di Eropa sebelum melempar-
kan rangkaian mesin-mesin tersebut 
ke pasar pada akhir tahun. Produsen 
ini akan membentuk kemitraan untuk 
menguji prototipe traktor bio-metana 
baru serta elektrifikasi berbagai imple-
ment untuk perkebunan anggur dan 
buah-buahan. New Holland juga akan 
memasukkan ke pasar mesin pemanen 
CH7.70 Crossover Harvesting dengan 
fitur-fitur teknologi baru, dan penge-
nalan model baru BigBaler High Den-

sity Packer berkapasitas tinggi.

Selain itu, New Holland akan mem-
perkenalkan traktor T6.160 Dynamic 
Command dengan ukuran kompak 
dan mesin 6 silinder serta pelun-
curan solusi-solusi Precision Land 
Management yang diperluas dengan 
layanan-layanan baru. Yang tidak ka-
lah pentingnya adalah memperkenal-
kan model-model wheel loader baru 
dengan berbagai improvement yang 
bertujuan untuk meningkatkan pen-
galaman pengguna dan total biaya 
kepemilikan.

NEW HOLLAND AGRICULTURE 
JELASKAN STRATEGI &
MESIN PERTANIAN BARU

New Holland Agriculture akan 
terus memperluas penawaran 

produknya, yang termasuk 
membawa traktor bertenaga 
metan ke pasar pada akhir 

tahun 2021.

New Holland bermitra dengan beberapa 
pemilik perkebunan anggur Italia untuk 
mengetes konsep traktor berbahan 
bakar bio-metana. 

Carlo Lambro, Brand President New Holland Agriculture saat mempresentasikan 
strategi dan penawaran produk selama paruh pertama tahun 2021 dalam acara 
jumpa pers virtual, Selasa (23/2). 

(FOTO: NEW HOLLAND AGRICULTURE)

(FOTO: NEW HOLLAND AGRICULTURE)
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SOLUSI-SOLUSI YANG LEBIH 
BERKELANJUTAN

New Holland menargetkan keterse-
diaan komersial penuh dari traktor 
berbahan bakar metana T6 pada ta-
hun 2021. Dilaporkan bahwa beber-
apa uji coba lapangan sedang dalam 
tahap akhir. Pada paruh pertama ta-
hun ini, unit-unit produksi akan dikir-
im ke beberapa pelanggan pilihan di 
Jerman, Prancis, Italia, Inggris, dan 
Benelux. Negara-negara itu disebut 
sebagai pasar-pasar utama untuk 
traktor tersebut karena produksi bio-
gas lebih maju di sana.

Traktor ini ditenagai engine berbah-
an bakar metana yang dikembangkan 
dengan sister brand FPT Industrial 
yang menghasilkan kinerja seperti 
diesel. Penggunaan metana mem-
bantu mengurangi emisi, kebisingan 
engine juga berkurang dan biaya 
pengoperasian yang lebih rendah.

New Holland menargetkan traktor 
dengan teknologi bahan bakar yang 
baru ini akan dipasarkan pada akhir 
tahun 2021, yang akan tersedia di 
semua pelanggan di Eropa dan pasar-
pasar lain di seluruh dunia.

New Holland dan FPT juga akan ber-
mitra dengan produsen-produsen 
anggur Barolo Italia Fontanafredda 
untuk menguji traktor-traktor bio-
metana baru berdasarkan model New 
Holland TK di kebun anggur. Engine 
FPT F28 menggerakkan traktor dan 
menggunakan bio-metana untuk me-
mungkinkan produksi anggur bebas 
karbon dioksida (CO2).

Kemitraan lain yang telah dibentuk 
New Holland adalah pengembangan 
elektrifikasi berbagai implement  
untuk perkebunan anggur dan  buah-
buahan. Konsep ini menggabungkan 
New Holland T4.110V dengan genera-
tor eksternal e-Source yang sesuai 
dengan pedoman Tegangan Tinggi 
AEF. PTO traktor menggerakkan gen-
erator yang digunakan untuk menyal-
akan e-Sprayer dan e-Mulcher baru, 
membantu meminimalkan emisi yang 
dihasilkan selama operasi-operasi 
pertanian.

MESIN PEMANEN CH CROSSOVER  
HARVESTING

Mesin panen New Holland CH7.70 
yang baru memasukkan fitur-fitur 
konsep Crossover Harvesting baru 

pabrikan itu yang mengkombinasikan 
teknologi pemisahan Twin Rotor den-
gan teknologi perontokan. Mesin ini 
membantu meningkatkan jumlah ha-
sil panen yang diproses hingga 25%. 

Konsep mesin pemanen Crossover 
Harvesting menggabungkan teknologi 
pemisahan Twin Rotor dengan 
teknologi perontokan konvensional 
New Holland. Drum dengan diameter 
(23,6 in) New Holland Agriculture A 
600 mm dipasang pada sistem per-
ontokan dua drum dan menggunakan 
desain heavy-duty yang diperkuat 
untuk memastikan kinerja yang op-
timal. 

New Holland mengatakan kombinasi 
drum besar dan cekung yang mudah 
digunakan memungkinkan mesin ini 
untuk dengan cepat beradaptasi den-
gan panen yang berbeda, biasanya 
dalam waktu kurang dari 20 menit.

Sesuai rilis pers New Holland tentang 
mesin pemanen yang baru, kecepa-
tan drum dikontrol dari kabin oleh 

variator drum hidraulik heavy-duty 
baru, sehingga operator dapat den-
gan mudah memastikan kecepatan-
nya sesuai dengan kondisi tanaman 
dan lahan. Sistem perontokan dikom-
binasikan dengan sistem Opti-Thresh 
New Holland yang menyesuaikan 
dengan kondisi dan kematangan 
tanaman hanya dengan memposisi-
kan ulang bagian belakangnya yang 
berbentuk cekung - tidak diperlukan 
alat. Saat bagian atas berengsel 
dipindahkan dari drum, gerakan  
menggosok lebih lembut, meningkat-
kan kualitas sedotan.

Fitur-fitur tambahan dari mesin 
pemanen ini meliputi sistem Smart-
Sieve yang secara otomatis meng-
kompensasi kemiringan samping 
hingga 25% untuk menjaga keseim-
bangan ayakan untuk pembersihan 
yang seragam. Alat ini juga meng-
kalibrasi penyaringan berdasarkan 
kecepatan kipas dan ukuran kernel 
untuk memastikan tercapainya sudut 
lemparan yang optimal.

AGRICULTURE

Mesin Crossover Combine yang baru dirancang untuk meningkatkan biji-bijian dan jerami. 

Traktor Dynamic Command T6.160 menggunakan 
engine FPT NEF 6 silinder, 6.7 liter. 

(FOTO-FOTO: NEW HOLLAND AGRICULTURE)

(FOTO: NEW HOLLAND AGRICULTURE)
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Sistem Laterale dapat dimasukkan 
ke dalam mesin pemanan untuk me-
mastikan kinerja yang prima saat 
beroperasi di perbukitan. Mesin ini 
menggunakan automatic leveling 
system untuk koreksi kemiringan 
transversal hingga 18% di kedua sisi. 
Sistem ini digunakan bersama dengan 
sistem SmartSieve dan Triple-Clean 
untuk memastikan kualitas tanaman 
di berbagai medan.

TRAKTOR T6 DENGAN TEKNOLOGI 
DUAL CLUTCH DAN CVT

Traktor Dynamic Command 6-Cylin-
der T6.160 baru diperkenalkan oleh 
New Holland pada bulan November 
silam. Traktor ini menggabungkan 
engine 6 silinder FPT NEF dengan 
teknologi Dual Clutch  (kopling 
ganda) dan CVT (continuously vari-
able transmission) New Holland demi 
menghasilkan efisiensi dan produkti-
vitas tinggi.

Termasuk pada traktor ini adalah 
transmisi Dynamic Command 24x24 
yang dikembangkan sendiri oleh New 
Holland. Transmisi ini menggunakan 
perpindahan gigi tekan tombol 8 
langkah menggunakan teknologi 
Kopling Ganda serta tiga perubahan 
jarak tekan tombol yang diroboti-
sasi yang, menurut perusahaan itu, 
memastikan gigi terbaik selalu aktif 
untuk aplikasi.

New Holland mengatakan kopling-
kopling itu dirancang untuk pergan-
tian gigi yang cepat dan digabungkan 
dengan kotak roda gigi otomatis un-
tuk selalu mengatur rasio ideal dan 
mengurangi intervensi operator. Hal 
ini membantu memastikan produkti-
vitas tingkat tinggi sekaligus mengu-
rangi kelelahan operator.

Berbagai fitur otomatis disertakan 
pada traktor T6 baru ini untuk juga 
membantu meningkatkan produktivi-
tas dan kenyamanan operator. Paket 
Ground Speed Management II  secara 
otomatis mempertahankan kecepa-
tan target yang ditetapkan oleh op-
erator; mempertahankan kecepatan 
yang sama membantu meningkatkan 
efisiensi bahan bakar dan produk-
tivitas secara keseluruhan karena 
operator dapat fokus pada pekerjaan 
di depannya alih-alih mengontrol ke-
cepatan.

PEMBARUAN WHEEL LOADER DERI D

New Holland telah meng-upgrade 
wheel loader Seri D dengan fokus 
pada fitur-fitur yang meningkatkan 
pengalaman operator dan mening-
katkan total biaya kepemilikan.

Mode Smart Work baru menghasilkan 
penghematan bahan bakar hingga 
10% sementara perpanjangan inter-
val servis dari 500 hingga 1.000 jam 
dapat menghasilkan penghematan 
biaya pemeliharaan hingga 20%, 
klaim New Holland. Dengan dua fitur 
ini, produsen ini mengatakan para 
pelanggan dapat menghemat hingga 
20.000 euro (US $ 24.364,20) selama 
masa pakai alat ini.

Untuk membantu kenyamanan op-
erator, wheel loader ini dilengkapi 
dengan layar sentuh berwarna 8 inci 
yang mudah digunakan. Tombol-
tombol akses cepat yang dapat 

dikonfigurasi ditempatkan pada layar 
dan mudah dijangkau dari ujung jari 
operator sehingga mereka dapat 
menavigasi berbagai menu dan kon-
trol alat tanpa terganggu pekerjaan 
di depannya.

Visibilitas di sekitar wheel loader 
juga semakin bagus melalui peny-
ertaan kaca depan satu bagian dan 
kamera tampak belakang. Paket 
pencahayaan yang disempurnakan 
yang menghasilkan 43.000 Lumen 
memberikan pencahayaan seperti 
siang hari bahkan di malam hari un-
tuk memastikan pengoperasian yang 
aman dan efisien.

Fitur-fitur tambahan pada wheel 
loader baru ini mencakup mode pe-
rataan otomatis (self-leveling mode) 
untuk memudahkan penanganan 
garpu dengan memastikannya selalu 
sejajar dengan tanah dan skala mua-
tan untuk pemantauan material yang 
dimuat secara akurat. 

Sistem pemantauan tekanan ban 
juga disertakan pada alat ini untuk 
membantu mengurangi keausan dan 
penggunaan bahan bakar dengan 
membantu operator menjaga ban 
mereka pada tekanan optimal untuk 
pengoperasian yang sedang berjalan.

Dengan semua pembaruan mesin dan 
pengembangan teknologi baru ini, 
New Holland berupaya menyediakan 
solusi-solusi yang dibutuhkan para 
pelanggan untuk memenuhi beragam 
kebutuhan operasional mereka.
(Sumber: New Holland/OEM-Off-highway)

AGRICULTURE

Skala daya muat terintegrasi membantu memonitor secara akurat jumlah 
material yang dimuat oleh wheel loader Seri D yang baru. 

Wheel loader Seri D yang diperbarui 
menggunakan selembar kaca depan untuk 
meningkatkan visibilitas para operator.
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Yanmar telah mengumumkan 
upgrade untuk seri-seri trak-
tor otonomnya, yang mampu 

melakukan pekerjaan secara otonom 
penuh maupun sebagiannya. Traktor-
traktor versi baru ini akan mulai 
dijual di Jepang pada awa April 2021 
nanti, dikutip dari rilis Yanmar, Rabu 
(17/2).

Beberapa tahun terakhir telah terjadi 
peningkatan pertanian skala besar 
di Jepang, yang disebabkan oleh 
konsolidasi usaha-usaha pertanian 
yang lebih kecil menjadi perusahaan 
yang lebih besar. Pada saat yang 
sama, populasi petani yang menurun 
dan menua telah menyebabkan 
kekurangan tenaga kerja pada sektor 
pertanian di Negeri Sakura itu. 
Pasar untuk mesin pertanian otonom 
meningkat guna memenuhi tantangan 
ini. Robot/traktor otonom Yanmar 
yang sudah disempurnakan akan 
menggunakan antena multi-frekuensi 
untuk koneksi yang stabil dan akurasi 
pemosisian yang lebih tinggi menuju 
traktor otonom yang lebih aman, 
bahkan lebih efisien.

“Traktor otomatis dan traktor 
robot Yanmar disukai komunitas-
komunitas pertanian karena efisiensi, 
keandalan, dan akurasinya,” klaim 
Nagamori Masuda, presiden Agribisnis 
Yanmar. 

“Dengan model-model baru ini, 
Yanmar menawarkan kepada para 
petani nilai lebih dengan teknologi 

YANMAR PERBARUI SERI TRAKTOR OTONOM

Traktor Yanmar bekerja dengan kecepatan rendah. 
Traktor robot Yanmar Seri YT4/5A 
mampu beroperasi secara otonom 
penuh maupun  sebagian.

pemosisian yang lebih kuat yang 
memungkinkan fleksibilitas yang 
lebih besar di lapangan.”

Yanmar akan terus bekerja 
untuk memenuhi kebutuhan para 
pelanggan, berkontribusi pada 
pertanian yang berkelanjutan.

Berikut ini fitur-fitur yang diusung 
traktor-traktor seri baru Yanmar: 

n		Antena multi-frekuensi untuk 
pemosisian yang lebih cepat. 
Dengan menerima sinyal pada 
tiga frekuensi berbeda dari satelit 
GNSS, antena multi-frekuensi dapat 
memastikan mengemudi dengan 
aman bahkan jika sinyal terputus 
pada salah satu frekuensi. Selain 
itu, waktu pemosisian berkurang 
hingga 75% sehingga memungkinkan 
pekerjaan segera dimulai setelah 
tiba di lapangan.

n		Virtual Reference Station (VRS) 
meningkatkan kenyamanan melalui 
cakupan RTK yang diperluas. 
Sebelumnya, dengan menerima 
kedua sinyal dari satelit GNSS dan 

koreksi dari stasiun pangkalan, 
maka dimungkinkan untuk mencapai 
presisi ± 3cm. Sistem baru menerima 
sebuah sinyal multi-frekuensi yang 
memungkinkan traktor menerima 
data pemosisian titik referensi lokal 
untuk menentukan posisinya melalui 
VRS. Ini berarti tidak perlu lagi 
memasang stasiun pangkalan Yanmar 
dan sistem dapat digunakan di mana 
pun sinyal mobile  tersedia. VRS 
membutuhkan penggunaan layanan 
sinyal koreksi.

n		Kecepatan rendah (min: 0,5 
kpj) memungkinkan pekerjaan 
yang presisi. Stabilitas pemosisian 
yang meningkat memungkinkan 
jenis-jenis pekerjaan baru. Karena 
pemosisian traktor kuat, maka sangat 
memungkinkan untuk melakukan 
pekerjaan dengan presisi  pada 
kecepatan yang lebih rendah 
serendah 0,5 kpj.  Pekerjaan-
pekerjaan yang sebelumnya tidak 
dapat diakses seperti penggalian dan  
pengerukan sekarang dapat dilakukan 
oleh traktor robot. (Sumber: Yanmar)

AGRICULTURE

FOTO-FOTO: YANMAR
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Pameran EIMA International 
edisi 2021, yang dijadwalkan 
akan berlangsung di Bologna, 

19 - 23 Oktober, akan menjadi lebih 
“topikal” dari sebelumnya. Dalam 
konteks bahwa “Kesepakatan Hijau” 
mulai terbentuk di Eropa, di mana 
transisi ekologis menjadi prioritas 
bagi para pemerintah di kawasan itu, 
dan mereka menjadikan digitalisasi 
sebagai syarat untuk inovasi proses 
produksi, EIMA International akan 
memberikan kontribusi yang bernilai 
strategis tinggi. 

Dikutip dari rilis FederUnacoma yang 
diterima Equipment Indonesia, Selasa  
(2/3), pameran yang luar biasa besar 
untuk mesin-mesin dan teknologi-
teknologi pertanian, lanskap, dan 
komponen-komponen yang terkait 
ini kan menawarkan seluruh lanskap 
teknologi dan perangkat elektronik 
untuk penggunaan sumber daya alam 
yang benar dan implementasi proses 
yang berkelanjutan secara lingkungan.

Pameran ini dibagi menjadi 14 sektor 
produk dan lima ruang bertema khu-

sus, serta akan menampilkan semua 
solusi yang menjamin kompatibilitas 
lingkungan, yang sekarang menjadi 
prioritas dalam kebijakan pertanian 
UE yang baru. Perhatian khusus akan 
diberikan pada model-model baru 
yang telah memenangkan Penghar-
gaan Inovasi Teknis dan terutama 
pada model-model yang dianugerahi 
hadiah keberlanjutan “Biru”.

Banyak minat yang mungkin akan 
timbul oleh berbagai produk yang 
dipamerkan  pada acara “Idrotech”, 
yang didedikasikan untuk sistem 
optimalisasi sumber daya air, serta 
pada pameran “Digital” yang didedi-
kasikan untuk  aplikasi-aplikasi ele-
ktronik, komputer dan satelit yang 
membantu kontrol pengolahan dan 
manajemen ilmiah  faktor-faktor 
produksi, untuk mencapai model 4.0 
di bidang pertanian. 

Yang menjadi sasaran dari EIMA “En-
ergy” adalah konversi menuju sumber 
daya terbarukan, yang menawarkan 
sistem mekanisasi untuk seluruh ran-
tai pasok bioenergi. Pelestarian bahan 

organik di dalam tanah, pengurangan 
pemakaian bahan-bahan kimia dan 
pencegahan risiko-risiko geologi akan 
menjadi subyek berbagai konfer-
ensi dan seminar sebagai bagian dari 
kalender berbagai acara yang akan 
berlangsung sepanjang pameran.

“EIMA 2021 akan berdampak besar 
dalam hal penawaran teknologi,” 
kata Alessandro Malavolti, presiden 
FederUnacoma, federasi industri 
manufaktur Italia yang menjadi pe-
nyelenggara langsung acara tersebut, 
“dan akan memiliki pengaruh yang 
cukup besar dalam hal konten poli-
tik, yang membantu mempromosikan 
strategi untuk memandu pertanian 
menuju transisi hijau. 

Seperti biasa, pameran teknologi di-
harapkan sangat luas, mengingat hingga 
saat ini 1.500 produsen telah mengon-
firmasi keikutsertaan mereka, dengan 
lebih dari 400 perusahaan asing yang 
akan berpartisipasi. Lebih banyak lagi 
yang dapat bergabung jika pembatasan 
yang diberlakukan oleh darurat keseha-
tan di beberapa negara dicabut.

“Industri-industri dari setiap negara 
akan mengambil bagian dalam EIMA 
dengan teknologi-teknologi yang se-
makin berkelanjutan,” Malavolti me-
nyimpulkan, “karena transisi ekologi 
adalah elemen kualifikasi ekonomi 
Eropa, tetapi yang pertama dan ter-
penting ini adalah kebutuhan vital 
bagi seluruh planet”. 

(Sumber: FederUnacoma) 

EIMA INTERNATIONAL 2021:
PAMERAN DENGAN TEMA “HIJAU”

Keriuhan pada salah satu 
seri EIMA International. 

(FOTO: IVTINTERNATIONAL.COM)

Pameran mesin pertanian EIMA Internasional terkonfirmasi akan dis-
elenggarakan pada Oktober mendatang, dan akan fokus pada isu-isu 

keberlanjutan dan digitalisasi yang menjadi inti dari agenda poli-
tik Eropa. Lebih dari 1.500 pabrikan telah mendaftar untuk acara 
tersebut, termasuk lebih dari 400 dari luar negeri, dengan serang-
kaian teknologi terluas untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan 

produksi dengan perlindungan lingkungan.
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JOHN DEERE PERBARUI MESIN-MESIN 
PEMOTONG RUMPUT UNTUK 2021

Halaman rumput yang terawat secara baik selalu menjadi peman-
dangan yang menyenangkan. John Deere, awal Maret 2021 ini, 
memperkenalkan fitur-fitur baru pada serangkaian traktor rumput 
Seri X100 untuk tahun 2021, bersama dengan pembaruan-pem-

baruan pada Seri X300 dan X500, dan tiga mesin pemotong rumput tempel 
zero-turn ZTrak baru.

Keenam model dalam jajaran X100 memasukkan desain kap mesin baru yang 
stylish. Transmisi hidrostatis dan pedal-pedal berdampingan memungkinkan 

Traktor pemotong rumput New 
John Deere X107. 

Mesin pemotong rumput New John Deere 
Z545R dengan fitur zero-turn.

ke samping X107, X127 dan X167.

Dasbor bergaya mobil kini menyer-
takan pengukur bahan bakar yang 
mudah dibaca pada model X127 dan 
X167. Kursi belakang terbuka yang 
baru pada model-model tertentu 
dalam rangkaian alat-alat ini sema-
kin menambah kenyamanan, ter-
utama saat siang hari yang panas. 

Semua traktor pemotong rumput Seri 
X300 dan X500 untuk tahun 2021 ini 
memanfaatkan engine yang lebih 
bertenaga yang memungkinkannya 
bekerja di lereng yang lebih curam 
dan mempercepat pemotongan di 
area yang lebih luas. 

Model-model X354, X370 dan X380 
hadir dengan kursi belakang tinggi 
gaya baru yang memberikan tingkat 
kenyamanan dan dukungan yang 
lebih tinggi. 

Tiga mesin pemotong rumput tempel 
zero-turn yang baru juga bergabung 
dengan jajaran John Deere untuk ta-
hun 2021. Z515E, Z530M, dan model 
yang tertinggi Z545R  semuanya 
menawarkan kelincahan yang luar 
bia sa untuk memotong dengan 
cepat, terutama di sekitar rintangan 
dan di tanah yang tidak rata. Ketiga 
mesin kecil ini memiliki fitur dek 
dalam dengan lebar pemotongan 122 
cm (48 inci) dan saluran pembuangan 
lebar untuk distribusi rumput yang 
sangat baik bahkan pada kecepatan 
gerak tinggi. Rangka yang kokoh dan 
kelengkapan standar untuk tetap 
terlindungi ketika  terguling (ROPS) 
tersedia pada semua model.

Mesin Z545R menggunakan engine 
injeksi bahan bakar listrik dengan 
katup (throttle) tangan elektronik 
dan pencahayaan LED terintegrasi 
(standar pada model R dan opsional 
pada model E dan M). 

Sejauh ini belum diketahui keterse-
diaan mesin-mesin pemotong rumput 
Johnn Deere ini di pasar Indonesia. 
(Sumber: John Deeere)

Mesin pemotong 
rumput John Deere 
ZTrak 500 Series 
yang baru. 

operator mengubah arah 
tanpa menaikkan kaki, 
membuatnya sangat nyaman 
untuk dioperasikan. Kantung 
pengumpul rumput telah 
didesain ulang untuk memu-
dahkan pengosongan dan 
pembersihan. Standar pada 
traktor-traktor pemotong 
rumput X117R, X147R dan 
X167R, pengumpul rumput 
tersedia sebagai opsi pada 
model-model pembuangan 

(FOTO-FOTO: JOHN DEERE)

AGRICULTURE
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Caterpillar melakuakn pem-
baruan pada truk tambang 
Cat® 777E guna mening-
katkan kinerja dan efisiensi 

pemakaian bahan bakar untuk biaya 
yang lebih rendah per ton. Menawar-
kan kapasitas muat tertinggi di kelas-
nya, yaitu 98,2 ton, Truk Cat®777E 
tahun 2021 ini memiliki tenaga, torsi 
dan kontrol transmisi yang lebih ba-
gus untuk menghasilkan produktivitas 
terbaik di kelasnya. 

Pembaruan lainnya meliputi operasi 
Eco Mode yang dapat dikonfigurasi 
untuk mengurangi konsumsi bahan 
bakar dan menurunkan biaya per ton 
material yang diangkut.

Menggunakan engine Cat C32 yang 
diperbarui, horsepower truk ini ma-
kin besar dan torsinya meningkat 7% 
sehingga meningkatkan kinerja pen-
gangkutan. Pemetaan bahan bakar 
engine yang makin optimal dan Econ-
omy Mode yang adaptif menentukan 
titik operasi  paling efisien untuk 
meningkatkan penghematan bahan 
bakarnya. 

Selain itu, para operator dapat 
memilih penurunan daya engine 
variabel dari 0,5% hingga 15% dalam 
operasi Eco Mode untuk lebih men-
gurangi konsumsi bahan bakar — dan 
fitur mematikan engine secara oto-
matis saat idle yang baru untuk men-
gurangi penggunaan bahan bakar dan 
keausan pada komponen-komponen 
engine.

Produktivitas meningkat

Produktivitas truk 777E saat ini me-
ningkat hingga 5%. Aplikasi Advanced 
Productivity Electronic Control 
Strategy (APECS) yang baru menin-

Caterpillar telah melakukan pembaruan
pada truk Cat® 777E guna meningkatkan
performa dan efisiensi pemakaian bahan bakar
untuk biaya yang lebih rendah per ton.

TRUK
CAT® 777E
YANG SUDAH
DIPERBARUI

gkatkan transmisi dan koordinasi 
engine untuk memanfaatkan tenaga 
engine yang tersedia dengan lebih 
baik. Hasilnya adalah sebesar 7% 
lebih banyak torsi dikirim ke roda 
penggerak untuk meningkatkan kin-
erja pengangkutan. Sistem kontrol 
baru juga memperlancar pemindahan 
gigi yang mulus guna meningkatkan 
kenyamanan operator.

Truk Cat 777E sekarang menawarkan 
start gigi kedua saat kondisi permu-
kaan tanah rata dan miring. Strategi 
tersebut memungkinkan truk menca-
pai kecepatan optimal dengan lebih 
cepat, menurunkan waktu siklus, dan 
meminimalkan jumlah perpindahan 
transmisi.

Untuk menghemat bahan bakar, fitur 
auto neutral idle yang baru memin-
dahkan transmisi ke kondisi netral 
saat truk idle. Fitur batas kecepatan 
transmisi memungkinkan kendaraan 
ini bekerja pada gigi optimal untuk 
kecepatan tertentu.

Saat bekerja dalam kondisi dingin, 
fitur auto-stall baru membantu 

dengan cepat membawa trans-
misi ke suhu operasi saat start-up. 
Efeknya adalah waktu non-produktif 
berkurang dan konsumsi bahan bakar 
untuk pemanasan menurun.

Truk 777E juga melakukan pem-
baruan untuk meningkatkan efisiensi 
operator. Tuas perpindahan gigi baru 
dengan kontrol hoist dan rem parkir 
terintegrasi memudahkan operasi, 
dan fitur auto hoist menghasilkan 
penurunan bak truk yang terkontrol 
untuk mencegah benturan bodi serta 
meningkatkan umur berbagai kom-
ponen.

Tampilan layar sentuh baru me-
nampilkan opsi antarmuka pengguna 
yang disempurnakan. Mudah dibaca, 
tampilan ini memberikan navigasi 
yang lebih baik melalui sistem kon-
trol alat. Tampilan baru ini memung-
kinkan operator memantau param-
eter-parameter utama operasi alat, 
seperti melakukan tracking daya 
muat serta interval-interval servis 
terjadwal yang akan datang.

Teknologi yang meningkatkan 
produktivitas

Sejumlah teknologi terintegrasi 
baru Cat membantu meningkatkan 
efisiensi pengangkutan dan usia pakai 
yang lama dari dump truck 777E ini. 
Sistem Manajemen Produksi Truk 
(Truck Production Management Sys-
tem/TPMS) yang baru mengintegra-
sikan sensor-sensor tekanan topan-
gan dan komputasi on-board serta 
menampilkan muatan truk kepada 
operator alat pemuatan. Sistem ini 
membantu mencapai volume pemua-
tan sesuai target.

Sistem Manajemen Informasi Penting 
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(Vital Information Management System/VIMS) pada ru-
ang kabin 777E yang baru memungkinkan operasi-operasi 
untuk secara proaktif mengelola kesehatan dan produksi 
alat. Performa alat, data operasi, dan diagnosa secara 
real-time ditampilkan pada monitor dalam kabin agar 
mudah dilihat dan memecahkan masalah. Berbagai geja-
la yang terintegrasi mengembangkan tren-tren dari data 
operasi kumulatif yang dikumpulkan untuk membantu 
meningkatkan efisiensi siklus truk.

Fitur Tonne-Kilometer (TKPH) baru membantu memas-
tikan bahwa operasi truk berada dalam rentang operasi 
ban-ban. Sistem ini memantau muatan, kecepatan, dan 
suhu sekitar untuk menghitung kondisi operasi, dan op-
erator menerima peringatan yang dapat didengar saat 
kondisi melebihi batas-batas ban.

Dump truck 777E yang diperbarui ini dilengkapi dengan 
Product Link™  dengan opsi-opsi pelaporan mobile atau 
satelit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tambang. 
Product Link menangkap data-data penting pengopera-
sian alat - lokasi, jam, bahan bakar, dll. - dan melapor-
kannya kembali ke kantor pusat melalui VisionLink®, 
membantu meningkatkan produktivitas, pemanfaatan 
truk, keselamatan, dan efisiensi perawatan.

KEAMANAN SEMAKIN MENINGKAT

Dengan TPMS yang terintegrasi, pembatas kecepatan be-
ban berlebih bekerja bersama dengan sistem daya muat 
truk yang semakin baik untuk secara otomatis mengu-
rangi kecepatan jalan saat truk kelebihan muatan. Seka-
rang aktuasi rem sepenuhnya hidraulik dan menghasilkan 
respons yang cepat dan aplikasi yang mulus.

Truk 777E menggunakan paket kaca spion baru yang 
dapat disesuaikan yang meningkatkan visibilitas ke area 
bagian belakang operator. Tersedia juga sistem kamera 
opsional untuk menghasilkan visibilitas lingkungan op-
erasi semakin bagus ke bagian depan, belakang, dan 
samping alat dengan video feed yang ditampilkan pada 
monitor dalam kabin.

Engkol engine dan penguncian mesin menonaktifkan start-
er engine/kemudi sekunder dan berbagai peralatan untuk 
meningkatkan keselamatan servis. Titik-titik servis rutin 
terletak di tempat-tempat yang dapat dijangkau dari per-
mukaan tanah dan terdapat sebuah display lampu indika-
tor yang memastikan penguncian dilakukan secara efektif.

Sistem pelumasan otomatis opsional yang baru menyediakan 
gemuk untuk semua titik pelumasan pada dump truck ini, 
sehingga tidak perlu intervensi manual. Titik pengisian tangki 
dapat dijangkau dari permukaan tanah untuk memudahkan 
pengisian ulang dan meningkatkan keselamatan.

777E TRUCK SPECIFICATIONS

Engine Cat® C32
Gross power (SAE J1995), kW 765
Gross machine weight, kg 163 360
Target payload, tonnes 98.2
Forward speed, km/h 67.1

KOMATSU AKAN 
LUNCURKAN

TRUK TAMBANG
BERTENAGA HIDROGEN 

PADA 2030
Komatsu akan memulai program
pengembangan hidrogen untuk

truk angkut pertambangan.

Produsen alat tambang asal Jepang, Komatsu, 
akan memulai program pengembangan 
hidrogen untuk dump truck tambang heavy 

duty  tahun ini, dengan target untuk meluncurkan 
truk pertamanya pada tahun 2030.

Pabrikan ini akan mendapatkan sel-sel bahan bakar 
untuk armada Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) 
bertenaga hidrogen dari pemasok-pemasok luar, 
lapor Nikkei Asia, dikutip dari im-mining.com 
(23/2/2021).

Sebuah truk Komatsu 291t, 930E, telah diubah 
menjadi prototipe yang bertenaga beterai lithium-
ion dan sel bahan bakar oleh Anglo American, 
bekerja sama dengan perusahaan engineering 
Williams. Uji coba akan mulai dilakukan di tambang 
PGM Mogalakwena Anglo American Platinum di Afrika 
Selatan.

Untuk kendaraan itu, pengembangan tenaga baru 
akan menggantikan engine-engine diesel truk-
truk itu dengan unit distribusi tegangan tinggi di 
belakangnya yang dapat menawarkan penyimpanan 
energi melebihi 1.000kWh.

Komatsu telah menetapkan target untuk mengurangi 
separuh emisi CO2 dari peralatan konstruksi dan 
tambang pada tahun financial 2030, dibandingkan 
dengan level tahun keuangan 2010. EI

Informasi lebih lanjut mengenai Truk Tambang Cat 
777E tahun 2021 ini, silahkan mengunjungi
https://www.cat.com. 
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Liebherr memperkenalkan 
crawler crane LR1700-1.0 
yang mobile dan powerful. 
Crawler crane baru ini meng-

gabungkan kemudahan pengangkutan 
crawler crane kelas 600 ton yang 
ekonomis dengan performa unit-unit 
lattice boom crane kelas 750 ton 
dan juga menampilkan semua inovasi 
pengembangan crawler crane Lieb-
herr dari beberapa tahun terakhir.

Melansir rilis Liebherr, Senin (15/2), 
pabrikan ini sudah mendesain ulang 
sepenuhnya mesin dasar untuk LR 
1700-1.0 baru berdasarkan dimensi-
dimensi LR 1600/2. Lebar treknya se-
dikit lebih besar dari pendahulunya, 
yaitu 8,7 meter sementara panjang  
crawler carrier telah bertambah 
menjadi 11,35 meter. 

Crawler crane LR 1700-1.0 tersedia 
dengan Quick Connection sebagai 
opsi. Ini berarti bahwa bobot peng-
angkutan slewing platform (tanpa 
rangka SA dan winch) dapat di-
kurangi menjadi sekitar 42 ton, jauh 
di bawah batas 45 ton untuk memas-
tikan pengangkutan berat dengan 
biaya rendah. 

Hal yang sama berlaku untuk crawler 
carrier yang, dengan bantalan 
crawler 2 meter dan penggerak 4 
kali lipat, beratnya hanya 43 ton. Ini 
menjamin bahwa crane 700 ton yang 
baru dapat diangkut dengan biaya 
rendah.

Kriteria penting lainnya terkait de-
ngan mobilitas yang ekonomis adalah 
lebar berbagai komponen. Di sini 
juga, LR 1700-1.0 menghasilkan kiner-
ja terbaik - semua unit pengangkutan 
untuk mesin dasar, termasuk bagian 
pivot, lebarnya tidak lebih dari tiga 
meter. Hanya bagian kisi H yang kuat 
pada boom utama yang lebih lebar 
dari ini pada 3,5 meter. Namun, ini 
dapat digunakan untuk mengangkut 
bagian yang lebih kecil untuk mengu-

rangi jumlah kendaraan pe ngangkut 
yang dibutuhkan. Untuk para pelang-
gan di negara-negara di mana lebar 
pengangkutan lebih dari tiga meter 
tidak memungkinkan, Liebherr juga 
dapat memasok boom untuk LR 1700-
1.0 secara eksklusif dengan bagian 
kisi selebar tiga meter.

Fitur biaya rendah lainnya untuk 
para operator LR 1600/2 adalah 
bahwa sejumlah besar komponen 
peralatan dari crane terdahulu juga 
dapat digunakan untuk LR 1700-1.0 
baru. Ini termasuk bagian S untuk 
main boom, luffing jib, head 600 t, 
beberapa winch, hook block, ballast 
slab dan runner.

COCOK PEKERJAAN INDUSTRI DAN 
WIND POWER

Basis kinerja tinggi dari crane 700 ton 
yang baru ini adalah mesin dasar baru, 

yang menghasilkan kapasitas angkat 
antara 10 dan 15 persen lebih banyak. 
Selain itu, bagian-bagian H lattice 3,5 
meter di bagian bawah boom utama 
secara signifikan meningkatkan stabili-
tas lateral seluruh sistem.

Artinya, LR 1700-1.0 baru menjadi 
tolok ukur baru di kelas 600 hingga 
750 ton untuk mesin-mesin  lattice 
boom crane baik untuk pekerjaan-
pekerjaan industri klasik maupun 
untuk pemasangan pembangkit listrik 
bertenaga angin. Boom ini dapat di-
naikkan hingga ketinggian 198 meter, 
terdiri dari boom utama 102 meter 
dan luffing jib  96 meter. Bagian-ba-
gian kisi-kisi ini memungkinkan crane 
ini digunakan dalam mode boom 
murni utama dengan panjang hingga 
162 meter.

Untuk memasang turbin angina (wind 
power), crane LR 1700-1.0 dapat 
mencapai panjang boom utama 
maksimum 165 meter dengan meng-
gunakan bagian H tambahan. Jib 
tetap dengan panjang hingga 15 me-
ter dapat dipasang pada bagian ini. 
Kapasitas angkat crane baru di area 
ini setara dengan LR 1750/2 dengan 
sistem SX.

Keausan yang minimal menjadi sema-
kin penting untuk memindahkan roda 
gigi travel crawler, terutama selama 
pekerjaan turbin angin. Oleh karena 
itu, para insinyur Liebherr telah 
membuat pekerjaan baja struktural 
untuk pembawa crawler sangat kuat 
dan meningkatkan ukuran unit-unit 
roller. Penggerak 4 kali lipat untuk 
roda gigi travel menjadi standar.

Sebuah engine enam silinder Lieb-
herr yang menghasilkan 400 kW/544 
bhp digunakan untuk menggerakkan 
LR 1700-1.0. Engine ini memenuhi 
ketentuan emisi tahap V yang baru 
dan juga dapat dikonfigurasi 3/4 
untuk mematuhi peraturan yang ber-
laku di negara-negara di luar Eropa, 

LIEBHERR PERKENALKAN
CRAWLER CRANE LR1700-1.0:

Setelah 12 tahun dan lebih dari 200 unit diproduksi, posisi crawler crane LR 1600/2 Liebherr yang 
sukses kini sudah punya penerus, yakni LR 1700-1.0 dengan kapasitas angkat maksimum 700 ton. 
Dalam banyak hal, bahkan crane baru ini melebihi kinerja LR 1750/2. Model-model pertama crane 

baru ini akan dikirim sekitar pertengahan 2021, waktu yang kurang lebih sama dengan
pe ngiriman akhir unit-unit unit LR 1600/2. Karena pengiriman LR 1750/2 juga akan berhenti

setelah hampir 20 tahun produksi, LR 1700-1.0 yang kuat juga akan mengambil posisi
di bawah LR 1800-1.0 yang berbobot 800 ton.

MOBILE & POWERFUL
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misalnya Tier 4 untuk 
AS atau tahap IIIA untuk 
negara-negara dengan 
regulasi rendah.

SISTEM DEREK TERBARU 
DENGAN TRAILER PEM-
BERAT MODULAR

Rangka V dan VarioTray 
sudah banyak membukti-
kan kemampuannya pada 
crawler crane LR 1800-
1.0 dan LR 11000. Oleh 
karena itu, sistem inovatif 
ini juga telah digunakan 
pada LR 1700-1.0. Vari-
oTray adalah pallet pem-
berat kecil, yang dapat 
dilepas dengan cepat dan 
mudah bila diperlukan. 
Hal ini untuk menghindari 
perlunya penumpukan dan 
pelepasan lempengan-
lempengan pemberat yang 
melelahkan.

Sistem pemberat rangka 
V adalah rangka lipat 
yang dapat disetel secara 
hidraulik yang memung-
kinkan radius pemberat 
dari LR 1700-1.0 disetel 
tanpa batas antara 13 dan 
21 meter. Oleh karena itu, 
sistem pemandu pemberat 
yang kaku tidak lagi diper-
lukan untuk radius besar.

Liebherr memiliki ino-
vasi lain dalam hal trailer 
pemberat - trailer pem-
berat berbentuk modular 
“MWagon” baru tidak 
hanya cocok untuk digu-
nakan pada crawler crane 
LR 1700-1.0, tetapi juga 
pada crawler crane LR 
1800-1.0 dan LR 11000. 
Karena trailer pemberat 
biasanya jarang diguna-
kan, hal ini membuka 
jalan untuk penghematan 
yang signifikan.

Sistem kontrol LICCON2 
mengambil alih kontrol 
sensitif untuk gerakan 
melingkar, menarik, dan 
paralel. Ini juga mem-
berikan fasilitas-fasilitas 
pengaturan yang diper-
panjang dan pemasangan 
(ereksi) yang terpantau 
untuk LR 1700-1.0. 

(Sumber: Liebherr-Werk 
Ehingen GmbH)

Volvo Construc-
tion Equipment 
sedang memba-
ngun area uji coba 

dan demonstrasi untuk 
mesin-mesin angkut oto-
nom bertenaga listrik pada 
fasilitas Pusat Pelanggan-
nya di Eskilstuna, Swedia.

Diklaim sebagai yang per-
tama di dunia, instalasi 
tersebut terdiri dari zona 
inovasi seluas 66.000 m2 
yang akan meliputi sebuah 
jalur aman untuk mesin-
mesin bertenaga listrik 
penuh, yang beroperasi 
secara otomatis dan diken-
dalikan dari jarak jauh 
(teleoperate).

Carl Slotte, kepala penjua-
lan di Eropa dan kawasan-
kawasan internasional Volvo 
CE, menyebut fasilitas ini 
sebagai investasi strategis 
yang penting, tidak hanya 
untuk Volvo CE dan Volvo 
Autonomous Solutions tetapi 
seluruh Volvo Group - dan 
merupakan bukti komitmen 
pabrikan ini untuk mendo-
rong keberlanjut an melalui 
inovasi.

“Kami sangat menantikan 
untuk menyambut para 
pengunjung ke fasilitas 
kelas dunia ini dan me-
mungkinkan mereka untuk 
mengalami persis bagaima-
na kami membangun hari 
esok,” ujarnya.

Lengkap dengan stasiun 
pengisian daya dan area 
infrastruktur, fasilitas baru 
ini akan mencakup ruang 
kontrol yang terletak di 
dalam gedung pelatihan 
yang dilengkapi dengan 
konektivitas 5G.

Menurut Volvo CE, salah 
satu ruang kontrol akan di-
gunakan untuk mendemon-
strasikan bagaimana up-
time dan layanan-la yanan 
produktivitas perusahaan 

ini dapat mengurangi to-
tal biaya kepemilikan dan 
operasi para pelanggan 
secara real-time.

Karena dibuka pada musim 
gugur, area demonstrasi 
ini juga akan dilengkapi 
dengan stand penonton 
dan area pelatihan, yang 
akan digunakan untuk 
membantu para pelanggan 
membiasakan diri dengan 
fungsi-fungsi bantuan Co-
Pilot dari produsen ini.

Jalur aman yang dimiliki 
fasilitas juga juga akan me-
mungkinkan para pelanggan 
untuk melihat ekosistem 
peralatan otonom TARA 
Volvo beroperasi.

Dikembangkan oleh Volvo 
Autonomous Solutions, 
sistem TARA menggunakan 
alat yang dikendalikan dari 
jarak jauh, yang dirancang 
untuk digunakan di lokasi-
lokasi yang diatur dengan 

VOLVO BANGUN AREA DEMO
MESIN-MESIN OTONOM BARU

Area uji coba dan demo produk-produk Volvo diper-
kirakan akan dibuka pad amusim gugur 2021

Area uji coba dan demonstrasi alat Volvo CE akan mengedukasi para cus-
tomer tentang bagaimana menggunakan mesin-mesin yang dikendalikan 

dari jarak jauh dan sistem-sistem yang terhubung secara otonom.

baik seperti di industri 
quarry dan pertambangan. 
Peragaan sistem ini akan 
mencakup dua teleopera-
tion rig, yang akan dipa-
sang di salah satu ruang 
kendali fasilitas itu, dan 
akan memamerkan mesin-
mesin seperti pengangkut 
TA-15.

“Kami sangat senang dapat 
mendemonstrasikan solusi 
TARA lengkap kami kepada 
para pelanggan, termasuk 
cara mengatur dan men-
jalankan site, cara meng-
isi daya dan menyimpan 
pengangkut otonom listrik 
TA15, dan bagaimana kami 
mengelola ruang kontrol 
dan operasi pengawasan 
- semuanya di fasilitas 
paling mutakhir ini,” kata 
Calle Skillsäter, spesialis 
teknis dalam alat berat 
yang terhubung di Volvo 
Autonomous Solutions.

(Sumber: VCE)

Alat angkut TA-
15 Volvo yang 
dikendalikan 
dari jarak jauh. 

(FOTO: VCE)
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Vice Chairman & General Manager 
Hidromek, Ahmet Bozkurt

Produsen alat berat 
yang berbasis di 
Turki, Hidromek, 
mengumumkan 

keberhasilannya menjual 
lebih dari 50.000 mesin di 
seluruh dunia hingga akhir 
tahun 2020. Menyediakan 
lapangan kerja untuk 2.000 
orang, Hidromek mem-
produksi backhoe loader, 
hydraulic excavator, wheel 
loader, motor grader dan 
soil compactor pada enam 
fasilitas produksinya ter-
masuk 4 pabrik di Ankara, 
Turki, 1 pabrik di Izmir, 

jadi tujuan utama ekspor 
Hidromek adalah Aljazair, 
Bulgaria, Tunisia, Af-
rika Selatan, Argentina, 
Filipina, Indonesia, Chili, 
Spanyol, Prancis, Rusia, 
dan Australia. Hidromek 
telah mengekspor ke lebih 
dari 80 negara tahun lalu. 
Pabrik an itu akan me-
nambah pasar-pasar baru 
se perti Republik Ceko, Tai-
wan, Malta, Guam, Pantai 
Gading dan Sierra Leone. 
Hidromek kembali memulai 
ekspor ke Meksiko dan Arab 
Saudi. Hidromek juga me-
nambahkan anggota baru 
ke jaringan dealernya yang 
terdiri lebih dari 80 negara.
Hidromek merupakan pro-
dusen peralatan konstruksi 
Turki pertama dan satu-
satunya yang masuk daftar 
“Yellow Table” 2020, yaitu 
peringkat tahunan untuk 
pabrian-pabrikan peralatan 
berat dunia berdasarakan 
laporan penjualan. Hingga 
saat ini, Hidromek telah 
meraih 20 penghargaan 
desain bergengsi interna-
sional.
Ahmet Bozkurt menyebut 
2020 sebagai tahun yang 

sukses bagi Hidromek, 
meskipun situasi luar biasa 
dialami di seluruh dunia 
karena pandemi Cocid-19. 
“Kami selalu mendukung 
pelanggan-pelanggan kami 
dengan berbagai produk 
dan layanan purna jual 
kami. Di pasar domestik, 
kami meningkatkan pangsa 
pasar banyak produk kami,” 
ujarnya meyakinkan.
Ia menambahkan, terlepas 
dari situasi global, Hi-
dromek juga memiliki 
tahun yang sukses di luar 
negeri. “Kami pikir tahun 
2021 akan menjadi tahun 
yang lebih baik daripada 
tahun 2020 dengan berlan-
jutnya investasi publik dan 
kebutuhan-kebutuhan di 
sektor konstruksi. Dalam 
konteks ini, sambil me-
ningkatkan pangsa kami di 
pasar-pasar yang ada, kami 
hendak membuka pasar-
pasar baru, memperluas 
jaringan dealer-dealer 
kami, dan memenuhi per-
mintaan-permintaan para 
pelanggan kami dengan 
menambahkan produk-
produk baru ke rangkaian 
mesin-mesin kami, se-
hingga memperkuat tem-
pat kami dalam industri 
global.” EI

HIDROMEK
MENCAPAI
PENJUALAN

50.000 UNIT
SECARA GLOBAL

Turki dan 1 pabrik di Chon-
buri, Thailand.

Hidromek melanjutkan 
pembangunan kampus 
fasilitas produksi baru yang 
berlokasi di area seluas 1,4 
juta m2 di Ankara. Di pabrik 
komponen yang sudah sele-
sai dibangun dan pertama 
kali beroperasi di kampus 
itu, Hidromek memproduk-
si komponen-komponen 
utama seperti produk-
produk gearbox, axle, 
hidrolik dan silinder hidro-
lik. Pembangunan pabrik 

excavator di kawasan yang 
direncanakan beroperasi 
pada 2022 dan akan men-
ciptakan lapangan kerja 
baru serta pe ningkatan 
kapasitas produksi masih 
terus berjalan. 
“Kami telah menjual lebih 
dari 50 ribu mesin ke lebih 
dari 100 negara di 6 benua. 
Kami mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya 
kepada tim, para dealer 
dan pemasok, layanan, para 
pelanggan, dan semua pe-
mangku kepentingan yang 
secara bersama-sama kita 
semakin kuat,” vice chair-
men dan general manager 
Hidromek, Ahmet Bozkurt.
Hidromek terus melakukan 
riset dan pengembangan 
serta inovasi. Sebagai kon-
sekuensinya, pabrikan ini 
memperkenalkan produk-
produk baru ke pasar pada 
tahun ini untuk produk-
produk seperti crawler 
excavator, mini crawler 
backhoe loader, pemadat 
tanah, dan wheel loader.
Tingkatkan ekspor dan 
perluas jaringan dealer
Negara-negara yang men-

Jumlah alat berat konstruksi yang sudah dijual 
di seluruh dunia oleh Hidromek melebihi 50 ribu 
unit hingga akhir tahun 2020, seperti dilaporkan 

www.heavyquipmag.com (23/2). 
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PotholePro telah 
dikembangkan se-
bagai solusi untuk 

perbaikan jalan berlubang, 
khusus untuk melakukan 
perbaikan di tempat yang 
akan bersifat permanen 
dan menghilangkan 
metode perbaikan padat 
karya atau penggunaan 
mesin tambahan yang me-
nambah biaya. Mesin JCB 
ini memotong, me nyiapkan 
dan membersihkan aspal 
menggunakan jenis-jenis 
attachment khusus, dan 
juga membersihkan ser-
pihan-serpihan. Setelah 
semua selesai, para pe-
kerja bisa beralih ke pe-
kerjaan pemadatan dan 
penyirapan aspal dengan 
menggunakan peralatan 
terpisah.

Aplikasi mesin JCB ini 
dapat mempercepat pe-
kerjaan perbaikan lubang 
karena alat ini bekerja 
dalam waktu kurang dari 
delapan menit, yang em-
pat kali lebih cepat dari-
pada metode standar dan 
dengan setengah dari biaya 
untuk mengatasi masalah 
itu saat ini. 

PotholePro dapat menger-
jakan perbaikan hingga 250 
meter persegi jalan raya 
dalam satu shift dan me-
mungkinkan para kontrak-
tor untuk memotong area 
yang rusak dan membersi-
hkan lubang dengan satu 
mesin - pekerjaan mekanik 
yang biasanya dilakukan 
oleh beberapa orang dan 

POTHOLE PRO: CUT, CROP, CLEAN
DENGAN SATU MESIN

menghasilkan potongan 
biaya harian hingga 50%. 
Keamanan juga mening-
kat karena para pekerja 
tidak harus memotong dan 
menghancurkan aspal de-
ngan tangan, menghilang-
kan risiko sindrom getaran 
lengan tangan (HAVS).

Di Inggris sendiri masalah 
jalan-jalan berlubang 
ini menjadi momok yang 
menakutkan bagi para 
pengguna jalan raya (pe-
ngendara). Itu sebabnya 
Chairman JCB, Lord Bam-
ford, memimpin sendiri 
pengembangan mesin ini. 

JCB PotholePro dilengkapi 
dengan Simex planer yang 
dimodifikasi, dengan pere-
dam debu terintegrasi, 
yang dipasang pada bagian 
belakang alat ini. Planer 
itu memiliki lebar 600mm, 
dengan penyesuaian perge-
seran samping hingga 

1,3m. Hal ini memung-
kinkan operator untuk 
mengatur jalur lalu lintas 
dari tepi jalan, tanpa men-
gubah posisi alat. Kontrol 
kemiringan dan kedala-
man yang dilakukan secara 
hidraulik menghasilkan 
kedalaman yang konsisten 
untuk tambalan-tambalan 
yang lebih besar.

Boom TAB dua bagian 
dari mesin ini dilengkapi 
dengan ‘Multi-tool’ JCB, 
yang dipasang pada rota-
tor miring Steelwrist X12. 
‘Multi-tool’ itu terdiri dari 
dua attachment, pemo-
tong hidrolik khusus dan 
penyapu/bucket. Alat 
potong 600mm menggan-
tikan gergaji aspal atau 
hydraulic breaker, meng-
hasilkan potongan yang 
bersih dan berbentuk di 
area yang hendak ditambal 
atau diperbaiki. Kemudian 

operator memutar kepala 
boom untuk menggunakan 
penyapu/ember selebar 
1,2m, untuk membersih-
kan area lubang, sehingga 
tidak perlu lagi menggu-
nakan truk penyapu untuk 
membersihkan kotoran. 
Material-material yang 
diangkat oleh penyapu/
bucket dapat dimuat lang-
sung ke truk pendukung 
untuk dikeluarkan dari lo-
kasi dengan cepat.

Mesin ini telah diuji coba 
di jalan raya selama 
berbulan-bulan di Stoke-
on-Trent dan pemerintah 
kota setempat sudah 
bekerja sama dengan JCB 
selama 12 bulan terakhir 
sebagai mitra inovasi untuk 
mengembangkan Pothole-
Pro. Dalam pengujian awal, 
alat ini menyelesaikan 51 
pekerjaan perbaikan jalan 
dalam 20 hari, yang kalau 
dikerjakan dengan cara 
biasa akan membutuhkan 
tim yang terdiri dari enam 
operator selama 63 hari 
untuk menyelesaikannya.

PotholePro dirancang den-
gan mempertimbangkan 
fleksibilitas. Berbasis pada 
mesin Hydradig, mesin ini 
bisa gonta ganti attach-
ment dan menambahkan 
fitur-fitur lain seperti buck-
et excavator sehingga alat 
ini dapat digunakan untuk 
aplikasi-aplikasi lain sep-
erti membersihkan parit.

(Sumber: JCB)

JCB merilis Pothole-
Pro – sebuah mesin 

yand didedikasi-
kan khusus untuk 
perbaikan jalan 
berlubang. Alat 

ini dikembangkan 
berdasarkan mesin 

Hydradig yang sudah 
populer, compact 

wheeled excavator.
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Haulotte telah meluncurkan articulating boom 
lift bertenaga listrik setinggi 16m, yang terse-
dia dalam dua versi: Sigma 16 dan Sigma 16 Pro. 

Dikutip dari rilis Haulotte (23/2), alat-alat akses ini di-
rancang untuk berbagai aplikasi dalam dan luar ruangan, 
termasuk pekerjaan-pekerjaan Industri, pemeliharaan, 
finishing dan renovasi, model-model baru ini didesain 
untuk menawarkan kemampuan kerja yang semakin baik 
berkat jangkauan dan kemampuan untuk naik melewati 
semua rintangan.

Jangkauan horisontal Sigma 16 sebesar 8,35 m dicapai 
dengan panjang 6,6 m x lebar 1,75 m. Model ini juga 
menawarkan jarak ke atas 7,4 m dan kapasitas angkat 
230kg. Alat ini memiliki tinggi 2m saat disimpan, panjang 
pengangkutan 6,6m dan bobot  6900kg.

Versi Sigma 16 Pro sedikit lebih berat dan lebih panjang 
tetapi menawarkan rotasi jib horisontal -55°/+55°, serta 
rotasi jib vertikal standar.

Fitur-fitur standar pada kedua versi ini termasuk peng-
gerak 2 roda dan kemudi 2 roda dengan zero tail swing. 
Alat ini ditenagai dengan AC motor dan paket baterai 
48V serta dilengkapi dengan sistem manajemen baterai 
pintar Activ’Energy Management dari Haulotte, pelind-
ung sekunder Activ’Shield Bar 2.0 dan Activ’Lighting 
System untuk memuat dengan aman dalam kondisi jarak 
pandang rendah. Sistem diagnostik Activ’Screen yang 
tersemat memiliki layar berwarna.

Item-item lainnya yang terpasang pada mesin ini adalah 
penutup kotak kontrol atas dan tempat penyimpanan 
perkakas dalam keranjang selebar 1,2m, untuk dua 
orang, dengan drop bar entry. Model ini juga dilengkapi 
dengan ban-ban industri besar yang solid dan tanpa 
bekas (non-marking) di lantai, battery circuit breaker 
yang dapat dikunci, dan alarm gerak. (Sumber: Haulotte)

Palazzani winch

Model XTJ 52+ dari Palazzani 
dapat diubah dari sebuah spider 
lift menjadi spider crane dalam 
hitungan menit.

Menurut Palazzani, fungsi winch tambahan dibantu oleh 
perangkat lunak mesin, yang secara otomatis memasuk-
kan ‘mode crane’ setelah pemasangan winch, tanpa 
penyesuaian dari operator.

Cocok untuk pekerjaan-pekerjaan perawatan umum, 
perawatan pohon, dan aplikasi-aplikasi telekomunikasi, 
para operator dapat mengontrol winch melalui remote 
control standar di permukaan tanah dari model tersebut.

Winch tersedia dengan mekanisme kopling cepat (quick 
coupling mechanism) yang memungkinkan para opera-
tor menyambung dan melepas winch hanya dalam be-
berapa detik.

Berita terbaru dari Palazzani ini datang saat perusahaan 
itu juga mengonfirmasi pengiriman spider lift bi-energy 
TSJ 39 ke pusat perbelanjaan dan hiburan di Rusia.

Unit yang bergerak sendiri (self-propelled) ini, yang 
memiliki ketinggian kerja 39m dan jangkauan 16.5m, 
dilengkapi dengan engine diesel + AC dan ditenagai 
oleh motor listrik monofase atau tiga fase.

Cocok untuk penggunaan di dalam dan luar ruangan, 
TSJ 39 dilengkapi khusus dengan rubber track untuk 
menghindari bekas pijakannya pada lantai pusat perbe-
lanjaan itu. (Sumber: Palazzani)

Produsen alat angkat 
laba-laba (spider 
lift) yang berbasis di 

Italia, Palazzani Industrie, 
baru saja memperkenal-
kan opsi tali derek (winch) 
berkapasitas besar baru 
untuk spider lift XTJ 52+. 
Dengan kapasitas angkat 
maksimal 980kg, hydraulic 
winch yang baru dikem-
bangkan ini menawarkan 
peningkatan dari winch 
kapasitas standar 500kg 
dari model tersebut.

Opsi ini memungkinkan para 
operator untuk mengganti 
keranjang model 400kg den-
gan winch untuk mengubah 
model dari spider lift men-
jadi spider crane.

Winch yang di-upgrade, yang 
terdiri dari hydraulic motor 
dan kabel tali 51m dengan 
diameter 7mm, memung-
kinkan fleksibilitas yang lebih 
besar di lokasi kerja.

XTJ 52+, diluncurkan pada 
tahun 2014, memiliki ket-
inggian kerja maksimum 
52m, jangkauan 19,5m dan 
dilengkapi dengan keran-
jang untuk dua orang.

MENGENAL WINCH 
BERKAPASITAS BESAR 

PALAZZANI

HAULOTTE
RILIS

ARTICULATING 
BOOM

ELEKTRIK
SETINGGI 16M

Haulotte Sigma 16 Pro dengan 
ketinggian kerja 16m (Foto: 
Haulotte)

Haulotte Sigma 16 Pro
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“Penyempurnaan desain 
fokus pada menghasilkan 
kinerja alat yang andal un-
tuk meningkatkan produk-
tivitas bahkan di tempat 
kerja yang paling berat dan 
menantang, sekaligus me-
ningkatkan kemudahan ser-
vis dan menurunkan total 
biaya kepemilikan.”

Selain dibuat untuk memi-
liki performa prima, GTH-
1056 juga dirancang supaya 
memiliki ketahanan tinggi. 
“GTH-1056 sudah menjalani 
lebih banyak pengujian 
daripada telehandler Genie 
lainnya yang sebelumnya 
dibawa ke pasar,” tambah 
Taylor.

Mampu mengangkat 
2.268kg pada ketinggian 
maksimal  17.25, dan 
1,361kg pada jangkauan 
maksimum 12,8m, GTH-
1056 menawarkan boom 
dan sasis 30% lebih kuat. 
Boom dengan titik pivot 
tengah menggunakan silin-
der angkat tunggal. Taylor 
menjelaskan: “Konfigurasi 
yang lebih sederhana ini, 
dikombinasikan dengan ke-
pala kuda yang lebih lebar 
dan kaku, secara efisien 
mentransfer beban dalam 
aplikasi yang menimbulkan 

tekanan tinggi pada boom, 
seperti penanganan pipa 
atau beban yang ditang-
guhkan.”

Taylor menambahkan, 
dibuat untuk memiliki 
produktivitas jangka pan-
jang, GTH-1056 yang telah 
diperbarui ini merupakan 
operator telehandler dan 
perusahaan rental yang an-
dal untuk bekerja.

Tiga opsi powertrain
Para pemilik dapat memilih 
dari tiga opsi powertrain un-
tuk menentukan spesifikasi 
GTH-1056 sesuai kebutuhan-
kebutuhan khusus perusa-
haan. Selain engine Deutz 
120 HP dengan transmisi 
powershift empat kecepa-
tan, Genie juga menawar-
kan engine Deutz 74 HP Tier 
4f dengan transmisi power-
shift 3 kecepatan atau den-
gan Continuously Variable 
Transmission (CVT).

Untuk aplikasi-aplikasi 
rental, opsi engine 74 HP 
yang bebas DEF merupakan 
solusi perawatan rendah. 
CVT memberikan kinerja 
yang setara dengan engine 
120 HP, tetapi dengan biaya 
pembelian yang lebih ren-

dah dan efisiensi bahan ba-
kar yang lebih baik. Engine 
ini menghasilkan kinerja 
tarikan drawbar dan ke-
cepatan gerak yang serupa 
dengan engine 120 HP. 

Untuk memastikan GTH-
1056 yang baru menghasil-
kan kinerja yang bagus 
sekaligus mengurangi waktu 
dan biaya perawatan, en-
gine dengan tenaga kuda 
yang lebih rendah tidak 
memerlukan Diesel Exhaust 
Fluid (DEF).

PowerShift 120 HP, yang 
menghasilkan drawbar 23.110 
lb. dan kecepatan penggerak 
18 mph, adalah yang terbaik 
bagi para pelanggan dengan 
operator-operator khusus 
yang bekerja dalam aplikasi 
yang membutuhkan tenaga 
dan kecepatan maksimal se-
tiap hari.

Perubahan menarik lainnya 
adalah desain GTH-1056 
yhang meningkatkan visi-
bilitas ke bagian belakang 
bagi operator, sementara 
personel servis akan mera-
sa bahwa perawatan boom 
lebih mudah dilakukan ber-
kat pengaturan jalur selang 
yang lebih baik.

(Sumber: Genie)

Genie telah melun-
curkan tambahan 
terbaru pada jajaran 

produk telehandler-nya, 
Genie GTH -1056. Telah 
diuji secara ekstensif di la-
pangan untuk memvalidasi 
kinerja, GTH-1056 telah 
dirancang dengan sengaja 
untuk menurunkan total 
biaya kepemilikan sebesar 
10% sekaligus menghasilkan 
kapasitas ang kat 20% lebih 
banyak pada ketinggian 
maksimal dengan desain 
30% lebih kuat.

Pembuatan GTH-1056 ber-
dasarkan fitur-fitur populer 
yang ditemukan pada mo-
del GTH-636 dan GTH-846 
yang telah terbukti, terma-
suk engine yang dipasang di 
samping dan desain boom 
yang lebih kuat, untuk 
menghasilkan telescopic 
handler  yang kokoh dan 
andal dengan kapasitas 
4.536 kg.

“Para pelanggan memberi-
kan umpan balik penting 
setelah mengoperasikan 
beberapa unit selama ra-
tusan jam di lokasi kerja 
nyata,” kata Josh Taylor, 
manajer produk Genie, di-
kutip dari rilis pabrikan ini, 
Senin (22/2). 

Genie GTH-1056 
memiliki jangkauan  
hingga 12,8 meter. 

(FOTO: GENIE)
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Mesin ini menyusul mo-
bile crane V 80 R yang 
diluncurkan sebelumnya, 
dengan penggerak roda 

depan dan pemberat (counterweight) 
yang dapat dilepas untuk memaksi-
malkan fleksibilitas pengangkutan, 
dengan kapasitas angkat hingga 
11.000 kg dan ketinggian angkat 
hingga 10,4 meter, mobile crane lis-
trik V110R ditujukan untuk pasar yang 
paling menantang, yang membutuh-
kan mesin yang mudah bermanuver 
tetapi, pada saat yang sama, dengan 
kinerja yang sangat baik dan tingkat 
keamanan yang sangat tinggi.

Alat angkat ini memiliki radius putar 
maksimal 3945 mm, lebar maksimal 
1497 mm dan tinggi maksimal mesin 
2232 mm untuk memastikan bahwa 
V110R yang baru cocok untuk bekerja 
di tempat sempit dan area padat tetapi 
memiliki kemampuan manuver dan 
fleksibilitas maksimal di lingku ngan op-
erasi yang paling kritis dan menantang.

Di antara fitur-fitur teknis yang men-
jadikan V110R baru sebagai mesin 
dengan potensi besar pada ukuran 
menengah adalah sistem hidraulik, 
kemudi belakang 180 derajat, rem 
elektro-hidraulik, dan pengisi daya 
terpasang (on-board charger). Terse-
dia juga beberapa opsi, yang mem-
buat crane ini serba guna dan cocok 
untuk kebutuhan-kebutuhan paling 
spesifik: jarak sumbu roda (wheel-
base) yang diperpanjang, winch, 
garpu yang rata dengan sendirinya, 
stabiliser bar, ban-ban tanpa bekas 
di lantai, dan jib yang dapat dilipat.

“Kami telah mempelajari V110R untuk 

Vermeer Corp. telah membeli investasi ekuitas minoritas di MultiOne, 
produsen terkemuka mesin-mesin compact articulated loader. In-
vestasi ini datang setahun setelah Vermeer menandatangani perjan-

jian distribusi dengan MultiOne untuk memasok mesin-mesin loader merek 
Vermeer untuk dijual, diservis, dan didukung secara eksklusif melalui deal-
er-dealer Vermeer di seluruh Amerika Utara dan Karibia.

Berdasarkan kesuksesan awal perjanjian tahun lalu, distribusi mesin-mesin 
loader merek Vermeer yang diproduksi oleh MultiOne sekarang akan diper-
luas ke dealer-dealer Vermeer di seluruh dunia mulai tahun ini. MultiOne 

beradaptasi dengan permintaan rental 
dan para para pengguna ak hir,” kata 
Carlo Forini, general manager Manitex 
Valla, seperti dikutip situs ivtinterna-
tional.com (12/2). “Mobile crane ini 
menyasar pasar-pasar yang lebih matang 
yang melihat crane yang memegang dan 
mengangkat secara elektrik sebagai per-

alatan fundamental untuk memperoleh 
kinerja tertentu dengan beroperasi 
secara sederhana, dengan keamanan 
maksimal dan ramah lingkungan.”

“Saat kami menyebut Valla, yang 
kami maksud adalah keserbagunaan,” 
keomentar Steve Filipov, CEO Manitex 
International. “Mereka yang bekerja 
menggunakan mobile crane Valla untuk 
memegang dan mengangkat (material) 
mengetahui manfaat dan pengembalian 
investasi alat ini dengan baik dan mer-
eka sangat menghargai Valla untuk 
beradaptasi dengan berbagai aplikasi 
yang memerlukan kinerja tinggi, ke-
amanan, dan kemudahan penggunaan; 
crane V110R baru, yang baru saja di-
luncurkan di pasar ini, lahir tepat untuk 
memenuhi semua persyaratan ini.” EI

MANITEX VALLA LUNCURKAN
ELECTRIC MOBILE CRANE 11 TON

Manitex Valla dari Italia, anak 
perusahaan Manitex Internasi-
onal yang berbasis di AS, baru 
saja meluncurkan Electric Mo-
bile Crane V110 R baru - yang 
bertenaga baterai dan diken-

dalikan dari jarak jauh.

VERMEER MENGAKUISISI
INVESTASI EKUITAS MINORITAS

DI MULTIONE
Vermeer Corp. telah membeli investasi ekuitas minoritas di Multi-

One, produsen terkemuka mesin-mesin compact articulated loader.
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Doosan Infracore akan mempre-
sentasikan pemanfaatan plat-
form XiteCloud yang dikembang-

kannya untuk sektor quarry, tambang 
dan konstruksi pada acara Hillhead Digi-
tal tahun ini, yang berlangsung selama 
dua hari, 30 - 31 Maret 2021. 

Platform XiteCloud memungkinkan 
para pengguna untuk mengelola ban-
yak proyek dan pekerjaan pada satu 
platform. Platform ini dapat digu-
nakan untuk survei, analisis medan, 
pembelian mesin, operasi peralatan 
hingga manajemen konstruksi.

Pabrikan asal Korea, yang juga akan 
menampilkan model-model wheeled 
loader, excavator dan ADT baru pada 
acara online tersebut, mengatakan 
kehadirannya di sana akan menjadi 
presentasi teknologi pertama di Inggris 
setelah diluncurkan di Korea Selatan.

Ditambahkan bahwa acara seperti 
Hillhead Digital telah membuka pintu 
untuk lebih memperluas portofolio 
bisnis Doosan Infracore ke manaje-
men lokasi konstruksi.

Menurut pabrikan itu, teknologi 

tersebut dapat meningkatkan 
produktivitas “dengan memasuk-
kan survei-survei konstruksi drone 
3D yang kompleks dan perhitungan 
pekerjaan tanah ke dalam platform 
cloud, yang memungkinkannya dis-
elesaikan hanya dalam satu hingga 
dua hari”.

Doosan Infracore, yang berencana 
untuk meluncurkan platform ini di 
Eropa dan pasar internasional lainnya 
dalam waktu dekat, menggambarkan 
XiteCloud sebagai “langkah pertama 
menuju komersialisasi Concept-X,” 
- sistem kontrol terintegrasi, tak be-
rawak, dan otomatis yang pertama 
kali didemonstrasikan pada tahun 
2019.

XiteCloud, yang menjalani proses 
verifikasi di lebih dari sepuluh lokasi 
konstruksi dan fasilitas infrastruktur, 
telah dipilih untuk pemodelan 3D 
dan kontrak layanan platform awan 
dengan perusahaan Korea Selatan Il 
Kwang E&C Co. Kontraktor sipil ini 
akan menggunakan teknologi tersebut 
untuk persiapan pekerjaan tanah dari 
proyek perumahan komersial dan res-
idensial seluas 50.000 m2 di Seoul.

Doosan mengatakan pihaknya me-
miliki rencana lebih lanjut untuk 
memperluas fungsi XiteCloud untuk 
digunakan pada peralatan konstruksi 
besar, yang akan memanfaatkan 
teknologi seluler 5G dan telematika, 
yang memungkinkan para pelanggan 
mengelola semua armada alat berat 
mereka pada platform ini. 

(Sumber: Doosan Infracore)

DOOSAN AKAN PAMERKAN TEKNOLOGI
XITECLOUD DI ACARA HILLHEAD DIGITAL

juga akan terus menyediakan mesin-mesin pemuat ber-
merek MultiOne berwarna biru melalui mitra-mitra dis-
tribusinya yang sudah ada di luar Amerika Utara.

“Kami sangat bersemangat untuk membawa kemitraan 
kami dengan MultiOne ke level berikutnya,” kata Doug 
Hundt, presiden Vermeer Industrial Solutions, dikutip 
dari website Vermeer (3/2). “Permintaan mesin-mesin 
compact loader berkembang di seluruh dunia, dan ini 
menempatkan Vermeer pada posisi yang bagus dengan 
berbagai rangkaian produk, attachment, dan dealer-
dealer yang telah terbukti untuk membantu pelanggan-
pelanggan kami mengurangi kebutuhan tenaga kerja 
dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan penting.”

MultiOne akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan 
Fiorenza Carraro dan Stefano Zanini, dengan perusahaan kepemilikan global, 
Lifco, yang mengambil alih kepemilikan mayoritas. Operasi-operasi dan man-
ufaktur utamanya akan tetap berkantor pusat di Vicenza, Italia.
Informasi lebih lanjut tersedia di  www.vermeer.com.

XiteCloud dapat menambah informasi dari algoritma perencanaan 
optimal seperti Grid/Road dan perencanaan armada. 

(FOTO: DOOSAN INFRACORE)
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Brokk meluncurkan sebuah platform online un-
tuk robot penghancur Brokk yang terhubung. 
Brokk Connect adalah solusi perangkat keras 
dan perangkat lunak yang dirancang secara 

unik untuk robot Brokk, yang meng hubungkan robot-
robot itu ke portal online tempat para pengguna dapat 
melacak dan mengelola mesin-mesin mereka.

Selain menyediakan data secara real-time, Brokk Con-
nect menganalisis informasi untuk membantu para pe-
milik Brokk meng optimalkan penggunaan mesin-mesin 
dan waktu kerja mesin-mesin mereka. Dikombinasikan 
dengan perjanjian layanan Uptime Brokk, perangkat ini 
memungkinkan para pelanggan Brokk untuk sepenuhnya 
fokus pada memaksimalkan nilai bisnis mereka.

Brokk Connect adalah platform online yang dikembang-
kan khusus untuk robot-robot Brokk yang terhubung. 
Solusinya meliputi perangkat keras dan perangkat lunak 
yang unik untuk memenuhi persyaratan khusus operasi 
dan pengelolaan robot-robot pembongkaran.

Perangkat keras Brokk Connect yang dipasang pada mesin 
terhubung ke unit kontrol dan semua sensor pada mesin. 
Perangkat lunak Brokk Connect dirancang secara unik 
untuk memproses dan menganalisis semua data dari ro-
bot untuk membantupara pemilik dan operator-operator 
Brokk selalu dalam kendali penuh. Untuk memberikan 
jangkauan terbaik dan pengoperasian yang selalu aktif, 
koneksi ke robot dilakukan melalui jaringan telepon se-
luler.

Melalui platform online, Anda dapat menemukan dan 
mengelola seluruh armada robot, mendapatkan informasi 
yang tepat dari setiap aktivitas, dan memberi tahu Anda 
tentang segala kebutuhan untuk perhatian atau per-
syaratan layanan apa pun. Beberapa manfaat utamanya 
adalah:

BROKK UMUMKAN

Brokk umumkan aplikasi  
Brokk Connect

l	ACCESS: Selalu memiliki akses informasi secara real-
time mengenai lokasi robot, status, data operasional, 
dan segala kebutuhan perawatan.

l	MANAGE: Memanfaatkan data operasional untuk me-
ningkatkan pemanfaatan armada, pengoperasian armada, 
dan mengoptimalkan perencanaan proyek. Lacak status 
alat untuk merawat secara proaktif dan menghindari 
downtime. Dan memecahkan masalah dari jarak jauh dan 
secara real-time jika terjadi kesalahan.

l	RELAX: menambah kontrak servis Uptime ke Brokk 
Connect dan membiarkan Brokk mengurus mesin-mesin 
Anda. Brokk memonitor dan menjaga robot-robot Anda 
agar tetap sehat dan selalu siap untuk pekerjaan-peker-
jaan berikutnya.

“Karena Brokk Connect adalah solusi yang dikembangkan 
oleh Brokk, dan bukan sistem standar yang hanya dit-
ambahkan ke robot, sistem ini dapat sepenuhnya diran-
cang untuk menciptakan nilai maksimal bagi para pemilik 
Brokk. Apakah fokus pengguna adalah untuk meningkat-
kan pemanfaatan mesin dan operasi bisnis atau untuk 
memelihara dan memantau kesehatan mesin, sistem ini 
mendukungnya,” kata Martin Krupicka, CEO Brokk Group 
dalam rilis pabrikan ini, Rabu (17/2).

Faktanya, semakin banyak pelanggan Brokk merasakan 
manfaat dengan mempercayakan Brokk mengurus robot-
robot para pelanggan, sementara mereka fokus men-
jalankan bisnis mereka, Martin menambahkan.

Brokk Connect awalnya akan diluncurkan di Swedia, 
Swiss, dan Italia. Ditargetkan pada tahun 2021 ini akan 
tersedia di seluruh Eropa dan Amerika Utara. Kemudian 
diikuti oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Brokk Connect akan tersedia untuk pengiriman pada 
semua robot Brokk baru tetapi juga dapat dipasang pada 
model-model lama. Dengan cara ini armada-armada dari 
para pelanggan Brokk dapat terhubung seluruhnya. 

(Sumber: Brokk AB)

BROKK
CONNECT
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