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INDONESIA

EQUIPMENTNOTE

Industri batu bara Indonesia sedang mengalami 
musim semi di tengah pandemi COVID-19 yang 
masih terus mengancam. Setelah cukup lama 

terombang ambing karena hantaman berbagai ba-
dai, bisnis energi ini sudah mulai pulih. Harga ko-
moditas yang juga disebut emas hitam ini semakin 
menguat. Bahkan ICE Newcastle (Australia), salah 
satu refe rensi harga batu bara, mencatat harga batu 
bara baru-baru ini menyentuh rekor tertinggi, yaitu 
USD 206,25/ton, rekor tertinggi sejak tahun 2008.  

Lonjakan harga batu bara akhir-akhir ini dipicu 
oleh meningkatnya permintaan dari negara-
negara seperti Tiongkok, India, Korea Selatan dan 
Kawasan Eropa. Dua negara yang pertama itu me-
mang dikenal sebagai pelanggan besar batu bara 

Indonesia selama ini. Kenaikan 
kebutuhan energi terjadi se-
iring dengan pemulihan eko-
nomi global yang terjadi saat 
ini. Sebetulnya bukan hanya 
batu bara yang permintaanya 
meningkat, tetapi juga minyak 
dan gas bumi. Bahkan harga 
gas yang menguat signifikan 
memaksa beberapa negara 
beralih ke sumber energi batu 
bara.

Lonjakan harga batu bara 
tersebut berdampak terha-
dap aktivitas penambangan. 
Perusahaan-perusahaan 
tambang batu bara kem-
bali menggenjot aktivitas 
produksi mereka untuk 

memenuhi kebutuhan pasar, baik domestik mau-
pun ekspor. Kondisi ini memicu peningkatan ke-
butuhan peralatan berat. Hampir semua suplier 
alat berat mengakui sejak semester pertama ta-
hun ini penjualan mesin-mesin tambang mening-
kat, bahkan ada yang mengalami lonjakan luar 
biasa. Mereka optimis hingga akhir tahun nanti 
trennya positif. 

Kunci pergerakan pasar peralatan tambang adalah 
harga komoditas. Selama harga batu bara bagus, 
karena permintaan tinggi, kebutuhan peralatan 
akan terus mengikuti. Sebaliknya, jika permintaan 
batu bara berkurang sehingga harganya turun, 
aktivitas penambangan pun ikut sepi yang, pada 
gilirannya, membuat pasar alat berat pun lesu. 

Belum ada gambaran sampai berapa lama tren 

harga batu bara yang menguat sekarang ini bisa 
bertahan. Namun, para analis sudah mengingatkan 
jangan sampai eforia yang terjadi saat ini memicu 
terjadi kelebihan produksi. Artinya, perusahaan-
perusahaan tambang harus mencermati perge-
rakan harga agar volume produksi mereka sesuai 
dengan kebutuhan pasar. 

Salah satu hal yang perlu dicermati adalah per-
nyataan Presiden China, Xi Jinping, dalam pida-
tonya yang direkam sebelumnya di Majelis Umum 
PBB baru-baru ini. Dia menyatakan bahwa China 
akan membantu negara-negara berkembang mem-
bangun produksi energi hijau dan menghentikan 
pembangunan pembangkit-pembangkit listrik tena-
ga batu bara di luar negeri.

China memang berada di bawah tekanan internasio-
nal untuk mengumumkan diakhirinya pembiayaan 
batu bara luar negeri sebagai bagian dari paket 
terbaru dari janji-janji iklim nasional yang akan 
diserahkan ke PBB. Beijing adalah sumber pembia-
yaan terbesar untuk pembangkit-pembangkit listrik 
tenaga batu bara secara global, dan pernyataan Xi 
itu akan berdampak luas pada rencana-rencana per-
luasan tenaga batu bara di negara-negara seperti 
Indonesia, Bangladesh, Vietnam dan Afrika Selatan.

Pernyataan itu dapat mempengaruhi 44 pembang-
kit listrik tenaga batu bara yang dialokasikan un-
tuk pembiayaan negara China, dengan total US$50 
miliar, menurut Global Energy Monitor (GEM), se-
buah think tank AS. Hal itu berpotensi mengurangi 
emisi karbon dioksida di masa depan sebesar 200 
juta ton per tahun.

Menurut data dari Pusat Kebijakan Pengembang-
an Global Universitas Boston, terdapat lebih dari 
20 unit pembangkit listrik tenaga batu bara yang 
dibiayai China yang sedang dibangun di Indonesia, 
Afrika Selatan, Pakistan, Vietnam, Bangladesh, 
Zimbabwe, Serbia, dan Uni Emirat Arab, Tujuh be-
las lainnya sedang dalam tahap perencanaan. 

Jika China menepati komitmennya itu, maka 
musim semi industri tambang batu bara di Indone-
sia mungkin tidak akan berlangsung lama karena 
China merupakan pembeli utama komoditas batu 
bara Indonesia. Para pemain industri tambang dan 
bisnis-bisnis pendukung lainnya di Indonesia harus 
mencermati langkah-langkah China selanjutnya 
menyusul keluarnya pernyataan tersebut agar 
investasi di industri yang padat modal ini tidak 
mubasir. EI

MEWASPADAI EFORIA
LONJAKAN HARGA BATU BARA
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Komatsu PC200-10M0 CE:
Raih Efisiensi Pekerjaan Dengan
Excavator terjangkau Di Kelasnya

PT UNITED TRACTORS TBK Jl. Raya Bekasi Km 22, Jakarta 13910 - Indonesia products.unitedtractors.com UT Call 1500 072

Ikuti Kami @ptunitedtractorstbk @unitedtractorsofficial @unitedtractors United Tractors
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Hadir dengan 3 Keunggulan Utama
Mengusung citra sebagai produk excavator kelas 20 ton 
paling efisien dan terjangkau, Komatsu PC200-10M0 CE 
merupakan pilihan terbaik untuk pekerjaan light-medium 
pada berbagai sektor bisnis seperti konstruksi, pertambangan, 
pertanian dan kehutanan. Untuk memenuhi kebutuhan 
pekerjaan tersebut, PC200-10M0 CE hadir dengan 3 
keunggulan utama, mulai dari mendukung performa kerja 
lebih optimal dengan menggunakan berbagai fitur 
berteknologi terbaru, hemat konsumsi bahan bakar hingga 
18%, serta rendah biaya perawatan hingga hemat 20%.

Peforma Kerja Lebih Optimal
Komatsu PC200-10M0 CE dilengkapi oleh sejumlah fitur 
berperforma mumpuni seperti menggunakan 4-cyl engine 
bertenaga 138 HP yang telah mendukung penggunaan 
bahan bakar B30, 5 lapis fuel filteration, dan kapasitas 
bucket besar hingga 1,0 m3 serta pompa hidrolik yang 
besar. Pada bagian boom dan arm terbuat dari pelat tebal 
yang telah diperkuat, sehingga tidak memerlukan penguatan 
ketika akan dipasangkan dengan breaker. Excavator 20 ton 
ini juga sangat memperhatikan fitur keamanan dan 
kenyamanan bagi operator. Hal ini dapat dilihat dari kabin 
yang luas, sudah bersertifikat ROPS dan OPG level 1, 
mudah dalam pengoperasian, dan sudah dilengkapi dengan 
pendingin udara otomatis sebagai standar.

Hemat Bahan Bakar Hingga 18% *

Produk ini dilengkapi sejumlah fitur pendukung dengan 
teknologi generasi terbaru sehingga dapat menghemat 

* Syarat dan ketentuan berlaku: dibandingkan dengan Komatsu PC200-8M0 pada sektor aplikasi konstruksi

Sebagai salah satu produsen alat berat terkemuka di 
dunia, Komatsu telah berpengalaman selama lebih 
dari 100 tahun dalam menghadirkan alat berat yang 
berkualitas tinggi dan tangguh. United Tractors 
sebagai distributor tunggal produk Komatsu di 
Indonesia berkomitmen untuk selalu menciptakan 
produk bermutu tinggi dengan mengedepankan 
inovasi dalam setiap produknya. 

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, United 
Tractors (UT) dan Komatsu menghadirkan produk 
terbaru excavator kelas 20 ton paling efisien dan 
terjangkau dikelasnya, yaitu Komatsu PC200-10M0 CE.

konsumsi bahan bakar hingga 18%*. Beberapa fitur 
tersebut berupa kontroler generasi terbaru, design hydraulic 
system yang dapat mengurangi loss pressure, varian mode 
kerja economic 4 level (E0-E3), dan auto idle shutdown.  

Biaya Perawatan Lebih Rendah 20% *

Kemudahan perawatan juga menjadi salah satu keunggulan 
dari Komatsu PC200-10M0 CE. Produk ini telah dilengkapi 
sejumlah fitur perawatan mumpuni seperti filter yang 
sudah terpusat, oil sampling port, cooling system mudah 
dibersihkan, dan sensor pendeteksi kerusakan dini. 
Kualitas filter oli hidrolik pada produk ini juga telah 
dikembangkan sehingga interval penggantian filter oli 
dapat menjadi 2,5 kali lebih lama. Kehadiran sejumlah 
fitur dengan teknologi terbaru ini tentu akan menghemat 
biaya maintenance produk hingga 20% serta membantu 
proses perawatan menjadi lebih mudah dan cepat.

Layanan Purna Jual Prima
United Tractors memberikan layanan purna jual prima atau 
dikenal dengan istilah UT Guaranteed Product Support 
(UT GPS), terdiri dari jaminan kepastian pengiriman suku 
cadang, mekanik dan durasi waktu perbaikan. Untuk 
memudahkan pelanggan mendapat informasi lebih lengkap 
mengenai Komatsu PC200-10M0 CE dan produk United 
Tractors lainya, UT menyediakan layanan contact center 
24 jam melalui UT Call yang dapat diakses kapanpun dan 
dimanapun melalui nomor 1 500 072 atau pelanggan dapat 
meghubungi kantor cabang UT terdekat.

Komatsu PC200-10M0 CE merupakan 
pilihan terbaik untuk pekerjaan light-medium 
di berbagai sektor bisnis seperti konstruksi, 
pertambangan, pertanian dan kehutanan.”

PT UNITED TRACTORS TBK Jl. Raya Bekasi Km 22, Jakarta 13910 - Indonesia products.unitedtractors.com UT Call 1500 072

Ikuti Kami @ptunitedtractorstbk @unitedtractorsofficial @unitedtractors United Tractors
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EQUIPMENTLAUNCH

PT Trakindo Utama baru saja 
merilis hydraulic excavator 
terbaru di kelas 23 ton, yaitu 

Cat®323 GC. Mesin ini diklaim sebagai 
solusi alat berat yang mampu mening-
katkan produktivitas dengan kontrol 
yang mudah digunakan, kabin yang 
nyaman, mampu mendorong penghe-
matan bahan bakar hingga 25 persen, 
serta interval servis yang mengurangi 
biaya perawatan hingga 20 persen – 
semuanya untuk memberi hasil akhir 
biaya produksi yang lebih rendah.

Hydraulic excavator Cat®323 GC 
yang hadir pada saat pandemi COV-
ID-19 semakin terkendali dan kondisi 
perekonomian secara keseluruhan 

TRAKINDO

Trakindo 
meluncurkan 
Hydraulic Excavator 
terbaru di kelas 23 
ton, Cat®323 GC. 

MENGAPA CAT®323 GC
MENJADI PILIHAN TEPAT
DI TENGAH PANDEMI?
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Yang tidak kalah menariknya, Hydraulic excavator Cat®323 GC juga dilengka-
pi teknologi dual product link (satellite dan cellular) yang mengkoneksikan 
dan memudahkan manajemen alat-alat berat pelanggan. Teknologi ini dapat 
memonitor berbagai informasi terkait alat berat dari jarak jauh. Mulai dari 
lokasi alat, kondisi operasional alat, durasi pemakaian (hour meter), kon-
sumsi bahan bakar rata-rata, hingga memberikan alert fault code ke nomor 
ponsel pelanggan, serta informasi kondisi lainnya melalui my.cat.com. 

“Hydraulic excavator Cat®323 GC adalah jawaban dari kebutuhan pelanggan-
pelanggan kami yang membutuhkan efisiensi maksimal di tengah kondisi sek-
arang ini. Tentunya kami berharap dengan dukungan Cat®323 GC yang mam-
pu menjaga efisiensi dan meningkatkan kinerja, sektor industri akan mampu 
menggerakkan kembali roda perekonomian kita, sehingga bisa mewujudkan 
kesejahteraan untuk seluruh masyarakat,” kata Desman.

Mempertimbangkan berbagai keunggulan tersebut, tidak berlebihan kalau 
kehadiran hydraulic excavator Cat®323 GC menjadi pilihan untuk bekerja 
lebih produktif di tengah pandemi COVID-19 dan sebagai salah satu bentuk 
sumbangsih Trakindo bagi pembangunan Indonesia yang sejalan dengan tema 
besar perayaan hari jadi ke-50 perusahaan itu yang dirayakan sepanjang ta-
hun  ini: “50 Tahun Dedikasi Trakindo Berkarya untuk Indonesia”. EI

EQUIPMENTLAUNCH

Hydraulic excavator Cat 323 GC akan membantu sektor industri menggenjot produktivitas 
dan menjaga efisiensi produksi di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi.

semakin membaik merupakan me-
sin yang menawarkan produktivitas 
tinggi. Hal itu terlihat dari kapasitas 
bucket 1,3 meter kubik dan meru-
pakan yang terbesar di kelasnya. 
Tentunya hal ini sangat menguntung-
kan, karena mampu mengoptimalkan 
produksi.

“Hydraulic excavator Cat®323 GC 
menawarkan performa andal dengan 
biaya kepemilikan dan biaya op-
erasional yang lebih rendah,” kata 
Desman Tambunan, Product Manager 
Trakindo, melansir rilis yang diterima 
Equipment Indonesia, Selasa (21/9).

Performa andal tersebut diperoleh 
dari peningkatan torsi ayun hingga 10 
persen. Hydraulic excavator Cat®323 
GC juga memperbaiki visibilitas ope-
rator dengan rear view camera un-
tuk meningkatkan keamanan dalam 
operasi. Cara operasinya pun cukup 
mudah, karena dilengkapi start push 
button dan fungsi operator id yang 
dapat menyimpan pengaturan ke-
amanan tiap-tiap operator. Operator 
juga bisa lebih produktif dengan op-
erator station yang nyaman, radio, 
bluetooth connectivity, USB ports, 
dan touch screen 8 inci yang dapat 
digunakan untuk pengaturan operasi 
sesuai kenyamanan operator.

Keunggulan lainnya adalah biaya per-
awatan yang bisa lebih rendah hingga 
20 persen. Interval penggantian filter 
diperpanjang dengan peningkatan masa 
pakai fuel filter dari 500 ke 1.000 jam, 
hydraulic filter dari 2.000 ke 3.000 jam 
dan air filter dari 500 ke 1.000 jam. 

Selanjutnya, efisiensi bahan bakar 
juga bisa meningkat hingga 25 pers-
en karena electrohydraulic system 
dan pompa hidrolik yang baru mem-
buat Cat®323 GC hemat bahan bakar, 
tetapi tanpa mengorbankan hydrau-
lic power. 

Dilengkapi pengaturan cerdas, Cat 
323 GC dapat mendeteksi beban 
pekerjaan dan mengatur RPM opti-
mum untuk menghemat bahan bakar. 
Uniknya, Cat®323 GC memberi ga-
ransi konsumsi bahan bakar rata-rata 
17 liter per jam, namun ada syarat 
dan ketentuan yang berlaku. Hal ini 
adalah yang pertama dan satu-satu-
nya diterapkan pada produk sejenis. 
Artinya, kalau pelanggan mendapati 
konsumsi bahan bakar rata-rata me-
lebihi angka tersebut, maka akan 
diganti selisihnya.
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COVERSTORY

Kobelco menghadirkan 
hydraulic excavator SK75-

11, excavator generasi 
terbaru yang selalu 

menyesuaikan dengan 
kebutuhan customer 

dengan konsep terbaru 
“Performance X Design“

Hydraulic excavator 
Kobelco SK75-11 

dilengkapi beragam 
teknologi masa depan

dengan konsep terbaru 
“Performance X Design“. 

Teknologi masa kini berkembang dengan pesat, beragam inovasi 
pun terus dihadirkan guna memberikan kemudahan dan memenuhi 
kebutuhan perkembangan zaman. Perkembangan tersebut turut 
mendorong kemajuan di berbagai bidang, termasuk di industri alat 

berat. Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam memberikan solusi 
terbaik bagi pelanggan, Kobelco meluncurkan hydraulic excavator generasi 
terbaru, yaitu Kobelco SK75-11 yang dilengkapi beragam teknologi masa de-
pan dengan konsep terbaru “Performance X Design“.

Excavator generasi teranyar ini dimulai dengan SK75-11 yang berhasil me-
realisasikan standar baru dengan menyatukan performa berupa efisiensi dan 
produktifitas yang lebih baik berkat adanya peningkatan tenaga dan kece
patan, serta disain yang menyesuaikan pengoperasian oleh operator serta 
kenyamanan yang diberikan.

Produk ini optimal untuk digunakan pada pekerjaan seperti konstruksi, iri-
gasi, proyek jalan tol, proyek perumahan (developer). Selain itu, hydraulic 
excavator ini dapat digunakan di sektor perkebunan.

FOTO-FOTO: KOBELCO
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COVERSTORY

Produktifitas Tinggi
Generasi terbaru dari kelas 7ton ini dilengkapi dengan 
teknologi masa depan yang bisa memberikan manfaat 
terbaik di kelasnya, lebih produktif, semakin akurat, na-
mun hemat biaya operasional. 

Excavator SK75-11 dilengkapi dengan bucket volume 
besar 0.4m3 sebagai standar dengan tenaga penggalian 
hingga 52.7 kN, sehingga produktifitas kerjanya semakin 
meningkat. Standar bucket ini merupakan standar bucket 
terbesar dikelasnya.

SK75-11 juga telah dilengkapi dengan dozer untuk mera-
takan permukaan tanah. Dozer dapat digunakan untuk 
mendorong, maupun menarik material seperti pasir, ta-
nah, bebatuan dan lainnya. Dozer ini dapat diatur naik 
hingga 475 mm dan turun hingga 305 mm, sehingga fleksi-
bel untuk menyesuaikan tinggi permukaan tanah yang 
diinginkan.

Performa mengesankan
Excavator Kobelco dilengkapi dengan ber-
bagai teknologi yang bisa memberikan per-
forma terbaik di kelasnya, le bih bertenaga, 
makin lincah, dan hemat bahan bakar.

Tenaga sangat penting ketika melakukan akti-
fitas penggalian, pengerukan hingga penarikan 
pada saat mengope rasikan excavator. Untuk 
itu, unit SK75-11 sudah dites dan hasilnya 
adalah Bucket Digging Force maksimal dapat 
mencapai 52.7 kN. Nilai Arm Crowding Force maksimal 
hingga 39 kN serta Drawbar Pulling Force maksimal di 
angka 71,5 kN.

Dengan semua peningkatan tersebut, SK75-11 memiliki 
performa yang tinggi dan mampu bekerja tanpa kendala. 

Sebagai contoh baru-baru ini, salah satu customer untuk 
pekerjaan di perkebunan  PT. Golden Blossom Sumatra 
telah membeli 6 unit SK75-11.

PT. Golden Blossom Sumatra adalah salah satu perusahaan 
Bomba Group yang mempunyai perkebunan kelapa sawit 
dengan luas 14,800 Ha dan pabrik kelapa sawit (PKS) kapa-
sitas 45 ton/jam yang berlokasi di Desa Prambatan, Penu-
kal Abad Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan. 

Pembelian ini bertujuan untuk mendapatkan produk-
tifitas yang lebih baik, dan menurunkan cost produksi 
per kilogram.

Apa pun jenis pekerjaan yang pelanggan lakukan, hydrau-
lic excavator Kobelco menjadi pilihan yang sangat cocok 
karena memberikan kinerja yang paling unggul, fleksibili-
tas yang tiada banding, efisiensi dalam penggunaan bahan 
bakar, pengoperasian yang sederhana, ketahanan yang 
luar biasa, dan fitur teknologi serta keselamatan terbaru 
akan membantu bisnis pelanggan meraih kesuksesan.
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KOMEXS
Unit-unit SK75-11 juga telah dilengkapi dengan sistem pemantauan 
terintegrasi dari Kobelco yang disebut KOMEXS (Kobelco Monitoring Ex-
cavator System). Dengan penambahan sistem ini, maka kondisi opera-
sional unit dapat dimonitor secara berkala seperti jam pengoperasian, 
lokasi, konsumsi bahan bakar hingga status perawatan (maintenance). 

Data-data yang diperoleh dari sistem ini nantinya dapat dijadikan 
bahan evaluasi kinerja unit di lapangan dan dapat pula diunduh 
menjadi laporan harian hingga bulanan untuk setiap unit yang dimil-
iki. Bila semua unit excavator milik customer telah memiliki sistem 
ini, maka operasional semua unit dapat dipantau dan dioptimalkan 
untuk hasil kerja yang lebih baik.

Dengan semua pembaharuan yang terjadi, diharapkan excavator 
SK75-11 generasi terbaru ini dapat menjawab berbagai tantangan 
kerja yang dihadapi customer. Sesuai dengan konsep yang diusung, 
yaitu “Performance X Design”, performa maksimal akan tetap 
menjadi standar dan disandingkan de ngan tampilan serta kenyaman-
an sehingga diharapkan akan semakin meningkatkan produktifitas 
kerja unit dan operator. 

Easy Maintenance
Excavator SK75-11 telah dirancang untuk memudahkan pe rawatan. 
Terdapat tiga akses yang dapat dijangkau untuk melakukan main-
tenance, yaitu akses dari bagian kanan, kiri dan belakang. Jendela 
sebelah kanan memberikan akses ke oil filter, pre-fuel filter dengan 
water separator dan fuel filter, sehingga dapat melakukan pengu-
rasan air pada water separator dan penggantian masing-masing fil-
ter dengan mudah langsung dari ground level. 

Radiator dan cooling system yang dilindungi dengan insect screen 
dapat dijangkau dari jendela sebelah kiri. Pelindung khusus ini mem-
bantu menjaga kebersihan. Kalau kotoran berupa serangga sudah 
menumpuk, misalnya, maka screen dapat dengan mudah dibersih-
kan. Pada bagian belakang terdapat bonet untuk meng akses engine, 
sehingga memudahkan untuk mengganti air cleaner dan pengecekan 
level coolant.

Kenyamanan & Estetika
Kenyamanan operator menjadi salah satu fokus perhatian Kobelco 
dalam mendisain excavator SK75-11 ini. Kabin operator yang nya-
man menjamin semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik 
dan aman. Untuk merea lisasikan hal tersebut, kabin excavator ini 
telah meng alami beberapa pembaharuan. Untuk kenyamanaan saat 
operator duduk, tersedia kursi bersuspensi yang siap meredam ge-
taran dan hentakan yang terjadi selama unit travel dan bekerja. 
Untuk menciptakan suasana yang nyaman saat bekerja, kabin telah 
dilengkapi dua output AC besar.

Kenyamanan tangan saat mengoperasikan unit juga diperhatikan 
oleh Kobelco dengan membuat setiap gerakan hand-lever lebih er-
gonomis dan tidak membuat lelah. Bila unit bekerja hingga malam 
hari, kabin telah dilengkapi dengan lampu LED otomatis pada pintu 
sehingga memudahkan untuk keluar dan masuk.

Pada SK75-11 terdapat model switch dan tombol didalam kabin yang 
telah dilengkapi dengan lampu latar LED. Ada pula aksen merah 
yang ditampilkan pada “lock lever” yang akan menambahkan nilai 
estetika tetapi tetap memiliki fungsi penting untuk operasional unit.

COVERSTORY
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Ketika Volvo Group mengubah 
nama lini articulated truck 
Terex Trucks menjadi Rokbak 

yang diluncurkan pada awal Septem-
ber silam, hal ini merupakan perta-
ma kalinya pabrikan ini menciptakan 
sebuah brand yang sama sekali baru, 
kata Paul Roberts, managing director 
Rokbak, seperti dilaporkan Equip-
ment World, Senin (20/9).

Siapa yang menggerakkan peruba-
han itu? Menurut Roberts, seperti 
dilapor kan Equipment World, masu-
kan dari dealer Amerika Utara me-
mainkan peran integral dalam proses 
rebranding itu.

Setelah lini articulated dan rigid-
frame trucks Terex diakuisisi Volvo 

pada tahun 2014, “kami mulai ber-
dialog dengan dealer-dealer dan 
pelanggan-pelanggan kami untuk 
menanyakan bagaimana perasaan 
mereka tentang brand itu dan se-
perti apa tampilannya,” tutur Ro-
berts kepada Equipment World.

Volvo telah mengubah nama divisi 
menjadi Terex Trucks dengan pema-
haman bahwa itu akan menjadi 
langkah menuju identitas baru. (Truk 
dengan rangka kaku — terutama ditu-
jukan pada segmen-segmen tambang 
dan quarry — sekarang bermerek 
Volvo; kedua jenis truk tersebut di-
produksi di Motherwell, Skotlandia.)

Dan dengan Terex sekarang berkon-
sentrasi pada pengangkatan, pena-

nganan material, dan pemrosesan, 
“ada cukup banyak pemisahan dari 
merek itu,” kata Roberts. “Dan 
setelah beberapa tahun kepemilikan 
Volvo, masih ada kebingungan di pa-
sar mengenai siapa kami. Apakah itu 
masih bagian dari Terex atau bagian 
dari Volvo? Apakah Volvo membeli 
Terex?”

Sekitar tiga tahun lalu, Volvo mulai 
mempelajari branding produk ar-
tik Terex Trucks, menanyakan para 
dealer apakah sudah waktunya untuk 
melakukan perubahan. “Jawaban-
nya sangat jelas: kami harus mulai 
memikirkan ke mana brand itu ha-
rus dibawa,” kata Roberts. “Kami 
mencoba beberapa nama dengan 

Rokbak RA30 dengan kapasitas muat 28 ton dan 
Rokbak RA40 dengan kapasitas muat 38 ton 
adalah peng angkut artikulasi paling produktif dan 
efisien yang pernah dibuat perusahaan ini. 

MENGAPA ARTICULATED TRUCK 
TEREX KINI DISEBUT ROKBAK?

MENGAPA ARTICULATED TRUCK 
TEREX KINI DISEBUT ROKBAK?

ROKBAK
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beberapa dealer utama. Kami ingin menyampaikan bahwa 
ini adalah produk yang kuat dan sederhana yang sekokoh 
batu.”

Di garis depan dalam upaya ini adalah pasar articulated 
truck Amerika Utara. “Pasar Amerika Utara sangat pen-
ting,” kata Roberts. “Dalam beberapa tahun, porsinya 
50% dari pasar dunia untuk truk angkut artikulasi, yang 
dapat mencapai sekitar 8.000 unit. Pelanggan-pelanggan 
dan dealer-dealer Amerika Utara benar-benar mengetahui 
produk dan aplikasi-aplikasinya.”

Mesin-mesin artik Rokbak didistribusikan oleh sekitar 30 
dealer multiline independen Amerika Utara dan bukan 
melalui jaringan dealer Volvo CE, yang tentu saja mendis-
tribusikan lini artik Volvo yang populer. “Kami tetap men-
jaga brand-brand itu terpisah,” kata Roberts. “Ini adalah 
platform dan desain yang berbeda.”

Road Machinery membangun apa 
yang disebut Volvo sebagai truk off-
road pertama di dunia, Model 1Z. 
Truk tersebut telah dibuat di Mother-
well, Skotlandia, sejak 1950. General 
Motors membeli Euclid pada tahun 
1953 dan mengganti nama divisi pe-
mindah tanahnya menjadi “Terex,” 
dari bahasa Latin “terra” (bumi) dan 
“rex” (raja). Terex menjadi indepen-
den dari General Motors pada tahun 
1987, dibeli oleh North West Engi-
neering pada tahun 1992, memben-
tuk Terex Corporation. Volvo Group 
kemudian membeli lini truk off-road 
Terex pada tahun 2014. 

Kapan Rokbak hadir di pasar Indone-
sia? Saat berita ini diturunkan, sebuah 
sumber menginformasikan bahwa 
satu unit truk Rokbak sedang dalam 
perjalanan dari pabriknya di Moth-
erwell, Skotlandia menuju Jakarta. 
Rencananya truk heavy duty itu akan 
tampil perdana pada pameran tam-
bang di Jakarta jelang akhir tahun 
2021 ini. (Sumber: Equipment World)

Generasi ke-9 articulated 
dump trucks Terex, TA. 

Volvo mengatakan dua model Rokbak, RA30 (30,9 ton) dan RA40 (41,9 ton), 
menawarkan penghematan bahan bakar yang lebih baik, emisi yang lebih 
rendah, keamanan yang lebih baik, dan daya tahan yang lebih baik daripada 
model-model Truk Terex sebelumnya, TA300 dan TA400 .

Roberts menunjukkan bahwa ruang pengangkut artikulasi memiliki pesaing 
yang relatif sedikit. Dia melihat dua jenis pelanggan: mereka yang mencari 
produkproduk premium yang sarat fitur dan mereka yang menginginkan 
produk-produk yang lebih sederhana. 

Produk-produk Rokbak cenderung menarik bagi kontraktor-kontraktor pemindah-
an tanah berukuran kecil hingga menengah. Pasar Rokbak teratas saat ini adalah 
Florida, Carolina, dan Texas. Divisi ini juga sedang mencari untuk berekspansi ke 
wilayah-wilayah lain seperti di Georgia dan beberapa daerah di Kanada.

Namun, masalah rantai pasokan saat ini telah menarik minat pada truk-truk 
Rokkbak di luar basis pelanggan biasanya, kata Roberts. Namun, ini adalah 
pedang bermata dua, karena divisi ini juga menghadapi masalah-masalah su-
plier yang sama dengan OEM-OEM lainnya.

Untuk mesin-mesin artic yang akan dipasarkan di Eropa, persyaratan mesin 
Stage 5 Eropa juga mendorong perubahan-perubahan besar dalam control 
mesin, intake & exhaust system yang tidak akan menjadi bagian dari produk 
Amerika Utara.

Pada tahun 1968 divisi pemindahan tanah berganti nama menjadi Terex dan 
pada tahun 1982 para insinyur di pabrik Motherwell merancang, menguji, 
dan memproduksi articulated dump truck pertama, 3204. 

Volvo menelusuri garis keturunan Rokbak hingga tahun 1934 ketika Euclid 

ROKBAK

Truk offroad pertama di dunia, Model 
1Z. Truk ini dibuat di Motherwell, 

Skotlandia, sejak 1950.
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LiuGong rupanya sangat me-
mahami bahwa untuk menjadi 
pemimpin pasar, perusahaan 

ini harus secara konsisten berin-
vestasi dalam program suku cadang 
dan servis untuk memaksimalkan 
waktu kerja peralatan, meminimalisir 
downtime dan membuat mesin-mesin 
LiuGong milik para pelanggan selalu 
berperforma prima. Bisnis alat berat 
merupakan bisnis yang sangat kom-
petitif dan LiuGong berkomitmen 
untuk menjadi pemasok yang tidak 
hanya menawarkan produk-produk 
unggulan melalui dealer-dealernya, 
tetapi juga menawarkan dukungan 
layanan purna jual yang sangat pen-
ting bagi para customer di Indonesia.

Kesadaran itu tumbuh setelah pabri-
kan yang bermarkas di Liuzhou, China 
ini sudah lebih dari satu dekade hadir 
di Indonesia dan produk-produknya 
sudah tersebar di berbagai sektor 
industri. Pada tahun 2019, LiuGong 
mendirikan anak perusahaannya di 
tanah air, PT LiuGong Machinery Indo-
nesia. Katanya, dengan hadir sendiri 

di sini, LiuGong ingin berada sema-
kin dekat dengan dealer-dealer dan 
pelanggan-pelanggannya. Sekarang 
saatnya untuk memperkuat pasar, 
meningkatkan manajemen suku 
cadang dan servis serta membangun 
citra brand yang makin kuat di pasar 
Indonesia. 

Kunci sukses bisnis alat berat ti-
dak hanya terletak pada produk-
produknya yang unggul, tetapi harus 
ditopang oleh dukungan layanan 
purna jual yang bagus. Itulah sebab-
nya, setelah produk-produknya sudah 
dikenal pasar, LiuGong bersama deal-
er-dealernya, menggulirkan berbagai 
program after sales services yang 
menarik, baik dalam hal pasokan 
suku cadang maupun servis. 

Salah satu contohnya adalah ke-
hadiran Call Center yang dinamakan 
LiuGong Care. “Call Center ini mem-
buka akses bagi pelanggan-pelanggan 
lama yang sebelumnya hanya tahu 
unit-unitnya saja dan tidak tahu bisa 
mendapatkan support dari mana. 
Sekarang mereka sudah bisa engage 

dengan kami. Kalau dulunya mere-
ka tangani sendiri ketika terjadi 
masalah, kini mereka berhubungan 
langsung dengan LiuGong melalui PT 
LiuGong Machinery Indonesia,” kata 
Sahdan Fikri dari bagian After Sales 
Services PT LiuGong Machinery In-
donesia dalam perbincangan dengan 
Equipment Indonesia beberapa waktu 
silam. 

Ia mengklaim LiuGong cukup advance 
atau selangkah lebih maju diban-
dingkan pemain-pemain lain dalam 
hal servis purna jual. “LiuGong 
mempunyai sistem untuk mengon-
trol pelaksanaan servis di lapa-
ngan. Yang pertama, LiuGong punya 
aplikasi yang namanya M-Service 
yang dipaketkan dengan Call Center 
(08001888009). Ketika ada pekerjaan 
yang teregister di Call Center, tiket-
nya akan muncul secara otomatis. 
LiuGong akan merekor sesuai tiket 
sejak laporan masuk hingga masalah 
itu teratasi,” dia menjelaskan. 

Fikri menambahkan, semua dealer-
dealer LiuGong memiliki akses ke ap-
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Setelah produk-produknya sudah dikenal pasar, LiuGong 
bersama dealer-dealernya, menggulirkan berbagai 

program after sales services yang menarik, baik dalam 
hal pasokan suku cadang maupun servis.

INGIN KUASAI PASAR,
LIUGONG PERKUAT
AFTER SALES SERVICES

Tim After Sales 
Services PT LiuGong 

Machinery Indonesia. 

LIUGONG
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PT LiuGong Machinery Indonesia sudah memiliki Call Center yang dinamakan LiuGong Care, 
untuk memudahkan para pelanggan mendapatkan support suku cadang maupun servis. 

likasi itu, sehingga semua pekerjaan 
yang dilakukan terhadap pelanggan, 
baik servis rutin maupun repair hingga 
overhaul, termonitor di sistem itu. 
“Kami semua bisa memonitor ber-
dasarkan sistem itu. Di level dealer 
mereka punya akses untuk memantau 
mekanik yang ditunjuk, posisi me-
kanik, status pekerjaan, lama waktu 
bekerja, hingga pekerjaan selesai. 
Dengan menggunakan aplikasi ini, 
semua bisa melihat perkembangan 
penanganan masalah para pelanggan.” 

Ada beberapa hal yang menjadi per-
hatian utama LiuGong dalam melak-
sanakan after sales support. Yang pa-
ling utama adalah response time yang 
cepat. “Setiap inquiry dari customer, 
entah pertanyaan atau permintaan 
apapun, kami akan merespons melalui 
dealer-dealer kami dalam waktu satu 
jam. Dalam tempo satu jam kami 
akan memberikan feedback kepada 
pelanggan. Lead time untuk sampai 
ke lokasi pelanggan 1 x 24 jam atau 
satu hari. Selanjutnya Mean Time 
to Repair (MTTR), yang rata-rata 72 
jam atau tiga hari, problem pelang-
gan harus sudah teratasi. Namun, jika 
masalahnya termasuk kategori major 
breakdown, maksimum waktu yang 
dibutuhkan untuk mengatasinya tujuh 
hari,” papar Fikri. 

LiuGong meringkas komitmen terse-
but dengan 1-1-3-7: respons diberi-
kan dalam waktu satu jam, tiba di 
lokasi pelanggan dalam tempo satu 
hari, persoalan di site diselesaikan 
selama tiga hari, dan tujuh hari un-
tuk major breakdown. 

Fikri mengklaim, sejauh ini respons 
para pelanggan terhadap penerapan 
aplikasi M-Service sangat positif. Liu-
Gong Care terbukti sangat membantu 
para customer dalam meningkatkan 
kualitas layanan LiuGong. 

Namun, dia tidak menampik jika 
kondisi pandemi Covid-19 meng-
hadirkan banyak tantangan bagi 
LiuGong dan dealer-dealernya dalam 
mengemban program  after sales 
support di Indonesia. Banyak pro-
gram yang delay karena pembatasan 
sosial selama pandemi. Fikri mencon-
tohkan program Service Campaign 
yang mestinya diselenggarakan pada 
tahun 2021 ini. “Dengan program ini 
kami melakukan inspeksi langsung 
terhadap unit-unit milik para pelang-
gan yang sudah bekerja di atas 5 ribu 
atau 10 ribu jam. Kami memberikan 
free inspection dan setelah itu kami 
berikan rekomendasi untuk langkah-
langkah selanjutnya,” ujarnya. 

Kegiatan lain yang terkendala adalah 

program pelatihan untuk tim ser-
vis (mekanik) dari para pelanggan. 
Namun, sebagai gantinya LiuGong 
melakukan banyak pelatihan (devel-
opment) secara online. Beruntung 
perusahaan ini memiliki fasilitas tran-
ing center di daerah Cakung, Jakarta 
Timur, yang sudah dilengkapi perang-
kat simulasi untuk engine overhaul, 
transmisi dan sistem kerja alat. 

“Kami sudah punya simulator board 
yang dapat digunakan untuk melaku-
kan simulasi saat pelatihan. Peralatan 
simulasi ini khusus untuk excavator 
dan wheel loader. Training center ini 
dirancang untuk in-house bagi tim-tim 
senior dari para dealer. Diharapkan, 
mekanik-mekanik dealer yang dilatih 
di fasilitas ini dapat mendistribusikan 
pengetahuannya kepada tim servis 
dari pelanggan-pelanggan mereka,” 
Fikri menerangkan.

Selain program Service Campaign, 
LiuGong juga menawarkan Special 
Warranty Package kepada pelanggan-
pelanggannya. Kalau garansi yang 
standar selama ini sekitar 2000 atau 
2500 jam, LiuGong tawarkan yang 
lebih lama dari itu. Program lainnya 
yang ditawarkan adalah Service Main-
tenance tanpa biaya jasa servis khusus 
untuk excavator dan loader hingga 
lima kali servis atau sampai 2000 jam.

Bangun Regional Parts Distribution 
Center

Ketersediaan suku cadang produk-
produk China masih menjadi issue 
bagi banyak customer di Indone-
sia karena mereka belum yakin 
mendapatkan pasokan sesuai yang 
dibutuhkan dan dengan mutu yang 
bagus. Padahal banyak pabrikan 
asal China, termasuk LiuGong, terus 
melakukan berbagai pembenahan. 
Bagaimana LiuGong menepis tudin-
gan ini? 

Silvia dari Divisi Spareparts PT 
LiuGong Machinery Indonesia me-
ngatakan bahwa sebetulnya para 
pelanggan tidak perlu meragukan 
mutu suku cadang dan komponen-
komponen yang digunakan LiuGong 
karena pabrikan ini sudah bekerja 
sama dengan produsen-produsen 
komponen-komponen terkemuka du-
nia seperti Kawasaki dan ZF.

“Pelanggan-pelanggan yang sudah 
menggunakan mesin-mesin LiuGong 
mestinya sudah tahu bahwa Liu-
Gong menggunakan produk-produk 
suku cadang dan komponen yang 
bagus. Bahkan untuk membuat 
para pelanggan lebih yakin dengan 
produk-produk spareparts, LiuGong 
sudah menyediakan garansi suku 

TOPSTORY
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cadang,” kata Silvia. 

Menurut Silvia, LiuGong memiliki 
metode pasokan suku cadang yang 
berbeda dibandingkan pabrikan-
pabrikan alat berat lain. “Beberapa 
top brand yang ada di Indonesia saat 
ini membangun pusat suku cadang di 
Singapura. Sementara LiuGong saat 
ini menempatkan pusat spareparts di 
Jakarta dalam mendukung pelayanan 
terhadap para dealer dan pelanggan-
pelanggan mereka. Dengan menem-
patkan pusat suku cadang di Jakarta, 
proses delivery menjadi jauh lebih 
cepat dan memangkas downtime 
customer,” dia meyakinkan.

Setidaknya ada dua keuntungan yang 
dapat dinikmati oleh pelanggan-
pelanggan LiuGong dengan kehadiran 
pusat spareparts di Jakarta. Per-
tama, dealer-dealer LiuGong akan 
menyediakan stok suku cadang di 
warehouse maupun cabang-cabang 
terdekat mereka. Kedua, LiuGong 
sendiri memberikan backup dengan 
membangun warehouse suku cadang 
di Jakarta. Hal ini sangat membantu 
menjamin parts availability, me-
mangkas lead time delivery ke cus-
tomer, termasuk biaya maintenance 
customer nantinya. 

Untuk memperlancar pasokan suku 

cadang, PT LiuGong Machinery Indo-
nesia mem-backup dealer-dealernya. 
Para dealer yang menyediakan suku 
cadang bagi pelanggan-pelanggan 
mereka. LiuGong bekerja sama 
dengan dealer-dealernya menawar-
kan peket-paket servis dengan 
spareparts harga spesial. Selain itu, 
untuk memudahkan para pelanggan 
mendapatkan suku cadang, saat ini 
LiuGong memanfaatkan e-commerce 
dalam menawarkan spareparts ke-
pada para customer. Namun, LiuGong 
hanya memfasilitasi sistem dan 
produk-produknya, sementara semua 
transaksi tetap lewat dealer-dealer 
yang ada. Pelanggan tinggal pilih 
mau transaksi dengan dealer yang 
mana. 

Program lain yang digalakkan Liu-
Gong adalah PCR atau component 
replacement. Namun, beberapa 
pelanggan, alih-alih melakukan over-
haul, mereka lebih memilih untuk 
membeli component baru karena 
harganya masih lebih murah diband-
ingkan dengan merek-merek lain. Di 
sini LiuGong bekerja sama dengan 
dealer-dealernya menawarkan harga 
spesial kepada pelanggan-pelanggan 
yang mengambil opsi beli baru de-
ngan jangka waktu supply dalam se-
tahun ke depan. 

Manfaat program ini, menurut Sil-
via, para pelanggan tidak perlu stok 
komponen karena sudah disiapkan 
langsung oleh LiuGong dan dealer-
dealernya. “Saat customer butuh 
komponen, dia tinggal pakai yang 
sudah ada, sehingga lead time deliv-
ery tidak ada masalah dan downtime 
mesin berkurang. Selain itu, pelang-
gan bisa saving cost karena diberikan 
harga special,” ujarnya. 

Untuk semakin mendekatkan diri ke-
pada pelanggan-pelanggannya, saat 
ini LiuGong sedang mengembangkan 
Regional Parts Distribution Center. 
Selain yang sudah ada di Jakarta saat 
ini, ke depan LiuGong akan mem-
bangun beberapa Parts Distribution 
Center yang akan hadir di Pekan-
baru, Banjarmasin dan Kendari untuk 
wilayah Sulawesi, Halmahera dan 
Maluku. 

“Di masing-masing parts center ini 
akan tersedia stok spareparts sesuai 
dengan populasi unit yang ada di ma-
sing-masing area.  Diharapkan, den-
gan komitmen yang kami jalankan ini 
layanan purna jual kepada pelang-
gan-pelanggan kami dari sisi suku 
cadang akan lebih baik lagi ke de-
pannya dan kebutuhan suku cadang 
pelanggan-pelanggan kami selalu 
terpenuhi baik dari segi ketersedi-
aan maupun pengirimannya sehingga 
performa unit-unit pelanggan selalu 
terjaga,” ucap Silvia berharap. 

Dari sisi teknikal, Fikri mengatakan, 
LiuGong akan mengisi titik-titik 
kosong di setiap daerah dengan 
menyediakan tim servis yang selalu 
siaga melayani para customer secara 
langsung. “Jaringan-jaringan kami 
untuk mendukung unit-unit LiuGong 
di seluruh Indonesia akan komplit 
dan sangat mudah diakses oleh para 
dealer maupun pelanggan-pelanggan 
mereka. Kami sudah memperkuat ini 
dengan Call Center dan M-Service-
nya sehingga benar-benar bisa me-
mantau pergerakan dari tim mekanik 
dari dealer-dealer LiuGong. Data 
yang kami gunakan adalah data yang 
valid berdasarkan pergerakan me-
kanik yang real-time,” Fikri menyim-
pulkan. 

LiuGong memiliki Parts Distribution Center untuk mendukung 
pelanggan-pelanggannya di Indonesia. 
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Untuk mengetahui informasi 
lebih lanjut tentang program-

program After Sales Services PT 
LiuGong Machinery Indonesia, 

silahkan menghubungi 
Call Center: 08001888009.
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Rekor demi rekor harga batu bara terus dicatat dalam sebulan terakhir. 
Dari semua komoditi tambang yang harganya menguat, batubara ter-
catat yang paling tinggi. ICE Newcastle (Australia), salah satu referen-

si harga batu bara mencatat harga batu bara pada awal Oktober menyentuh 
US$ 206,25/ton. Ini merupakan rekor tertinggi sejak tahun 2008. 

Kemudian Harga Batubara Acuan (HBA) yang dikeluarkan Kementerian ESDM 
untuk bulan Oktober ditetapkan sebesar US$161,63 per ton. Kenaikan harga 
salah satu komoditi andalan Indonesia ini dipicu permintaan yang melonjak 
di beberapa negara.   

Selain Tiongkok, India, kenaikan permintaan batu bara juga terjadi di Korea 
Selatan dan Kawasan Eropa. “Meningkatnya permintaan batu bara dari Korea 
Selatan dan Kawasan Eropa seiring dengan tingginya harga gas alam,” terang 
Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama  Kemen-
terian ESDM, Agung Pribadi. 

Setelah sempat melemah di awal masa pandemi pada April 2020, harga batu 
bara kembali menguat pada akhir tahun. Tren positif ini terus berlanjut 
hingga saat ini. Sejak akhir tahun 2020 sampai awal Oktober telah terjadi 
penguatan hingga 160,87%.  

Ilustrasi truk tambang Cat® 777E yang sedang 
mengangkut material tambang. 

HARGA BATUBARA
YANG TERUS MEMBARA
Harga batubara sebagai 
sumber energi sema-

kin melambung seiring 
pemulihan ekonomi yang 

terjadi paska pandemi 
COVID-19. Trend ini di-
perkirakan masih akan 
berlangsung dalam be-

berapa waktu ke depan.

FOTO: TRAKINDO
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Pemulihan ekonomi global yang ter-
jadi saat ini mendorong kenaikan 
kebutuhan energi. Hal ini membuat 
permintaan atas sumber energi ikut 
menguat. Tidak hanya batu bara 
yang permintaanya naik. Permintaan 
minyak dan gas bumi pun ikut naik. 
Kondisi ini berimbas pada harga gas 
yang menguat signifikan. Bahkan ke-
naikan harga gas telah membuat be-
berapa negara akhirnya memutuskan 
kembali ke batu bara. 

Ini yang dilakukan beberapa negara 
di kawasan Eropa seperti Inggris. 
Negaranya Ratu Elisabet ini telah 
mengumumkan mengaktifkan kembali 
beberapa PLTU guna menekan biaya 
pembangkit listrik. 

Gas memang menjadi salah satu sum-
ber energi pilihan di kawasan Eropa. 
Meski sama sama dari kelompok ener-
gi fosil, dampaknya terhadap emisi 
karbon lebih rendah dibanding mi-
nyak dan batu bara. Oleh karenanya, 
banyak negara di kawasan Eropa le-
bih memilih memanfaatkan gas untuk 
pembangkit listrik ketimbang PLTU. 

Namun dalam sebulan terakhir harga 
gas ternyata menguat secara sig-
nifikan. Hal iIni menyebabkan biaya 
pembangkitan listrik naik tajam. 
Pada 28 September 2021 biaya pem-
bangkit listrik dari gas menyentuh 
EUR 75,725/MWh. Sementara biaya 
pembangkitan menggunakan batu 
bara sebesar EUR 50,53/MWh. 

Beberapa analisis mencoba membedah 
pasar gas saat ini dari sisi konsumsi dan 
pasokan. Sekarang ini konsumsi gas 
meningkat. Sementara pasokan masih 
tetap sama bahkan berkurang. Kondisi 
ini membuat stok gas berkurang. 

Dari sisi pasokan dijelaskan bahwa 
ketika pandemi COVID-19, harga mi-
nyak anjlok. Banyak perusahaan mi-
gas melakukan efisiensi di antaranya 
de ngan tidak banyak melakukan akti-
vitas pengeboran. Selain itu, perusa-
haan migas juga lebih mengutamakan 
mengambil minyak. Tidak banyak 
yang memproduksi gas. 

Masalah lainnya lagi, ketika musim 
panas kemarin, energi baru yang ba-
nyak di kawasan Eropa kurang opti-
mal. Hal ini membuat pemanfaatan 
gas lebih banyak dari biasanya. Se-
bentar lagi masyarakat Eropa akan 
memasuki musim dingin sehingga ke-
butuhan gas akan meningkat. 

Kelangkaan pasokan gas ini juga telah 
memunculkan persaingan dalam mem-
perebutkan pasar gas. Ini juga membuat 
biaya transportasi gas menjadi lebih 
mahal dari biasanya yang, pada akhir-
nya, akan mempengaruhi harga gas. 

Batubara semakin dicari
Selain faktor harga gas yang melejit 
yang membuat batu bara diburu, 
permintaan batu bara dari beberapa 
negara konsumen terbesar juga me-
ningkat tajam. Sebut saja Tiongkok 
dan India. Otoritas Tiongkok me-
ngatakan negaranya membutuhkan 
pasokan batu bara dalam jumlah be-
sar. Pihaknya siap membayar berapa 
pun harganya. 

Dewan Listrik Tiongkok baru baru ini 
menegaskan pihaknya butuh batu 
bara dalam jumlah besar untuk pe-
manasan dan pembangkit listrik di 
musim dingin. Sementara pasokan 
dari tambang nasional belum cukup, 
meski sudah lebih dari 90% bahan 
bakar yang digunakan negara ini di-
pasok dari dalam negeri. 

“Jika Anda melihat China, mereka 
belum dapat melakukan restock pada 
periode yang seharusnya mereka re-
stock,” terang Jan Dieleman, kepala 
bisnis transportasi laut Cargill Inter-
national. Ia kemudian memastikan 
pasar energi yang sangat kuat, yang 
mungkin akan memindahkan banyak 
batu bara setidaknya pada periode 
musim dingin berikutnya.

Sementara Sara Chan, Analis Morgan 
Stanley, menyebutkan dari riset yang 
dilakukan pada 27 September terli-

hat rendahnya stok batu bara di be-
berapa produsen listrik independen. 
Ini membuat  telah dengan cepat 
mendorong permintaan batubara. Ini 
yang menyebabkan lonjakan harga 
batubara saat ini.  

Sementara perselisihan dengan 
Australia belum menunjukkan titik 
terang membuat Tiongkok belum 
juga membeli batu bara dari negeri 
Kanguru itu. Informasi terakhir China 
sedang mempertimbangkan untuk 
membuka kembali impor batu bara 
dari Australia.

Saat ini impor batu bara terbesar 
Tiongkok masih berasal dari kawasan 
Asia, khususnya Indonesia. Menjadi 
masalah produksi batu bara Indonesia 
tahun ini terganggu karena curah hu-
jan yang tinggi. Ini membuat Tiong-
kok memburu batu bara hingga ke 
Afrika Selatan. 

Sepanjang tahun ini, Tiongkok telah 
mengimpor 4,4 juta ton batu bara 
termal dan kokas dari Afrika Selatan. 
Padahal pada tahun 2015, Tiongkok 
sama sekali tidak mengimpor batu 
bara dari sana. Tiongkok juga mem-
buru batu bara dari Rusia dan Ameri-
ka Serikat. Ini terlihat dari angka-
angka ekspor dari kedua negara. 

Dari sisi pasokan, setidaknya pasokan 
dari Kolombia dan Indonesia selama 

Excavator tambang Volvo CE. 
FOTO: VCE
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ini terganggu dengan curah hujan 
yang tinggi. Kemudian beberapa 
tambang di negara produsen lain tu-
tup karena pandemi. Investasi dalam 
proyek-proyek pertambangan baru 
hampir terhenti dalam beberapa 
tahun terakhir. Kemudian dukungan 
dari perbankan dan lembaga pembia-
yaan juga mulai berkurang. 

Kondisi yang tidak jauh berbeda ter-
jadi di India. Stok batu bara India 
telah mencapai tingkat yang sangat 
rendah. Ini berdampak pada sek-
tor listrik negara itu. Hal ini karena 
permintaan batubara termal India 
kembali pulih dari kehancuran per-
mintaan karena pandemi pada paruh 
pertama tahun 2021. Permintaan lis-
trik sedang meningkat ketika negara 
itu mencapai jalan menuju pemulih-
an ekonomi menyusul lonjakan virus 
corona pada awal tahun ini.

Permintaan listrik rata-rata India 
meningkat 23 GW per tahun menjadi 
186 GW antara 1-23 Agustus. S&P 
Global Platts Analytics memperki-
rakan permintaan listrik rata-rata 
dari Oktober hingga Desember men-
capai 167 GW. Dengan pembangkit 
listrik tenaga batu bara sebesar 126 
GW atau sekitar 12 GW lebih tinggi 
dari tahun ke tahun.

Namun harga yang melambung ini 
juga sempat menyuitkan pembeli 
India. Sempat ada rencana untuk 
mengurangi impor dan mengandalkan 
stok domestik. Namun karena terjadi 
ketidakseimbangan antara produksi 
dan konsumsi, maka stok domestik 
kini jatuh ke level terendah. 

Harga FOB 4.200 kkal/kg batu bara 
GAR dari Indonesia naik 125,34% dari 
USD$44,4/mt pada 1 Januari hingga 
menyentuh rekor tertinggi $100,05/
mt pada 29 September. Harga FOB 
3.800 kkal/kg batubara GAR dari 
Indonesia naik 127,27% dari $33/mt 
pada 4 Januari menjadi $75/mt pada 
29 September. 

Menurut Otoritas Listrik India, total 
stok batubara India pada awal 2021 
mencapai 37,41 juta mt. Ini telah 
turun menjadi 8,317 juta mt pada 27 
September. Ini berarti cukup hanya 
untuk pembakaran batu bara selama 
lima hari.

Data FCEA pada 27 September juga 
menunjukkan bahwa 101 pembang-
kit listrik tenaga batu bara memiliki 
stok dengan pembakaran batu bara 
kurang dari delapan hari. Dengan sisa 
89 pembangkit dengan pembakaran 
batu bara empat hari atau kurang. 
Kapasitas 101 pembangkit tersebut 
sebesar 125,53 GW atau 76% dari to-
tal kapasitas 167,586 GW.

Kementerian listrik federal India 
dalam surat tertanggal 30 Agustus 
mengarahkan pembangkit listrik ter-
mal untuk meningkatkan impor untuk 
tujuan pencampuran. 

Sejauh ini India mengimpor sebagian 
besar kebutuhannya dari Indone-
sia, Australia dan Afrika Selatan, 
di sampin didatang dari Kolombia, 
Rusia, Kazakistan, dan Mozambik. 
Impor dari Indonesia naik 1,15% se-
cara tahunan selama Januari hingga 
Juni hingga menyentuh 42,9 juta 
mt. Impor dari Australia mencapai 
12,32 juta mt, dan 7,84 juta mt dari 
Amerika Serikat.

Pelaku pasar sekarang menunggu 
untuk melihat apakah permin-
taan listrik India akan bertahan dan 
bagaimana perusahaan listrik akan 
mengelola biaya untuk mengaman-
kan bahan bakar. Setiap kemajuan 
produksi dalam negeri juga diawasi 
dengan ketat.

Optimis tetapi tetap hati-hati

Kenaikan harga batu bara yang cukup 
kuat ini membangkitkan optimisme 
perusahaan tambang nasional. “Kami 
optimis terhadap prospek bisnis batu 
bara pada semester II ini namun akan 
tetap berhati-hati,” terang Febriati 
Nadira, Head of Corporate Communi-
cation PT Adaro Energy,Tbk (ADRO).

Adaro, menurut Nadira, akan beru-
paya memaksimalkan upaya untuk 
terus fokus terhadap  keunggulan 
operasional bisnis inti, meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas operasi, 
menjaga kas dan mempertahankan 
posisi keuangan yang solid di tengah 

situasi sulit yang berdampak terha-
dap sebagian besar dunia usaha.

“Adaro akan terus mengikuti 
perkembangan pasar dengan tetap 
menjalankan kegiatan operasi sesuai 
rencana di tambang-tambang milik 
perusahaan dengan terus fokus untuk 
mempertahankan margin yang sehat 
dan kontinuitas pasokan ke pelang-
gan,” tandas Nadira.

Adaro, lanjut Nadira, melihat secara 
fundamental jangka panjang pasar 
batu bara masih menjanjikan. Ini 
didukung oleh pertumbuhan teru-
tama wilayah Asia Tenggara dan Asia 
Selatan. “Kami masih me-maintain 
ekspor di wilayah Asia Tenggara, Chi-
na, Asia Timur, India, Selandia Baru,” 
terang Nadira. 

Sejauh ini, Adaro komit untuk 
memenuhi kebutuhan dan pasokan 
batubara untuk pasar dalam negeri. 
“Hingga semester I tahun 2021, In-
donesia merupakan tujuan penjualan 
terbesar, yang meliputi 28% penjua-
lan batu bara Adaro,” tandas Nadira. 

Hal yang sama juga disampaikan Sek-
retaris Perusahaan PTBA Apollonius 
Andwie, yang mengatakan pihaknya 
tetap memantau kenaikan harga 
batu bara saat ini. “Kami meman-
faatkan untuk meningkatkan produk-
si menjadi 30 juta ton pada tahun 
2021. Dengan target ekspor menjadi 
47% pada akhir tahun,” ujarnya Ap-
polonius.

Meski menghadapi tekanan terkait 
transisi energi, batu bara dalam be-
berapa tahun ke depan masih akan 
tetap menjadi pilihan.  

Ilustrasi tambang batu bara. 
 ISTIMEWA
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Alat berat berperan sangat 
penting untuk mendukung 
kegiatan pemba ngunan in-

frastruktur, pertambangan, perke-
bunan/pertanian dan lain-lain. 
Sesuai dengan namanya, resiko yang 
dihadapi oleh alat berat ketika di-
operasikan juga berat. Menurut 
pe ngalaman, dalam satu armada 
alat berat hampir setiap tahun bisa 
terjadi beberapa kali kecelakaan. 
Mulai dari kecelakaan kecil sampai 
kecelakaan besar bahkan sampai 
kerugian total.

Di lain pihak, investasi dan nilai alat 
berat sangat besar sehingga jika ter-
jadi kecelakaan dapat memberikan 
dampak terhadap keuangan perusa-

haan. Terjadi penurunan pendapatan 
karena unit tidak bisa dioperasikan 
dalam waktu yang lama. Biaya per-
baikan yang relatif tinggi dapat me-
nguras kas perusahaan. 

Solusi terbaik bagi pengusaha dan 
pemilik alat berat adalah dengan 
mengasuransikan secara maksimal 
semua alat berat yang dimiliki. Beri-
kut ini beberapa fakta yang perlu 
Anda ketahui mengenai asuransi 
alat berat. Pertama, kondisi operasi 
yang berat. Resiko-resiko yang dapat 
mengancam alat berat, antara lain, 
akibat terguling karena medan ja-
lan yang berat dan licin. Ancaman 
lainnya adalah bertabrakan dengan 
sesama alat berat yang beroperasi 

di lokasi yang sama, terutama di lo-
kasi tambang. Hal ini terjadi karena 
kondisi jalan yang licin, lokasi berde-
bu yang menghalangi pandang an 
operator. Alat berat juga rawan men-
galami kecelakaan akibat ter timpa 
tanah longsor, batu, tenggelam, ter-
bakar dan lain-lain.

Kedua, bentuk kecelakaan yang sering 
terjadi. Karena alat berat beroperasi 
di medan yang berat, maka resiko 
yang dapat terjadi sa ngat banyak dan 
dampaknya juga besar. Sebut saja, 
misalnya, terguling, terbalik, terba-
kar, tabrakan, kena batu, tertimbun 
tanah longsor, terjebak dalam lumpur, 
jatuh, pencurian dan pembongkaran 
serta huru-hura. Oleh karena itu, alat 

8 FAKTA MENGENAI ASURANSI 
ALAT BERAT YANG PERLU ANDA KETAHUI 

Oleh Mhd. Taufik Arifin ANZIIF (Snr. Assoc) CIIB

Ilustrasi Armada tambang merek Caterpillar. Kredit Foto: Trakindo
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berat perlu dilindungi dengan polis 
asuransi alat berat.

Ketiga, tidak banyak perusahaan 
asuransi yang dapat memberikan 
jaminan asuransi alat berat karena 
resikonya yang terlalu tinggi. Untuk 
mengganti satu klaim saja nilainya 
rata-rata ratusan juta rupiah, se-
mentara premi asuransi yang diteri-
ma sangat kecil. Dari perusahaan 
asuransi yang mempunyai produk 
asuransi alat berat masih perlu dipil-
ih berdasarkan kemampuan dan pen-
galaman mereka di dalam menangani 
resiko alat berat.

Keempat, jaminan Polis asuransi alat 
berat. Untuk mengantisipasi kerugian 
keuangan akibat terjadinya resiko-
resiko seperti yang dijelaskan di atas 
perlu dijamin dalam Polis asuransi 
alat berat yang dapat memberikan 
jaminan luas  atau “All risks” atas 
segala kecelakaan yang terjadi

Kelima, selalu gunakan jasa bro-
ker asuransi. Tidak mudah untuk 
mendapatkan jaminan asuransi alat 
berat karena hanya sedikit perusa-
haan yang bisa. Selain itu, proses pe-
nyelesaian klaim asuransi alat berat 
rumit dan perlu keahlian khusus. Jika 
dikerjakan sendiri akan memakan 

waktu lama dan hasilnya belum 
tentu maksimal. Broker asuransi yang 
mencarikan perusahaan, dinegosiasi-
kan terms and conditions, mempros-
es penerbitan polis asuransi. Broker 
asuransi dapat membantu penyelesa-
ian klaim jika terjadi.

Keenam, informasi yang diperlukan 
untuk penerbitan asuransi alat berat 
adalah sebagai berikut: jenis dan 
tipe alat berat, merek/manufaktur, 
ukuran/kapasitas, tahun pembuatan, 
lokasi kerja saat ini, harga pertanggu-
ngan (berdasarkan harga baru), nama 
pemilik, nama leasing atau bank pem-
biayaan jika ada, dan lain-lain.

Ketujuh, jika terjadi kecelakaan 
yang menimbulkan kerusakan atau 
kehilangan, untuk penyelesaian 
klaim yang cepat dan maksimal, ikuti 
langkah-langkah berikut ini:

n	 Melaporkan sesegera mungkin 
mengenai kecelakaan kepada bro-
ker asuransi melalui WA, email, 
telepon dan saluran lain. Cukup 
dengan pemberitahuan lisan saja, 
setelah itu baru diikuti dengan 
informasi lebih lengkap.

n	 Membuat berita acara kecelakaan 
yang ditandatangani oleh petugas 
yang bertanggung jawab di lapangan

n	 Membuat foto-foto kerusakan

n	 Mengamankan komponen yang ru-
sak sebagai bukti kecelakaan

n	 Meminta penawaran harga perbai-
kan dari workshop dan supplier

n	 Menyediakan dokumen pendukung 
lainnya jika diminta

n	 Bekerjasama dengan broker dan 
loss adjuster

Jika asuransi alat berat dipersiapkan 
secara baik dengan cara memilih 
perusahaan asuransi yang kompeten, 
membayar premi sesuai dengan jad-
wal dan menggunakan broker asur-
ansi yang berpengalaman, maka jika 
terjadi klaim penyelesaiannya akan 
cepat dan nilai klaimnya maksimal.

Kedelapan, tantangan mengurus 
klaim asuransi alat berat. Nilai klaim 
asuransi alat berat untuk satu kali 
klaim cukup tinggi, ratusan juta hing-
ga miliaran. Berbeda dengan asuran-
si kendaraan bermotor yang hanya 
berkisar jutaan rupiah saja. Dengan 
nilai klaim sebesar itu, maka peru-
sahaan asuransi sangat berhati-hati 
untuk memberikan kepastian tentang 
klaim. Berikut ini beberapa tantangan 
yang terjadi di dalam proses penyele-

Ilustrasi alat 
berat Liebherr 
yang beroperasi 
di tambang. 

LIEBHERR
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saian klaim asuransi alat berat:

l Memastikan penyebab klaim - 
Meskipun polis asuransi dengan kondisi 
“All Risks” atau semua resiko akan 
tetapi tidak semua kecelakaan bisa 
disetujui oleh asuransi. Ada beberapa 
hal yang perlu diklarifikasi terlebih 
dahulu. Jika ternyata ada hal-hal yang 
tidak sesuai dengan isi polis bisa jadi 
klaimnya ditolak atau tidak dibayar.

l Nilai Pertanggungan - New Re-
placement Value – Nilai pertang-
gungan polis asuransi alat berat 
berdasarkan New Replacement Value 
(NRV). Meskipun unit yang diasuran-
sikan umurnya sudah tua. Banyak pe-
milik alat yang tidak paham dan tidak 
mengikuti ketentuan ini.  Mereka men-
gira nilai yang diasuransikan berdasar-
kan harga saat ini (harga pasar) sama 
seperti asuransi kendaraan bermotor. 
Jika harga yang dipertanggungkan 
yang tertulis di dalam polis tidak ses-
uai dengan harga baru atau lebih kecil 
dari harga baru, maka pembayaran 
klaim akan dikenakan “penalty” atau 
dikurangi dari nilai klaim yang sebena-
rnya secara prorata.

Misalnya jika harga baru (2021) 
unit dengan type A USD 100,000. 
Sementara harga pasar unit yang 

sama untuk usia 3 tahun adalah USD 
50,000. Kemudian jika terjadi keru-
sakan akibat kecelakaan sebesar USD 
20,000. Harga pertanggungan di polis 
asuransi sebesar USD 50,000 sesuai 
dengan harga pasar. Dengan kondisi 
seperti di atas, maka tertanggung 
telah mengasuransikan di bawah 
harga (under insurance), menyalahi 
ketentuan polis, sehingga akan dike-
nakan penalty atau potongan klaim.

Cara menghitung klaim adalah den-
gan membuat perbandingan antara 
nilai yang diasuransikan USD 50,000 
dengan nilai yang seharusnya USD 
100,000. Dari pembagian ini maka 
didapat bahwa nilai pertanggungan 
adalah 50% under insurance. Akibat-
nya perhitungan pembayaran klaim 
dibuat berdasarkan 50% dari nilai 
klaim USD 20,000 yaitu USD 10,000 
atau setengah dari jumlah yang se-
harusnya bisa didapatkan. Padahal 
jika dijaminkan sesuai NRV nilai peng-
gantiannya penuh atau sebesar USD 
20,000. Perbedaan premi hanya seki-
tar puluhan atau ratusan dollar saja, 
akan tetapi ketika terjadi klaim per-
bedaannya bisa sampai ribuan dollar.

l Repair or Replace. Ketika terjadi 
kecelakaan, maka penggantian klaim 

bisa berdasarkan penggantian dengan 
parts yang baru atau dengan melaku-
kan perbaikan atas parts yang rusak. 
Di sinilah sering terjadi perbedaan 
pendapat, d imana pihak asuransi se-
lalu menginginkan perbaikan (repair) 
karena biayanya jauh lebih murah dar-
ipada penggantian spare parts baru.  
Sementara pemilik menginginkan 
penggantian dengan parts yang baru. 
Untuk memastikan pilihan yang terbaik 
biasanya diminta pendapat dari pihak 
ahli yang netral. Hal ini memerlukan 
proses dan waktu yang cukup lama.

Untuk penyelesaian klaim asuransi 
alat berat diperlukan keahlian khusus 
di bidang resiko engineering, pen-
guasan isi jaminan polis asuransi alat 
berat dan pengalaman dalam meny-
elesaikan klaim. Jika semua lengkap 
dan berjalan lancar, klaim dapat 
diselesaikan dalam jangka waktu 3 
sampai dengan 6 bulan sejak terjadi 
kecelakaan. Broker asuransi adalah 
ahli asuransi yang bekerja untuk ke-
pentingan pemilik alat berat.

(Tulisan ini dipersembahkan oleh 
L&G Insurance Broker. Untuk in-
formasi, silahkan kunjungi http://
lngrisk.co.id/)

Ilustrasi insiden 
alat berat dalam 

operasi tambang. 
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PT Trakindo Utama selalu 
berkomitmen untuk berkon-
tribusi pada kemajuan pen-

didikan di Indonesia. Komitmen ini 
diwujudkan salah satunya melalui 
program bertajuk “Trakindo Goes to 
Campus” yang dimanfaatkan sebagai 
sarana berbagi keahlian dan pengala-
mannya di industri alat berat kepada 
mahasiswa, khususnya di tengah 
disrupsi industri 4.0. Baru-baru ini, 
distributor alat berat merek Cater-
pillar ini berkolaborasi dengan dua 
perguruan tinggi terkemuka dengan 
mengusung tema “Prospek dan Masa 
Depan Pendidikan Teknologi di Indo-
nesia pada Era Disrupsi Industri 4.0”. 

Kedua institusi pendidikan tinggi 
tersebut adalah Politeknik Elek-
tronika Negeri Surabaya (PENS) pada 
11 September 2021 dan Universitas 
Hasanuddin (UNHAS) Makassar pada 
18 September 2021. Masing-masing 
acara diikuti sekitar 250 mahasiswa 
dan belasan staf pengajar di kedua 
kampus itu. 

Pendidikan teknologi menjadi salah 

satu bidang paling terdisrupsi di ten-
gah transformasi dan transisi akibat 
Revolusi Industri 4.0 yang terjadi 
secara intensif. Untuk menjawab 
kebutuhan baru yang muncul di 
lanskap tenaga kerja global, maka 
sektor pendidikan tinggi teknologi 
perlu melakukan berbagai perubahan 
dan penyesuaian agar anak didik me-
miliki bekal memadai untuk meng-
hadapi tuntutan industri yang terus 
berubah. 

Berbicara di Trakindo Goes to Cam-
pus, Candy Sihombing, Corporate 
Communication and CSR Manager 
Trakindo membenarkan bahwa saat 
ini, seiring dimulainya disrupsi In-
dustri 4.0, terjadi peningkatan kebu-
tuhan akan bakat terbaik, terutama 
di bidang teknologi. “Kemajuan 
teknologi semakin cepat dan terus 
berkembang. Sayangnya, di saat yang 
sama kita harus menghadapi situasi 
pandemi COVID-19 yang menghadir-
kan tantangan serius bagi dunia pen-
didikan. Untuk itu kami melakukan 
Trakindo Goes to Campus guna mem-

berikan gambaran mengenai kebutu-
han dan masa depan industri,” papar 
Candy Sihombing.

Dilaksanakan sebagai bagian dari 
rangkaian 50 Tahun Dedikasi Trakindo 
Berkarya untuk Indonesia, Trakindo 
Goes to Campus merupakan upaya 
Trakindo menunjukkan kepedulian 
terhadap kemajuan pendidikan 
teknologi di Indonesia beserta maha-
siswanya, serta harapan dapat mem-
bantu mahasiswa dengan berbagi dan 
mengenal secara langsung disrupsi 
dan transformasi pada industri alat 
berat di era Revolusi Industri 4.0. Se-
lama ini, selain menyediakan solusi 
alat berat, Trakindo memang beru-
paya menerapkan tanggung jawab 
sebagai warga korporat yang baik 
dengan menitik-beratkan pada pilar-
pilar corporate citizenship, salah 
satunya di bidang pendidikan.

Berbicara tentang penerapan 
teknologi terdepan di Trakindo, 
Candy Sihombing menjelaskan 
perkembangan teknologi di industri 
alat berat saat ini mengarah ke Con-

GELAR TRAKINDO GOES TO CAMPUS DI PENS DAN UNHAS, 

TRAKINDO BANTU SIAPKAN MAHASISWA 
HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Trakindo menggelar acara “Trakindo Goes To Campus” sebagai bentuk 
komitmennya terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Foto: Trakindo
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Trakindo berharap akan lahir generasi-gene-
rasi yang adaptif sehingga mampu menjadi 
para generasi penerus di bidang teknologi 
untuk menghadapi disrupsi industri 4.0.

nected Asset dan Automation, sep-
erti Equipment Management, sebuah 
solusi digital yang mampu memonitor 
kinerja dan kesehatan alat berat dari 
jarak jauh.

Fajar Nur Hendri Winarko, Instructor 
Technology Trakindo Tembagapura 
menjelaskan lebih jauh mengenai 
teknologi Minegem atau Cat® Min-
estar Command for Underground. 
“Minegem merupakan teknologi oto-
masi yang membuat operator dapat 
mengontrol alat berat dari jarak jauh 
yang saat ini banyak diimplementa-
sikan di pertambangan bawah tanah, 
sehingga penggunaannya lebih aman 
dan meningkatkan produktivitas,” 
jelas Fajar. Selain berbicara men-
genai teknologi Cat Minestar, Fajar 
juga bercerita mengenai pengala-
mannya, serta kisah serunya bekerja 
di pertambangan.

Pada acara ini, Trakindo berbagi ke-
butuhan hingga keahlian yang diper-
lukan mahasiswa dan cara mengha-
dapi tantangan di tengah kemajuan 
teknologi yang pesat. Paparan men-

genai hal ini diharap mampu mem-
persiapkan mahasiswa menghadapi 
tantangan zaman dan menambah 
wawasan sebelum terjun ke dunia 
kerja. Trakindo berharap akan lahir 
generasi-generasi yang adaptif se-
hingga mampu menjadi para generasi 
penerus di bidang teknologi untuk 
menghadapi disrupsi industri 4.0.

“Dengan berbagai kemajuan teknolo-
gi, serta pemanfaatannya pada 
industri alat berat saat ini, lulusan 
teknik dari berbagai jurusan bisa 
bergabung di industri alat berat, 
tidak hanya satu jurusan tertentu 
saja,” tutur Fajar. 

Revolusi Industri 4.0 merupakan fase 
lanjutan dari Revolusi Industri 3.0 
yang ditandai dengan pemanfaatan 
elektronik dan teknologi informasi. 
Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan 
perpaduan teknologi yang mengabur-
kan batas antara bidang fisik, digital, 
dan biologis. Menurut World Eco-
nomic Forum, yang membuat Revo-
lusi Industri bukan sekadar bagian 
dari 3.0 adalah kecepatannya yang 

luar biasa, ruang lingkup sektor yang 
terdisrupsi sangat luas, dan dampak-
nya kepada seluruh sistem produksi, 
manajemen, dan tata kelola.

Berbicara juga di Trakindo Goes 
to Campus PENS, Dr. Eng. Bima 
Sena Bayu Dewantara, S. ST, MT., 
Ketua Program Pascasarjana Tera-
pan PENS menjelaskan lebih detail 
kerangka konseptual revolusi industri 
4.0. “Revolusi Industri 4.0 meng-
kolaborasikan teknologi siber dan 
teknologi otomatisasi, yaitu cyber 
physical systems. Untuk menjawab 
kebutuhan ini dan menghasilkan 
lulusan yang kompeten, terampil, 
berkomitmen, dan siap kerja, dibu-
tuhkan sinergi pendidikan tinggi vo-
kasi bidang teknologi dan industri,” 
ungkap Bima.

Lebih jauh Bima Sena Bayu mengung-
kap rencana PENS menjawab kebutu-
han ini dengan mempersiapkan pem-
bukaan program studi pascasarjana 
S3 terapan di bidang Cyber Physical 
Systems pertama di Indonesia. Pro-
gram studi ini diharapkan mulai ak-
tif di tahun ajaran 2022-2023 yang 
segera datang.

Dr. Eng. Ir. Dewiani, M.T., Ke-
tua De partemen Teknik Elektro 
UNHAS menjelaskan upaya UNHAS 
menyiapkan lulusan berkualitas yang 
siap menghadapi perubahan zaman. 
“Kami memiliki beberapa mata ku-
liah yang sesuai dengan kebutuhan 
industri sehingga nanti mahasiswa 
siap terjun di industri. Meskipun 
teknologi yang digunakan tiap in-
dustri mungkin spesifik dan terus 
berkembang, kami telah memberi 
dasar yang kuat sehingga mereka 
bisa beradaptasi,” jelas Dewiani di 
Trakindo Goes to Campus UNHAS.

“Kolaborasi dengan PENS dan UNHAS 
merupakan salah satu inisiatif Trakin-
do dalam memperluas wawasan ma-
hasiswa, diharapkan setelah acara ini 
berlangsung, mahasiswa mendapat-
kan informasi mengenai prospek 
karier dan implementasi teknologi di 
masa depan serta memotivasi maha-
siswa untuk belajar sungguh-sungguh 
agar mampu bersaing di era peruba-
han. Kami percaya bahwa dengan 
bekerja sama, kita bisa memberi 
perubahan positif untuk masa depan 
yang lebih baik,” tutup Candy Si-
hombing.  EI
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2017 dan menghubungkan negara 
bagian Sabah dan Sarawak di Malay-
sia dengan Brunei dan Kalimantan di 
Indonesia. Lebih dari 3.000 km jalan 
raya itu berada di bagian Indonesia 
dan sekitar 170 km di bagian Brunei. 
Jalan Raya Pan-Borneo adalah bagian 
dari Jaringan Jalan Raya Asia, juga 
dikenal sebagai Jalan Raya Asia Be-
sar, sebuah proyek kerjasama antara 
beberapa negara di Asia dan Eropa 
dengan Komisi Ekonomi dan Sosial 
PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) 
untuk meningkatkan sistem jalan 
raya di Asia.
Namun, kemunculan pandemi CO-
VID-19 di Indonesia sejak awal ta-
hun lalu merupakan perkembangan 
yang mengancam bagi sektor-sektor 
agregat dan bahan bangunan. Analis 
keuangan S&P Global telah menu-
runkan perkiraan pertumbuhan PDB 
pada tahun fiskal 2021 menjadi 3,4% 
dari 4,4% untuk 2021 menyusul eska-
lasi gelombang kasus COVID-19. 
“Sektor-sektor yang terkait dengan 
mobilitas, sensitif terhadap ke-
percayaan, dan padat modal kerja 
(misalnya, ritel, konsumen, real 
estat, transportasi, pariwisata, pen-
ginapan dan hiburan, konstruksi, dan 
manufaktur ringan) paling terpukul 
oleh ebijakan penguncian (PPKM) 
yang terus diperpanjang,” kata S&P 
Global.

Salah satu korban pertama dari 
gelombang awal pandemi COVID-19 
tahun lalu adalah rencana pemerin-
tah untuk memulai pekerjaan infra-
struktur terkait proyek relokasi ibu 
kota senilai US$33 miliar pada tahun 
2021. Pada September 2020, Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
(BAPPENAS) mengumumkan bahwa 
proyek tersebut telah secara resmi 
ditunda karena dampak ekonomi dari 
pandemi. Meskipun konstruksi telah 
ditangguhkan, pemerintah akan terus 
melanjutkan perencanaannya, den-
gan pekerjaan infrastruktur sekarang 
diharapkan akan dimulai pada tahun 
2022 atau 2023.
Menurut materi presentasi tahunan 
terbaru dari Semen Indonesia Group 
(SIG), yang merupakan produsen se-
men terbesar di tanah air, permin-
taan semen nasional turun -10,4% 
pada tahun 2020, dengan penurunan 
terbesar berasal dari permintaan 
(semen) curah, yang turun -22,1%. 
Permintaan (semen) curah berasal 
dari industri atau proyek-proyek 
infrastruktur besar untuk beton dan 
konstruksi jalan.
Gerrit Lambert mengatakan bahwa 
dalam hal produksi agregat “semua 
sektor sekarang kembali ke situasi 
yang lebih baik, kadang-kadang bah-
kan lebih tinggi daripada sebelum 
krisis. Ini untuk menebus waktu yang 
hilang selama pandemi. Sebagian 
besar pelanggan kami sekarang kem-
bali ke tingkat produksi yang tinggi 
dan membutuhkan perhatian penuh 
kami untuk mendukung mereka den-
gan mesin-mesin, layanan-layanan, 
waktu kerja, dan suku cadang.”
Terkait dengan dampak COVID-19, 
dia mengatakan: “Beberapa proyek 
pemerintah telah ditangguhkan kare-
na realokasi anggaran tetapi yang 
lain masih berjalan. Secara keselu-
ruhan, Indonesia akan terus tumbuh 
dan pasar quarry dan agregat akan 
menjadi bagian dari evolusi ini.
“Anggaran pembangunan infrastruk-
tur pada tahun 2021 meningkat 
menjadi Rp 414 triliun dari Rp 281 
triliun pada tahun 2020. Ini tentu be-
rarti peningkatan pasokan agregat,” 
ujarnya.
Pada periode Januari-Mei 2021, kon-
sumsi semen curah Indonesia oleh 
kegiatan infrastruktur turun 58% YoY 
menjadi 5 juta ton, menurut angka 
dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI). 
Asosiasi itu mengatakan hal ini dise-
babkan perusahaan-perusahaan man-

ANCAMAN COVID
TERHADAP PROYEK-PROYEK
INFRASTRUKTUR INDONESIA

Produksi agregat telah pulih dengan kuat di Indonesia paska pande-
mi COVID-19, tetapi ancaman gelombang baru wabah yang memati-

kan itu tetap membayangi program infrastruktur ambisius negara ini.

Para customer excavator Volvo CE di Indone-
sia bisa mendapatkan insentif dengan menu-
runkan pemakaian bahan bakar. 

Produksi agregat di Indonesia 
meningkat pesat pada tahun 
2021 setelah mengalami per-

lambatan akibat krisis COVID-19. 
Permintaan bahan-bahan bangunan 
digerakkan oleh program Presiden 
Joko Widodo untuk meningkatkan in-
frastruktur dasar seperti jalan raya, 
bandara, dan pelabuhan.
APBN 2021 Indonesia mengalokasikan 
Rp414 triliun untuk pembangunan 
infrastruktur, meningkat 47% dari 
anggaran 2020.
Sejumlah proyek besar saat ini 
mendorong peningkatan permin-
taan agregat dan peralatan untuk 
quarry di dalam negeri, menurut 
Gerrit Lambert dari Volvo Construc-
tion Equipment. Proyek-proyek yang 
dimaksud meliputi kereta cepat Ja-
karta-Bandung dan Jakarta-Surabaya 
(perkiraan biaya sekitar US$5,5 mil-
iar); jalan tol Trans-Jawa (perkiraan 
biaya: IR51,6 triliun) untuk 619 km; 
jalan tol Trans-Sumatera (perkiraan 
biaya: IR351 triliun); MRT Jakarta 
(perkiraan biaya: bervariasi dari 
IR15,5 triliun hingga IR23 triliun); 
LRT Jakarta dan LRT Jabodetabek 
(estimasi biaya: IR23,8 triliun).
Permintaan bahan-bahan pendukung 
proyek internasional besar lainnya 
adalah Jalan Raya Pan-Borneo yang 
sudah mulai dibangun pada tahun 

 VCE
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Indotruck Utama 
Jl. Raya Cakung Cilincing KAV. 3A Semper Timur, Jakarta Utara. Tel. (+6221) 4412168.
www.indotruck-utama.co.id

Di Volvo, kami menyadari bahwa setiap aplikasi membutuhkan  
kinerja mesin yang berbeda. Hal tersebut menjadi landasan kuat kami 
menciptakan jajaran excavator sesuai dengan kebutuhan yang Anda 
inginkan. Kehadiran jajaran Volvo excavator kelas 20 ton memang 
dirancang khusus untuk selalu siap melibas segala macam aplikasi 
dan medan kerja demi meningkatkan profit bisnis Anda.

Do it all

The 20-ton Volvo excavator range
EC200D I EC210D I EC220D

Volvo Construction Equipment. Building Tomorrow
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ufaktur dalam negeri masih 
mempersiapkan konstruksi.
Website berita semen Cem-
net mengutip angka ASI 
yang menunjukkan bahwa 
pertumbuhan sektor itu 
sangat kuat di pasar Su-
lawesi, di mana permintaan 
naik 64%YoY pada bulan 
Mei menjadi 457.000 ton, 
menunjukkan pemulihan 
bertahap dari penurunan 
11,8% pada tahun 2020. 
Maluku dan wilayah Papua 
melaporkan kenaikan 29,1% 
menjadi 142.500 ton pada  
bulan Mei. Konsumsi semen 
di Jawa naik 282.000 ton 
menjadi 1,85 juta ton pada 
Mei, sedangkan dari Januari-
Mei 2021 meningkat 4,89% 
menjadi 12,45 juta ton.
Konsumsi semen di Pulau 
Jawa bertambah 282.000 
ton YoY menjadi 1,85 juta 
ton pada Mei 2021. Untuk 
periode Januari-Mei 2021 
tumbuh 4,88% menjadi 
12,45 juta ton. Konsumsi 
semen di Kalimantan tum-
buh 2,3% menjadi 1,49 juta 
ton pada periode Januari-
Mei, dan meningkat 16,1% 
menjadi 245.000 ton pada 
Mei 2021. Konsumsi semen 
di Bali dan Nusa Teng-
gara turun 5,6% menjadi 
203.000 ton pada Mei 2021, 
dan turun 6,8% secara YoY  
menjadi 1,18 juta ton pada 
periode Januari-Mei 2021.
Pertumbuhan ekspor semen 
Indonesia melemah pada 
Mei 2021. Ekspor mencapai 
1 juta ton, lebih rendah 
dari 1,2 juta ton pada Ma-
ret dan April 2021. Namun 
untuk periode Januari-Mei 
2021 meningkat 119% YoY 
menjadi 5,69 juta ton. 
Tahun ini, ASI memprediksi 
ekspor semen nasional 
tumbuh 29% menjadi 10 
juta ton.
Indocement - produsen 
semen terbesar kedua di 
Indonesia setelah Semen 
Indonesia - mengatakan 
kapasitas produksi semen 
nasional meningkat sebe-
sar 1% pada tahun 2020 
dari 114 juta ton (2019) 
menjadi 115 juta ton per 
tahun.
Perusahaan itu menambah-
kan bahwa prospek pasar 
semen positif untuk tahun 
2021. Pertumbuhan diper-
kirakan sebesar +4% hingga 
+5% dari tahun lalu karena 
kami memperkirakan vol-
ume penjualan massal yang 
lebih tinggi, terutama pada 
paruh kedua tahun ini.

Menurut perusahaan itu, 
pembentukan Dana Kekay-
aan Negara Indonesia pada 
tahun 2020 harus menarik 
lebih banyak investasi 
untuk proyek-proyek infra-
struktur. Dana pemerintah 
telah dibuat untuk men-
gelola investasi nasional 
dan berkontribusi pada 
pembangunan ekonomi In-
donesia.
Untuk memenuhi permin-
taan yang diharapkan dari 
proyek-proyek infrastruk-
tur, Indocement membuka 
tambang batu baru pada 
Oktober 2020 di Pamoy-
anan di Jawa Barat. Target 
produksinya sebanyak 
100.000 ton/bulan produk 
agregat untuk tahun perta-
ma, dan kapasitas produksi 
tahunan 2,5 juta ton/
tahun.
Quarry tersebut, menurut 
Indocement, siap memasok 
proyek-proyek strategis di 
kawasan kota metropoli-
tan Jakarta (Jabodetabek) 
seperti kereta api cepat, 
Tol Jakarta-Cikampek II Se-
latan, Tol Pelabuhan, dan 
light rapid transit (LRT).
Berbeda dengan sektor se-
men, industri quarry di In-
donesia belum membentuk 
asosiasi nasional dan - juga 
berbeda dengan semen - 
sebagian besar perusahaan 
quarry adalah perusahaan-
perusahaan keluarga yang 
relatif kecil. 
Sebuah kajian mengenai 
bahan baku konstruksi di 
Indonesia yang diterbitkan 
oleh BGR yang berbasis 
di Jerman pada Mei 2021 
menyebutkan bahwa Jawa 
Timur merupakan provinsi 

dengan jumlah perusahaan 
quarry terbesar dengan to-
tal 13.465, di mana 13.387 
adalah bisnis rumahan dan 
78 adalah badan hukum. 
Hitungan ini meliputi pasir, 
batu dan andesit, kerikil, 
batu gamping, kuarsa, 
marmer, tanah liat, tanah, 
granit, kaolin, dan sejum-
lah bahan yang kurang 
penting.
Studi tersebut menam-
bahkan bahwa pentingnya 
Jawa Timur untuk sektor 
quarry bahkan lebih terasa 
ketika melihat jumlah pe-
kerja di sektor bisnis ruma-
han, yang merupakan ter-
tinggi dari provinsi mana 
pun di Indonesia. 
“Meskipun bisnis rumahan 
cenderung mempekerjakan 
lebih sedikit pekerja per 
entitas – rata-rata 3 pe-
kerja per bisnis rumahan 
dibandingkan dengan 35 
pekerja untuk badan hukum 
– mereka tetap menjadi 
pemberi kerja yang lebih 
penting, yang terdiri dari 
93% dari total tenaga kerja 
quarry di provinsi ini,” se-
but laporan BGR itu. 
Peralatan apa yang sedang 
dicari oleh para pelaku in-
dustri quarry dan agregat 
dalam kondisi sekarang, 
Gerrit mengatakan hal itu 
tergantung pada pelang-
gan. Dia menyebut dua 
jenis pelanggan di quarry 
dan agregat. “Salah satu-
nya adalah perusahaan-
perusahaan besar seperti 
Pioner Beton (Heidelberg 
Group) dan Holcim (Se-
men Indonesia Group). 
Perusahaan-perusahaan 
ini mengharapkan mesin-
mesin berkualitas tinggi 

Persentase produksi quarry badan hukum dan bisnis rumahan di 
Indonesia berdasarkan material. 

dan dukungan produk yang 
bagus. “Kami menawar-
kan banyak layanan 
seperti telematika Care-
Track, Volvo ActiveCare 
(pemantauan proaktif dan 
pemeliharaan prediktif), 
Volvo Co-Pilot, dan Volvo 
Certified Rebuilt untuk 
membantu para pelanggan 
menggunakan alat berat 
mereka sebaik mungkin 
dan mencapai waktu kerja 
dan profitabilitas yang op-
timal,” kata Gerrit.
“Pasti beberapa dari 
pelanggan-pelanggan be-
sar ini ada yang tertarik 
pada solusi-solusi elektro-
mobilitas, seperti konsep 
Volvo Electric Site tetapi 
pasarnya belum ada. Kami 
berharap mereka terus 
mencermati solusi-solusi 
yang kami kembangkan di 
bidang ini selama beberapa 
tahun ke depan.
Tipe pelanggan lainnya 
adalah yang ukurannya 
kecil, yaitu operator-
operator quarry lokal. 
Biasanya yang menjadi 
prioritas mereka adalah 
peralatan berbiaya rendah 
yang dapat mereka andal-
kan untuk menyelesaikan 
pekerjaan. “Di sinilah nilai 
merek SDLG kami masuk. 
Kami dapat menawarkan 
kepada pelanggan-pelang-
gan ini mesin SDLG yang 
andal, bertenaga, dan 
efisien,” ujarnya.
SDLG meluncurkan wheel 
loader LG953 untuk pasar 
Indonesia pada akhir tahun 
2020. Dengan kemam-
puannya untuk menangani 
kondisi-kondisi kerja yang 
berat dan konstruksinya 
yang kuat, wheel loader 
dengan jarak sumbu roda 
sedang hingga panjang ini 
dirancang untuk digunakan 
di lokasi-lokasi konstruksi, 
pabrik, pelabuhan, quarry 
hingga tambang.
Gerrit menambahkan 
bahwa excavator Volvo 20 
ton yang dilengkapi dengan 
breaker ideal untuk usaha 
quarry dan mesin ini meru-
pakan salah satu alat berat 
dengan penjualan tertinggi 
di Asia. Sementara crawler 
excavator Volvo EC480D 
sempurna untuk aplikasi-
aplikasi pertambangan. 
Volvo juga merekomenda-
sikan wheel loader SDLG 
5 ton untuk batching 
plant.”Semua mesin ini 
mendapatkan daya tarik di 
pasar,” klaimnya.

SUMBER: BGR/BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)



31O K T O B E R  2 0 2 1 EQUIPMENT INDONESIA

PANORAMA

Seorang pelanggan Volvo 
CE yang mengoperasikan 
tambang pasir di Jawa 
Tengah telah menggunakan 
excavator Volvo EC210D 
di lokasinya di Borobudur, 
Magelang sejak tahun 2017 
untuk memuat pasir dari 
sungai ke unit penghan-
cur. Pelanggan yang yang 
bernama Happy New Year 
ini mengatakan bahwa dia 
senang dengan keandalan 
dan efisiensi bahan bakar 
alat ini.
Excavator EC210D digu-
nakan secara terus-menerus 
selama 8-10 jam shift setiap 
hari. “Saya memilih Volvo 
EC210D daripada excavator 
dari brand lain karena kiner-
ja, keandalan, dan kualitas 
unit yang baik selama siklus 
hidup yang panjang,” kata 
Happy New Year.
EC210D dibuat dengan 
komponen-komponen yang 
tahan lama untuk kinerja 
yang kuat di semua aplika-
si, mengamankan nilai alat 
berat yang tahan lama dan 
pengembalian investasi 
yang sangat baik. Happy 
New Year bermaksud untuk 
terus menggunakan EC210D 
selama lima sampai dela-
pan tahun, selama waktu 
itu ia berharap dapat 
menghasilkan penghema-
tan biaya yang cukup be-
sar. “Volvo EC210D sangat 
efisien dalam konsumsi ba-
han bakar,” tambahnya. 
Di luar alat berat, Ger-
rit dan Volvo CE percaya 
bahwa konektivitas, waktu 
kerja, produktivitas dan 
layanan akan terus men-
gubah industri ini dengan 
meningkatkan kinerja. 
“Dengan menyediakan alat 
berat dan layanan pre-
mium dengan kinerja yang 
telah terbukti dan total 
biaya kepemilikan yang 
rendah, Volvo CE siap men-
emani Indonesia ke lang-
kah selanjutnya,” ujarnya 
meyakinkan.
Analis pasar GlobalData 
mengatakan industri kon-
struksi Indonesia diper-
kirakan akan pulih pada 
tahun 2021, dengan per-
tumbuhan 7,2%, dengan 
asumsi pekerjaan di lokasi-
lokasi konstruksi kembali 
ke level-level normal.
Setelah mengalami re-
bound pada tahun 2021, 
GlobalData memperkirakan 
industri konstruksi Indone-

sia akan stabil, dan tum-
buh pada tingkat rata-rata 
tahunan sebesar 5,4% an-
tara tahun 2022 dan 2025, 
didukung oleh investasi 
pada pembangunan infra-
struktur.
Berdasarkan Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN 
2020-2024), pemerintah 
berencana untuk mengin-
vestasikan Rp6 kuadriliun 
(US$412 miliar) untuk 
pengembangan proyek-
proyek infrastruktur trans-
portasi, industri, energi 
dan perumahan pada tahun 
2024. Rencana infrastruk-
tur yang ambisius itu 
mencakup investasi di 25 
bandara baru dan sejumlah 
besar pembangkit listrik 
energi terbarukan serta 
angkutan massal.
Analis bisnis Mordor Intelli-
gence mengatakan pertum-
buhan di sektor konstruksi 
dan bahan bangunan diper-
kirakan akan didukung oleh 
fokus pemerintah pada 
pembangunan infrastruktur 
untuk menghidupkan kem-
bali perekonomian negara.
Industri konstruksi Indone-
sia diperkirakan akan stabil 
dan mencatat pertum-
buhan antara 2021-2024, 
didukung oleh investasi 
infrastruktur di bawah Ren-
cana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional.
Meskipun kegiatan kon-
struksi dalam beberapa 
tahun terakhir telah ter-
konsentrasi di Jakarta dan 
provinsi-provinsi sekitar 
sperti Banten dan Jawa 
Barat, pemerintahan Joko 
Widodo bertujuan untuk 
mendesentralisasikan keg-

dan EC210D di tiga negara 
dengan kredit aftermar-
ket karena mengkonsumsi 
kurang dari target kon-
sumsi bahan bakar yang 
ditetapkan untuk negara 
masing-masing.
Volvo CE mengatakan 
skema ini menguntungkan 
para pelanggan karena 
mereka mengurangi biaya 
bahan bakar, mengurangi 
dampak lingkungan dan 
menghemat uang untuk 
pembelian suku cadang 
dan layanan.
Ditambahkan bahwa bahan 
bakar biasanya merupakan 
kontributor tunggal ter-
tinggi untuk biaya operasi, 
seringkali menyumbang 
30-40% dari total biaya op-
erasi alat berat.
Pabrikan asal Swedia ini 
menyatakan bahwa menu-
runkan konsumsi bahan 
bakar di berbagai segmen 
dengan mengoptimalkan 
kinerja dan mendukung 
peningkatan efisiensi op-
erator juga berkontribusi 
pada komitmen kelestarian  
lingkungan hidup.
Saat membeli mesin baru, 
para pelanggan dapat me-
milih untuk mendaftarkan 
pada program tersebut. Tu-
juannya adalah untuk men-
dorong penggunaan mesin 
dalam mode kerja yang te-
pat dan agar para operator 
secara sadar menghindari 
penggunaan mode kerja 
yang tinggi. Volvo CE akan 
membantu mereka untuk 
bekerja secara lebih efisien 
dengan mengaktifkan kode 
sandi untuk mode yang 
lebih tinggi.
“Program Fuel Challenge 
adalah win-win untuk 
semua pemangku kepentin-
gan, sekaligus memastikan 
bahwa kami menurunkan 
jejak karbon untuk masa 
depan yang lebih baik,” 
kata Joseph Low, manajer 
produk Volvo CE Region 
Asia.
Program Volvo Fuel Chal-
lenge terbuka untuk para 
pelanggan crawler exca-
vator Volvo EC200D dan 
EC210D di Indonesia, Sin-
gapura, dan Malaysia. 

(Artikel ini disadur dari 
laporan Liam McLoughlin 
pada website Aggbusi-
ness.com, 8 Oktober 2021)

iatan bisnis dari Jawa.
Pertumbuhan kaum mile-
nial akan mendorong per-
mintaan konstruksi dan ba-
han-bahan bangunan yang 
terkait, menurut Mordor 
Intelligence. Mengutip data 
Badan Pusat Statistik (BPS) 
yang menunjukkan sekitar 
50% dari total populasi 
pada 2019 berada pada 
usia kerja antara 20 dan 54 
tahun, di mana 84 juta di 
antaranya adalah generasi 
milenial dengan daya beli 
yang signifikan.
“Perumahan tempat ting-
gal merupakan segmen 
pasar yang penting di Indo-
nesia dan generasi milenial 
adalah sumber permintaan 
yang vital,” kata analis itu. 
“Para pengembang menar-
getkan segmen demografis 
ini dan menyesuaikan pros-
es penjualan mereka, teru-
tama setelah COVID-19.”
Lebih dari 4.800 rumah 
tapak diluncurkan untuk 
dijual di kawasan Jabo-
detabek (Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, dan 
Bekasi) pada kuartal kedua 
tahun 2020, atau sekitar 
26,3% lebih banyak dari 
peluncuran baru pada 
kuartal terakhir 2019.
Indonesia merupakan salah 
satu dari tiga negara – ber-
sama dengan Malaysia dan 
Singapura – di mana Volvo 
CE telah meluncurkan pro-
gram Fuel Challenge yang 
memberikan penghargaan 
kepada para pelanggan 
atas operasi unit-unit ex-
cavator yang hemat bahan 
bakar. Program insentif ini 
memberi imbalan kepada 
para customer excavator-
excavator Volvo EC200D 

SDLG sudah meluncurkan wheel loader LG953 ke pasar 
Indonesian pada November 2020. 

EI
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Faktorfaktor kunci yang menentukan tingkat produktivitas dan efisiensi 
biaya operasi alat berat adalah kehandalannya. Salah satu aspek untuk 
mencapai ini adalah penggunaan pelumas yang tepat dan berkualitas. 

Sebetulnya bukan hanya pelumas yang menentukan kehandalan alat berat, 
tetapi juga sistem pelumasan menyeluruh yang memungkinkan barang-ba-
rang modal itu memiliki performa prima. Sistem pelumasan yang menyeluruh 
meliputi pelumas yang tepat dan berkualitas, sistem perawatan (mainte-
nance) dan sistem penyimpanan serta penanganan.

Pelumas yang tepat dan berkualitas

Langkah pertama untuk melindungi peralatan sehingga selalu handal adalah 
menggunakan pelumas yang tepat. Pemilihan pelumas yang tepat tidak den-
gan cara memilih produk sejenis dengan pelumas sebelumnya. Perlu dilaku-
kan secara detail dan ditelaah masing-masing peralatan sesuai dengan buku 
manual dan dikonfirmasi dengan spesialis pelumas. 

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika hendak memilih 
pelumas yang tepat. Pertama, pilihlah produk pelumas yang sesuai dengan 
aplikasi. Bedakan antara pelumas untuk aplikasi umum dan aplikasi khusus. 
Pelumas untuk aplikasi umum seperti oli mesin diesel untuk beban berat, oli 
sistem hidrolik, oli transmisi, oli turbin, oli kompresor, gemuk, oli kapal, oli 

Penggunaan pelumas yang tepat dan 
berkualitas sangat menentukan kean-
dalan alat berat. 

PENGGUNAAN PELUMAS
YANG TEPAT DAN BERKUALITAS

JADI KUNCI KEHANDALAN ALAT BERAT

FOTO: GULF OIL LUBRICANTS INDONESIA
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perpindahan panas, dll. Contoh pelu-
mas untuk aplikasi khusus seperti 
oli trafo berbahan dasar mineral, 
biodegradable ester, oli food grade, 
oli tahan api dan oli kabel. Disebut 
oli khusus karena pelumas jenis ini 
dibuat khusus sesuai dengan disain 
peralatan kondisi operasi dan desain 
peralatan yang memang spesifik.

Kedua, pilihlah oli yang memiliki vis-
kositas atau kekentalan yang tepat. 
Kekentalan oli untuk aplikasi industri 
ditulis dengan ISO VG, seperti ISO VG 
32, 46, 220, 460. Sedangkan keken-
talan oli mesin dinyatakan dengan 
SAE, seperti SAE 40, SAE 10W-40, SAE 
5W-30. Satuan viskositas yang umum 
digunakan adalah cSt (centi stroke). 

Secara umum, pelumas yang kental 
memberikan perlindungan yang lebih 
baik. Namun, perlu diingat bahwa oli 
yang terlalu kental membuat mesin 
panas sehingga oli cepat rusak dan 
tidak dapat melumasi seluruh bagian 
mesin, terutama yang jarak antara 
komponen-komponen mesin kecil. 
Oleh karena itu, pemilihan kekenta-
lan oli yang tepat akan memberikan 
lapisan oli yang cukup untuk melind-
ungi dan mendinginkan mesin sehing-
ga umur peralatan lebih panjang.

Standar kualitas oli mesin ditentukan 
oleh institusi internasional, seperti 
API (American Petroleum Institute) 
yang menentukan performa oli mesin 

untuk mobil berbahan bakar bensin 
dan diesel. Contoh performa oli me-
sin bensin adalah API Service SL, SN 
dan SP. SP merupakan performa yang 
tertinggi saat ini. Sedangkan contoh 
performa oli mesin diesel adalah API 
Service CF-4, CH-4, CI-4, CJ-4, CK-4 
dan CK-4. Performa tertinggi untuk 
mesin diesel adalah CK-4. 

Pelumas-pelumas yang memenuhi 
spesifikasi API dan telah mendapat-
kan sertifikat API berhak mencan-
tumkan logo API donut. Logo donut 
ini menyakinkan konsumen bahwa 
oli yang mereka gunakan memenuhi 
spesifikasi API. Hanya perusahaan
perusahan ternama yang mempunyai 
akreditasi tersebut.

ACEA (European Automobile Manu-
facturer’s Association) mengeluarkan 
standar performa oli untuk mesin-
mesin Eropa. Contohnya, ACEA A3/
B3 untuk mobil penumpang berbahan 
bakar bensin dan solar, dan ACEA E7 
untuk kendaraan beban berat berba-
han bakar diesel. 

JASO (Japanese Automobile Standard 
Organization) menetapkan standar 
performa oli untuk sepeda motor, 
seperti JASO MA untuk motor 4 tak 
dan JASO MB untuk motor scooter.

Standar-standar kualitas oli lain-
nya dikeluarkan oleh OEM (Original 
Equipment Manufacturer). Masing-
masing OEM (pabrikan) kendaraan 

mempunyai standar performa 
sendiri, seperti MB 228.3 (Mercedes 
Benz), VDS-3 (Volvo), dan masih ba-
nyak lagi. 

Sistem perawatan pelumas

Sistem perawatan berperan penting 
untuk mempertahankan kehandalan 
mesin. Hal yang perlu diperhatikan 
dalam sistem perawatan adalah 
standar prosedur perawatan masing-
masing peralatan, penggunaan 
komponen-komponen berkualitas, 
perawatan berkala, dan penggunaan 
sistem pelumasan otomatis untuk 
menghindari mesin kekurangan oli.

Sistem penyimpanan dan penanganan 
sangat menentukan performa pelu-
mas pada saat diaplikasikan pada 
mesin. Sayangnya, storage dan han-
dling sering terabaikan. Penanganan 
yang baik memberikan dampak lebih 
dibandingkan dengan hanya menggu-
nakan oli berkualitas. Ada beberapa 
penanganan yang perlu diperhatikan, 
seperti jauhkan oli dari kontami-
nasi air, debu, kimia, dll yang dapat 
menurunkan kualitas oli dan dapat 
merusak peralatan. Hindari pengisian 
oli yang salah, dan tutup kembali oli 
yang sudah dibuka dan tetap meng-
gunakan kemasan asli.

PT Gulf Oil Lubricants Indonesia

Gulf Oil adalah brand pelumas dari 
Amerika dan salah satu perusahaaan 

Sistem penyimpanan dapat mem-
pengaruhi kualitas pelumas. Foto: 
Gulf Oil Lubricants Indonesia
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minyak tertua di dunia, yang berdiri 
pada tahun 1903 dengan ditemu-
kannya cadangan minyak di teluk 
Meksiko. Gulf adalah perusahaan 
pertama yang membuka pompa ben-
sin dan yang pertama memproduksi 
pelumas dalam kemasan kecil di 
Amerika. Gulf menjadi merek yang 
ikonik (iconic livery) setelah menang 
4 kali berturut-turut di lomba balap 
LeMans 24 hours endurance pada ta-
hun 1967 hingga 1971. Saat ini Gulf 
beroperasi di lebih dari 100 negara.

Di Indonesia, Gulf fokus pada pelu-
mas untuk Industri dan Otomotif, 
dengan lebih dari 100 jenis pelumas 
dan grease (gemuk), serta didukung 
oleh R&D yang kuat. Gulf menye-
diakan produk berkualitas dengan 
standar international, seperti Gulf 
Super Duty VLE 15W-40 CI-4, diesel 

engine oil dengan standar API donut. 
Gulf juga berkomitmen memberikan 
teknologi pelumas di pasar Indo-
nesia. Baru-baru ini Gulf Oil Lubri-
cants Indonesia meluncurkan produk 
gasoline engine oil Gulf Utrasynth 
GDI 5W-30 API SN, API tertinggi dan 
membantu mengurangi fenomena 
LSPI (low speed pre ignition) yang 
sering terjadi pada mobil terbaru.

Gulf Oil Indonesia fokus menggarap 
sektor pertambangan dengan moto 
“we are selling lubrication, not 
just lubricants”. Gulf menawarkan 
produk yang berkualitas bersama 
dengan servis lubrikasinya. Servis 
yang disediakan perusahaan ini 
adalah Oil Condition Monitoring Pro-
gram; Lube urvey; pelatihan produk, 
baca analisa oli; storage & han-
dling; peralatan pendukung seperti 
air breather, autolube, dispensing 
equipment; filtrasi bahan bakar & 
oli; rasionalisasi produk untuk efe-
siensi logistik; serta project penghe-
matan. Gulf memastikan dengan pro-
gram ini efesiensi biaya keseluruhan 
(total cost efficiency) akan tercapai, 
dibandingan dengan pendekatan bia-
ya per unit.

Gulf Oil Indonesia memproduksi ham-
pir semua produk di Indonesia, untuk 
memastikan ketersediannya dengan 
respon yang cepat. Gudang Gulf 
tersedia di beberapa kota besar di 
Indonesia dan didukung oleh distribu-
tor-distributor di seluruh Indonesia.

Salah satu distributor utamanya 
adalah Sarana Power Sedaya (SPS) 
yang fokus menggarap sektor pert-
ambangan. SPS telah berdiri puluhan 
tahun dengan network yang luas dan 
mengerti kebutuhan para customer 
pertambangan. SPS berpengalaman 
dalam bidang manajemen stock 
availability mengingat ketersediaan 
produk adalah faktor yang sangat 
penting bagi pertambangan, teruta-
ma di area terpencil. Tim SPS mem-
berikan servis dan respon yang cepat 
kepada para customer-nya. EI

Ilustrasi alat tambang.

(Tulisan ini merupakan kerja sama 
PT Gulf Oil Lubricants Indonesia de-
ngan Majalah Equipment Indonesia)
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Ada beberapa pe-
nanganan yang perlu 
diperhatikan, seperti 
jauhkan oli dari kon-
taminasi air, debu, 

kimia, dll yang dapat 
menurunkan kualitas 
oli dan dapat meru-

sak peralatan.
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Kadang-kadang, dalam industri utilitas, lokasi kerja 
memerlukan kendaraan amfibi untuk mengangkut 
material atau peralatan melalui medan yang sulit. 

Selain itu, sering kali perlu dipisahkan antara muatan dan 
penumpang. Untuk menjawab kebutuhan yang spesifik 
itu, Zeal Motor Inc. telah meluncurkan sebuah kendaraan 
amfibi model baru yang dapat mengangkut material dan 
peralatan ke lokasi kerja melalui kondisi yang sulit dengan 
para penumpang yang terpisah dari muatannya.

Kendaraan amfibi ini ditenagai oleh engine diesel Cater-
pillar C2.2 Turbo Tier 4 Final 67-hp yang menghasilkan 
torsi 1.400 rpm dan dipasangkan dengan transmisi hi-
drostatik. Alat ini mampu melakukan perjalanan dengan 
kecepatan maksimum hingga 25 mph di darat dan 3 mph 
di atas air, dan mampu mendaki bukit berlumpur yang 
curam dengan kemiringan hingga 75%. Tekanan tanah 
hanya 1,6 psi saat kendaraan terisi penuh.

Model Pickup dari Fat Truck ini menawarkan berbagai 
opsi seperti penggulung berkecepatan tinggi, unit pe-
nyemprotan kontrol vegetasi, tangki air, alat pemadam 
kebakaran, dan crane servis kecil untuk pekerjaan pemu-

lihan setelah badai.

Dengan kapasitas muat 1000 kg dan kemampuan amfibi, 
Fat Truck 2.8P tersedia dalam dua versi, yaitu kabin ter-
buka dan kanopi tertutup.

“Versi Pickup dari Fat Truck merupakan tambahan yang ba-
gus untuk armada di semua lokasi kerja. Memiliki kendara-
an yang mampu melaju dengan kecepatan hingga 25 mph, 
berjalan di atas air dengan kecepatan 3 mph dan mendaki 
bukit berlumpur yang curam dengan kemiringan hingga 75% 
dengan semua persyaratan keselamatan adalah beberapa 
keuntungan yang hanya dapat diberikan oleh Fat Truck,” 
kata Amine Khimjee, wakil presiden penjualan dan pemasa-
ran Zeal Motor dalam rilis pabrikan ini, Senin (4/10).

Kendaraan amfibi yang serba guna ini memiliki tapak 
yang kecil, 1,6 psi, dalam kondisi muatan maksimal, 
yang lima kali lebih kecil dari bekas tapak orang. Inilah 
alasan mengapa 2.8P dapat berjalan di mana saja.

Fat Truck 2.8P tampil perdana di hadapan publik pada 
acara Utility Expo di Amerikat Serikat baru-baru ini. 
(Sumber: www.fattruck.com)

FAT TRUCK RILIS MODEL PICKUP AMFIBI 
UNTUK INDUSTRI UTILITAS

Fat Truck Pickup 2.8P mampu berjalan di darat dengan kecepatan hingga 25 mph, di air 3 mph 
dan mendaki bukit berlumpur yang curam hingga kemiringan 75%. 

FOTO: FAT TRUCK

Zeal Motor, pabrikan Fat Truck, mengumumkan peluncuran resmi versi pickup amfibi Fat Truck 
baru, 2.8P. Kendaraan serba bisa ini mampu berjalan di atas air untuk angkut material hingga 

mendaki bukit terjal dengan kemiringan ekstrim.
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Apa yang akan terjadi 
ketika skid steer 
loader CASE B-Series 

yang menyenangkan untuk 
dikendarai bertemu dengan 
LEGOLAND, destinasi yang 
disukai oleh anak-anak 
dan orangtua? Bagaimana 
mesin konstruksi kecil yang 
paling terkenal di dunia 
dan resor LEGOLAND terbe-
sar di dunia bertemu, dan 
bagaimana suasananya? 
Mari kita lihat lebih dekat 
upacara peletakan batu 
pertama yang menyenang-
kan yang diadakan pada 26 
Agustus silam di Dapeng 
New District, Shenzhen!
Sebagaimana dilapor-
kan CNH Industrial, Kamis 
(26/8), Merlin Entertain-
ments Group, operator 
atraksi hiburan terkemuka 
di dunia, mengumumkan 
bahwa resor LEGOLAND 
terbesar di dunia secara 
resmi diluncurkan dan 
dibangun di Shenzhen. Dik-
etahui bahwa para peserta 
untuk seremoni ini terdiri 
dari Pemerintah Kota Shen-
zhen, Dapeng New District, 
Merlin Entertainments 
Group, LEGO Group, dan 
Hazens Group. 
Pada upacara tersebut, 
dengan lebih dari 20.000 
balok LEGO berwarna-war-
ni yang dimuat, skid steer 
loader CASE SR200B perla-
han masuk dan muatannya 
ditumpahkan, menandai 
dimulainya pembangunan 
LEGOLAND Shenzhen Re-
sort secara resmi.
Berjalan melewati lokasi 
kegiatan peletakan batu 
pertama, mesin ini harus 
kuat dan fleksibel dengan 
ukuran yang lebih kecil. 
Tenaga gali yang luar bi-
asa juga diperlukan untuk 
membawa 20.000 balok 
LEGO berwarna-warni 
untuk bongkar muatan 
dengan cara yang menge-
sankan. Satu-satunya 
alat kecil yang memenuhi 
persyaratan ini tidak lain 
adalah skid steer loader 
CASE. Dari efek tampi-
lan yang dihadirkan oleh 
SR200B pada saat upacara 
dan tepuk tangan meriah 
para tamu, tidak sulit 
untuk menilai bahwa ker-
jasama antar industri yang 
erat antara B-Series dan 
LEGOLAND ini sempurna!

Orang-orang yang mengi-
kuti perjalanan CASE Con-
struction Equipment pasti 
mengetahui bahwa ini 
bukan pertama kalinya skid 
steer loader CASE S-Series 
dan LEGOLAND bekerja 
sama. Hal ini dapat ditelu-
suri kembali ke tahun 2015 
di Shanghai Changfeng 
Joy City ketika skid steer 
loader CASE S-Series ber-
gandengan tangan dengan 
LEGOLAND, untuk menye-
lesaikan upacara peletakan 
batu pertama LEGOLAND 
Discovery Center Shanghai.
Jika LEGOLAND dapat 
membuat anak-anak ber-
senang-senang, skid steer 
loader CASE adalah sumber 
kegembiraan bagi para in-
sinyur, terutama B-Series 
yang baru ini. Mesin kecil 
ini dapat menawarkan kes-
enangan yang mengesankan 
bagi para operator dalam 

beban kerja yang berat ber-
kat ketepatan, fleksibilitas 
dan multigunanya.
Sistem kontrol untuk genera-
si B-Series ini telah diting-
katkan lagi, dan dioperasikan 
dengan cara yang lebih nya-
man sesuai keinginan Anda. 
Tata letak baru tombol-tom-
bol di sebelah kiri memasti-
kan kontrol serba lebih nya-
man. Start-up tanpa kunci 
baru dari kanan telah diop-
timalkan untuk menawarkan 
interaksi manusia-mesin 
yang lebih intuitif. Joystick 
servo terpusat meningkatkan 
kinerja kontrol alat secara 
keseluruhan dan membuat 
aksi gabungan lebih akurat 
dan halus. 
Skid steer loader B-Series 
ini hadir standar dengan 
perangkat untuk memu-
dahkan penggantian ber-
bagai attachment dengan 
cepat. Ini memungkinkan 

CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT DUKUNG LEGOLAND SAAT 
SEREMONI PELETAKAN BATU PERTAMA DI SHENZHEN

Skid steer loader CASE dengan berbagai attachment. 

Skid steer loader B-Series memungkinkan Anda merasakan 
kesenangan mengemudi & mengendalikannya. 

FOTO: CASE

operator untuk dengan 
mudah mengganti at-
tachment apa saja dalam 
waktu kurang dari dua 
menit tanpa menggunakan 
alat apa pun. Mesin ini 
juga tersedia dengan kom-
ponen aliran tinggi yang 
disempurnakan sebagai op-
sional untuk memberi daya 
pada beberapa heavy duty 
attachment CASE profe-
sional, seperti mesin-mesin 
giling aliran tinggi, blower 
salju aliran tinggi, dan pe-
nyapu. Mesin B-Series yang 
serbaguna ini tidak hanya 
membuat operator sangat 
senang, tetapi juga me-
mungkinkan para pengguna 
untuk mengerjakan proyek 
dalam berbagai kondisi 
kerja, sangat bermanfaat!
LEGOLAND Shenzhen Re-
sort akan memiliki 9 area 
dengan berbagai tema, 
lebih dari 100 fasilitas 
hiburan interaktif, per-
tunjukan dan atraksi. Area 
hiburan ini juga akan me-
nyediakan hotel dengan 
tema-tema khusus dengan 
lebih dari 1.000 kamar, 
menghadirkan pengalaman 
liburan yang tak terlu-
pakan bagi orang tua dan 
anak-anak berusia 2-12 
tahun. Dalam mengejar 
tujuan yang sama seperti 
LEGOLAND, CASE Construc-
tion Equipment, yang 
sudah berdedikasi untuk 
memproduksi mengem-
bangkan skid steer loader 
selama lebih dari setengah 
abad, juga fokus pada 
pengalaman pelanggan dan 
perwujudan nilai dengan 
cara yang berbeda.
CASE akan mematuhi pedo-
man produksi yang telah 
dipertahankan selama 
179 tahun, terus menin-
gkatkan manufaktur dan 
kualitas produk, berusaha 
semaksimal mungkin untuk 
memperluas skenario ap-
likasi skid steer loader, dan 
memperkenalkan produk 
skid steer yang sangat baik 
ke kondisi kerja yang diper-
lukan, membawa pengala-
man berkualitas tinggi dan 
hasil yang tinggi bagi para 
pengguna di China. Skid 
steer loader CASE, bersama 
dengan LEGOLAND akan 
menciptakan dan berbagi 
masa depan yang indah! 
(Sumber: www.cnhindus-
trial.com)

CASE
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Informasi tentang peralatan peralatan konstruksi yang bertenaga listrik 
masih seperti bisik-bisik tetangga di Indonesia. Para pemain alat berat 
mulai mewacanakannya namun belum banyak orang yang tertarik untuk 

menindak lanjutinya. Beberapa distributor, dengan dukungan principal mere-
ka, mulai memperkenalkan teknologi engine yang ramah lingkungan ini, teta-
pi pasar barang-barang modal ini belum memberikan respons yang berarti. 

Tanggapan yang terbilang dingin itu dapat dimaklumi mengingat Indonesia 
memang belum dikenal sebagai produsen barang-barang modal itu, tetapi se-
bagai produsen. Selain itu, isu-isu seputar operasi peralatan konstruksi yang 
ramah lingkungan belum menjadi fokus perhatian kita. Semua alat berat 
yang ada di Indonesia mulai dari yang beroperasi di sektor konstruksi, infra-
struktur, agrikultur, forestry hingga pertambangan semuanya mengkonsumsi 

diesel. Padahal bahan bakar jenis ini 
mengeluarkan gas buang yang ber-
dampak destruktif terhadap kelestar-
ian kehidupan di bumi kita ini. 

Namun, mari kita cermati perkem-
bangan peralatan berat yang menggu-
nakan elektrik sebagai sumber tena-
ganya di negara-negara maju.  Di AS, 
contohnya, sekarang para kontraktor 
tidak lagi berangan-angan menge-
nai excavator atau wheel loader 
yang bertenaga listrik tetapi mereka 
mendapatkan pengalaman nyata pada 
mesin-mesin baterai-listrik pertama 
Volvo Construction Equipment, exca-
vator Volvo ECR25, dan wheel loader 
Volvo L25, sebagai dilaporkan Equip-
ment World pada Selasa (5/10/2021).

Ada empat pelanggan Volvo CE yang 
menggunakan kedua alat tersebut 
dalam berbagai aplikasi selama seki-
tar satu tahun. Ini dalam rangka uji 
coba peralatan konstruksi Volvo yang 
bertenaga listrik. Bagaimana hasil-
nya? Mesin tanpa emisi tidak berarti 
produktivitas berkurang. Kontraktor-
kontraktor yang menguji alat-alat ini 
tidak melihat adanya kompromi dari 
segi kedalaman penggalian dan daya 
dobrak pada excavator atau tipping 
load dan ketinggian pembuangan 
pada wheel loader. Selain itu, unit-
unit tersebut sepenuhnya menggu-
nakan tenaga hidrolik untuk setiap 
attachment.

Untuk membantu menunjukkan ke-
pada operator-operatornya apa yang 
dapat dilakukan ECR25 elektrik, satu 
perusahaan yang menguji mesin ini, 
kontraktor pembongkaran Casper 
Company, melakukan demo secara 
berdampingan unit bertenaga listrik 
dan unit yang menggunakan engine 
diesel, keduanya dilengkapi dengan 
breaker. 

“Mesin elektrik itu sama kuatnya jika 
tidak lebih kuat (daripada mesin die-
sel) dan hal semacam itu mengubah 
pikiran semua orang,” kata Darrell 

BAGAIMANA RASANYA
MENGOPERASIKAN EXCAVATOR 

ECR25 & LOADER L25
ELEKTRIK BARU VOLVO?

Excavator Volvo ECR25 dan wheel loader L25 menempati panggung 
utama di booth Volvo pada pameran Utility Expo baru-baru ini.

Volvo Construction Equipment menawarkan pengalaman 
mengoperasikan peralatan konstruksi bertenaga listrik 

pada Utility Expo. Bagaimana rasanya?
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Merritt, pengawas di Casper. “Saya 
juga terkejut.”

“Saya punya orang-orang yang men-
ginginkan semua dikerjakan dengan 
tenaga diesel, dan mereka terkejut 
dengan mesin-mesin listrik ini,” 
kata Jacques Marais, direktur Baltic 
Sands, pengembang perumahan yang 
juga melakukan demo unit-unit listrik 
tersebut.

Tantangan-tantangan yang masih ada 
berkaitan dengan kecepatan dan in-
frastruktur pengisian baterai. “Ada 
batasan saat ini dalam hal mendapat-
kan delapan jam sehari penuh,” 
komentar Marais. Namun, katanya, 
“ketahuilah bahwa mesin listrik akan 
memberi Anda sesuatu yang sangat 
mendekati itu.”

“Operator-operator saya biasanya 
bekerja 10 jam sehari, dan kami 
harus meng-charge mesin-mesin ini 
saat makan siang dan istirahat,” 
kata Merritt. “Jika kami melakukan 
penggalian material yang lunak, 
kami bisa memakainya sedikit lebih 
lama, tetapi tidak demikian jika kami 
mengguakan hammer selama 10 jam 
sehari.”

Tapi tidak ada keraguan bahwa ada 
minat yang besar pada unit-unit 
bertenaga listrik oleh para pengguna, 

sebagian didorong oleh kekhawati-
ran para pemilik proyek atas emisi 
dan kebisingan yang dihasilkan oleh 
mesin-mesin diesel.

Seminggu setelah acara pers Cali-
fornia, Volvo CE mendemonstrasikan 
kedua mesin elektrik tersebut pada 
pameran Utility Expo baru-baru ini. 
Alhasil, Volvo mengatakan bahwa 
pihaknya menerima pesanan-pesanan 
ECR25 selama pameran ini, yang akan 
mulai dipenuhi pada Januari nanti.

Pengalaman penguji

Didanai oleh Badan Perlindungan 
Lingkungan AS dan dikelola oleh Dis-
trik Manajemen Kualitas Udara Pantai 
Selatan, tujuan uji coba ini ada dua, 
kata Ray Gallant, wakil presiden 
manajemen produk dan produktivitas 
Volvo CE. Satu, letakkan mesin-mesin 
ini dalam kondisi kerja nyata, dan 
dua, tes infrastruktur pengisian daya.

Bekerja melalui dealer Volvo Con-
struction Equipment & Services Cali-
fornia milik perusahaan itu, Volvo 
menggandeng empat organisasi untuk 
mendemonstrasikan  ECR25 dan L25 
elektrik:

l Baltic Sands menggunakan mesin-
mesin ini untuk menggali, meratakan, 
dan memindahkan material, di samp-
ing pekerjaan-pekerjaan lainnya.

l Casper memanfaatkan unit-unit 
ini untuk pekerjaan pembongkaran, 
termasuk di dalam gedung-gedung.

l Departemen Perhubungan Califor-
nia menggunakan unit-unit elektrik 
ini untuk membuat parit, perataan 
dan pembersihan area drainase.

l Raksasa pembuangan limbah dan 
daur ulang Waste Management menu-
gaskan alat-alat ramah lingkungan ini 
untuk menangani limbah ringan.

Semua operasi mesin-mesin ini meng-
habiskan 400 jam  — tetapi jangan 
samakan dengan jam-jam pada en-
gine diesel, yang mengakumulasi ber-

Darrell Merritt, Casper Company, (kiri) dan Jacques Marais, Baltic Sands, menceritakan secara rinci pengalaman-pengalaman mereka dengan 
mesin-mesin electric compact selama acara Volvo press yang dipandu oleh Stephen Roy, president Volvo CE wilayah Amerika Utara.

Unit-unit yang diuji di lokasi Baltic Sands. 

FOTO: VOLVO CE
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jam-jam karena menggunakan bahan 
bakar, termasuk idle time. Dengan 
mesin listrik, jika tidak bergerak, ti-
dak ada jam-jam yang terakumulasi.

Berdasarkan hasil pengujian-penguji-
an ini, terungkap bahwa infrastruktur 
dan kecepatan pengisian daya tetap 
menjadi tantangan, meskipun Volvo 
mengatakan arus tinggi yang tersedia 
di jaringan listrik AS terbukti berman-
faat dibandingkan dengan pengujian-
pengujian yang telah dilakukan di 
Ero pa. Pengujian-pengujian ini meng-
gunakan beberapa opsi pengisian 
daya, termasuk daya jaringan AC 240 
volt, prototipe pengisi daya cepat 
48 volt, dan pengisi daya bertenaga 
surya yang diproduksi oleh Beam 
Global.

Mesin-mesin ini menggunakan pengisi 
daya Tipe 2 yang sama saat ini pada 
mobil-mobil listrik.

Menggunakan pengisian cepat off-
board, excavator elektrik Volvo ini 
dapat diisi ulang 80% dalam satu jam; 
untuk loader, 80% bisa dicapai dalam 
2 jam. Pengisian ulang on-board mem-
butuhkan waktu 5 jam untuk excava-
tor dan 12 jam untuk loader. Tergan-
tung pada aplikasi dan penggunaan, 
dengan daya sebesar itu unit-unit ini 
dapat beroperasi sekitar 8 jam.

Karena Casper menggunakan mesin-
mesin listriknya pada beberapa 
pekerjaan, ia mengangkut unit-unit 
ini kembali ke yard-nya di-dicharge 
semalaman.

Sementara Baltic Sands bekerja di 
daerah-daerah terpencil yang tidak 
terhubung ke jaringan listrik, se-
hingga selama tahap awal proyek, ia 
mengangkut mesin-mesin itu kembali 
ke yard miliknya untuk di-charge. 
Baltik akhirnya menggunakan pengisi 
daya bertenaga surya. “Kami men-
emukan itu sebagai solusi yang san-
gat bagus,” kata Marais. “Itu adalah 
prospek yang menarik bagi kami, 
terutama pada masa mendatang.”

“Saya pribadi menyukai pengisian 
tenaga surya,” kata Gallant. Faktan-
ya, Volvo telah meminta Beam Global 
untuk menyiapkan stasiun pengisian 
portabel EV ARC 2020 di stand Util-
ity Expo perusahaan itu. Kami akan 
menjajaki sistem itu dalam kisah se-
lanjutnya,” ujarnya.

Perubahan sikap
Meski operator-operator yang lebih 
tua pada awalnya ragu-ragu, namun 
hal itu dengan cepat menghilang, 
kata Merritt. “Mereka tahu itu tidak 
terlalu sulit.” Ada juga manfaat-
manfaat lain.

“Kami melakukan banyak utilitas 
bawah tanah di gedung-gedung yang 
ada, dan beberapa masalah terbesar 
yang kami miliki adalah kebisingan 
dan asap knalpot,” kata Merritt. 
Karena itu, perusahaannya terdorong 
untuk melakukan pekerjaan ini den-
gan tangan. Merritt secara aktif men-
cari alternatif ketika kesempatan tes 
Volvo muncul dengan sendirinya.

“Teman-teman saya menyukainya 
karena mereka dapat berbicara 
satu sama lain,” katanya. (Volvo 
mengatakan kebisingan eksterior 
berkurang 9 desibel — pengurangan 
90% dalam kekuatan suara — pada 
ECR25 dibandingkan dengan unit die-
sel. L25 mengalami pengurangan se-
rupa dalam kekuatan suara.) “Mereka 
biasanya melambaikan tangan untuk 
mendapatkan perhatian operator, 
jadi itu juga hal yang aman.”

Manfaat lain, kata Merritt: tidak lelah 
di penghujung hari. “Kelelahan op-
erator adalah masalah besar,” Marais 
setuju.

Volvo juga menunjukkan bahwa me-
sin-mesin listrik ini tidak memerlu-
kan perawatan seperti mesin diesel, 
misalnya mengganti oli, filter oli, dan 

filter partikulat diesel. Tangki DEF 
juga dihilangkan. Yang tersisa adalah 
oli dan filter sistem hidrolik serta 
cairan pendingin untuk inverter dan 
drivetrain.

Volvo mengatakan unit-unit bertena-
ga baterai lithium-ion  ini — yang 
sekali lagi bekerja 400 jam secara 
gabungan — mengurangi emisi kar-
bon dioksida sebesar 6 metrik ton. 
Dibandingkan dengan model bertena-
ga diesel, unit-unit uji coba ini meng-
hemat 560 galon bahan bakar dengan 
perkiraan biaya $2.400, menurut 
Volvo.

Volvo mengatakan akan terus 
mengembangkan elektrifikasi untuk 
ukuran dan jenis mesin-mesin lain-
nya, sambil mencari peluang-peluang 
hibah tambahan dan kemitraan-kemi-
traan strategis. 

Selain listrik, Volvo melirik sel-sel 
bahan bakar hidrogen, pembakaran 
hidrogen, dan alat berat yang ter-
hubung ke jaringan, semuanya ber-
peran dalam perjalanan tanpa emisi 
di lokasi kerja.

Volvo mengatakan R&D selanjutnya 
akan fokus untuk terus meningkatkan 
waktu pengoperasian alat-alat listrik 
ini, mengoptimalkan sistem pengisian 
daya terpasang dan mengeksplorasi 
metode pengisian alternatif untuk 
lokasi kerja yang tidak memiliki akses 
siap pakai di stasiun pengisian daya. 
(Sumber: Equipment World)

EQUIPM ENTTREND
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Divisi Pertambangan Hexagon 
dan Liebherr mengumumkan 
di sela-sela acara MINExpo di 

Las Vegas pada Selasa (14/9) sebuah 
perjanjian kerangka kerja global yang 
memajukan otomatisasi tambang 
generasi masa depan.

Teknologi Hexagon, termasuk sistem 
manajemen misi otonomnya, akan di-
gunakan dalam opsi otomatisasi tam-
bang yang ditawarkan oleh Liebherr 
kepada pelanggan-pelanggannya. 

Keunggulan-keuntungan dari 
penawaran Liebherr ini adalah 
tingkat keamanan dan fleksibilitas 
yang tinggi, serta integrasi tanpa ba-
tas, yang meliputi solusi-solusi pen-
gangkutan otonom yang lengkap.

“Sistem manajemen misi otonom ini 
akan mengatur armada otonom dan 
pergerakan lalu lintas tambang tak 
berawak di seluruh tambang untuk 
pengangkutan otonom yang optimal. 
Ini sepenuhnya terintegrasi dengan 
manajemen armada dan analitik pe-
rusahaan dan produk-produk portofo-
lio pelaporan,” kata Hexagon, dikutip 
dari rilis Liebherr.

“Kami sangat senang dapat bermitra 
dengan Liebherr, yang memiliki visi 
yang sama dengan kami tentang masa 
depan yang otonom dan sama-sama 
berkomitmen terhadap keselamatan 
para penambang,” kata Andrew 
Crose, VP-Autonomous, divisi Pertam-
bangan Hexagon. 

“Kami sangat bangga dengan sistem 
manajemen misi otonom,” tambah 
Crose. “Dari satu platform yang 
mengintegrasikan beberapa solusi 
life-of-mine, ini mewujudkan misi 

Sudah berapa kali Anda kesulitan mendapatkan tenaga teknisi 
untuk memperbaiki alat berat yang bermasalah? Atau, mung-
kin teknisi ada tapi dia tidak bisa mengatasi persoalan mesin 

yang ada. Kalau Anda pernah mengalami persoalan seperti itu, 
Anda tidak sendiri. Khabar baiknya adalah Liebherr sudah punya 
solusi untuk meretas problem itu dengan debut perangkat Remote 
Service-nya tahun lalu dan baru-baru ini mengumumkan pembaru-
annya dengan peluncuran XpertAssist. Fitur baru ini adalah layanan 
berbasis langganan tahunan yang menggabungkan beberapa per-
angkat servis dengan saran-saran ahli secara real-time dari teknisi-
teknisi berpengalaman melalui koneksi audio-visual.

Aplikasi XpertAssist memungkinkan analisis kesalahan langsung dan 

LIEBHERR BERMITRA DENGAN HEXAGON
HADIRKAN OTOMASI TAMBANG GENERASI BARU

Sistem manajemen misi otonom Hexagon 
akan digunakan dalam opsi tambang yang 

ditawarkan oleh Liebherr.

Liebherr, salah satu produ-
sen peralatan konstruksi dan 
pertambangan terbesar di du-
nia, dan Hexagon, pemimpin 
global dalam solusi-solusi re-
alitas digital (digital reality), 
yang menggabungkan sensor, 

perangkat lunak dan teknologi 
otonom telah menandatan-
gani perjanjian kerangka 

kerja untuk menghadirkan 
otomatisasi tambang generasi 

masa depan.

kami untuk memberdayakan masa 
depan yang otonom.”

“Integrasi teknologi Hexagon memung-
kinkan Liebherr menyediakan solusi 
penambangan otonom, konsisten den-
gan visi kami tentang arsitektur terbu-
ka otomatisasi tambang generasi masa 
depan,” kata Scott Bellamy dari  Mining 
Trucks, Liebherr Mining. “Pengumu-
man hari ini merupakan tonggak yang 
menarik bagi Liebherr dan Hexagon, 
yang mendukung fase selanjutnya dari 
kemitraan kolaboratif kami.”

Mengintegrasikan kekuatan teknologi 
Hexagon dengan solusi-solusi interoper-
able, Liebherr menghadirkan otomatisa-
si tambang generasi masa depan dengan 
kecerdasan on-board yang meningkat, 
mengurangi ketergantungan pada infra-
struktur lokasi dan sistem pengawasan 
terpusat. (Sumber: Liebherr)

APLIKASI XPERTASSIST LIEBHERR MEMBUAT 
ANDA SELALU TERHUBUNG DENGAN PARA 
TEKNISI KAPAN DAN DIMANA SAJA
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Immersive Technologies memilih pameran MINExpo 2021 untuk merilis apa 
yang disebutnya sebagai teknologi simulator tambang pertama di dunia 
di kelasnya: PRO5.

PRO5, menurut perusahaan itu, dibangun berdasarkan kesuksesan penda-
hulunya PRO4, PRO3 dan AES2B, yang hingga saat ini telah melatih lebih 
dari 150.000 operator peralatan di 45 negara selama lebih dari 23 tahun ke-
beradaannya.

Rilis baru ini memiliki sistem visual kelas profesional untuk menghadirkan 
realisme pada tingkat yang sebelumnya tidak dialami dalam penambangan, 
kata Immersive, dan ini adalah simulator tambang pertama yang meng-
gabungkan 3D stereoskopik, layar melengkung satu bagian, grafikgrafik foto
realistis, dan  teknologi pelacakan kepala RealView.

pemecahan masalah secara online 
yang didukung oleh petunjuk-petun-
juk langkah demi langkah dari pakar 
teknologi Liebherr secara online. 
Dukungan diberikan oleh ahli-ahli 
dealer Liebherr di seluruh dunia 
dengan dukungan cadangan tingkat 
kedua dari OEM.

Jika seorang mekanik memang perlu 
datang ke lokasi untuk mengatasi 
masalah-masalah yang ada, waktu 
mereka dibuat seefisien mungkin 
melalui panggilan audio-video yang 
menjelaskan masalah yang ada dan 
memungkinkan mereka untuk mem-
bawa peralatan dan keahlian yang di-
perlukan untuk pekerjaan itu. Setelah 
perbaikan selesai, tanya jawab me-
lalui panggilan konferensi audio-video 
akan menjelaskan pekerjaan yang di-
lakukan atau membahas kemungkinan 
temuan dengan diskusi lanjutan.

Menurut Liebherr, (selama ini, Red) 
teknisi servis menghabiskan hingga 
45% waktu mereka hanya untuk ber-
jalan dari dan ke lokasi kerja. Ini 
mahal dan memakan waktu. Keun-
tungan dari XpertAssist akan memo-
tong setengah waktu untuk memper-

baiki dan mengurangi biaya layanan 
lapangan sebesar 20% per tahun un-
tuk setiap mesin yang terdaftar, kata 
pabrikan asal Jerman itu.

XpertAssist juga dapat memberi Anda 
saran perawatan prediktif dan lapo-
ran mengenai kondisi masing-masing 
mesin atau seluruh armada, terma-
suk laporan tentang keselamatan 
atau penggunaan mesin dan engine. 
Tinjauan kinerja interaktif dan saran 
tentang pemeliharaan preventif me-

IMMERSIVE TECHNOLOGIES 
LUNCURKAN PRO5

ningkatkan ketersediaan alat berat 
dan memastikan perencanaan angga-
ran yang lebih baik.
Untuk mengakses informasi dan 
panggilan konferensi video, Liebherr 
menawarkan tablet pra-instal siap 
pakai yang memungkinkan dokumen-
tasi mesin digital dan unduhan data, 
serta pemantauan operasi jarak 
jauh. Namun, layanan baru ini baru 
tersedia untuk crawler crane, pera-
latan pondasi dalam dan maritime 
crane. (Sumber: Liebherr)

Obrolan jarak jauh se-
cara real-time dengan 
para teknisi dan dealer 
atau OEM melalui Xper-
tAssist Liebherr mengu-
rangi biaya dan waktu 
untuk menyelesaikan 
panggilan-panggilan 
servis.

Fiturfitur lain yang tidak kalah me-
nariknya adalah desain khusus untuk 
beroperasi terus-menerus di lingkun-
gan-lingkungan tambang yang keras 
dengan waktu rata-rata yang sangat 
tinggi antara kegagalan. Faktanya, 
kata pembuatnya, platform ini di-
dasarkan pada desain yang paling tah-
an lama dan terbukti dalam simulasi 
penambangan yang telah memberikan 
masa pakai aset 10 tahun lebih den-
gan ketersediaan sistem 99,4%.

Selain itu, Immersive telah memuji 
nilai pelatihan yang unggul dan 
kemampuan yang semakin mening-
kat, mengintegrasikan pengalaman 
belajar dan pengembangan dengan 
teknologi-teknologi baru serta kenya-
manan bagi orang-orang yang sedang 
belajar maupun pelatih.

“Kolaborasi erat kami dengan 
perusahaan-perusahaan tambang 
yang dipadukan dengan pengalaman 
teknologi pertambangan kami yang 
luas merupakan katalisator untuk 
inovasi yang memecahkan tantangan-
tantangan bisnis pertambangan yang 
sebenarnya. PRO5 adalah langkah 
besar lainnya menuju misi kami 
untuk membuat perusahaan-perusa-
haan sumber daya lebih aman dan 
lebih menguntungkan,” kata David 
Anderson, CEO Immersive Technolo-
gies, dalam rilis, Kamis (23/9).

 (Sumber: Teknologi Immersive)
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Mengoperasikan 
alat konstruksi 
jalan tanpa awak 

bukan sebuah impian lagi 
bagi XCMG tetapi sudah 
menjadi kenyataan. Pabri-
kan asal Suzhou, China 
ini sudah beberapa kali 
mendemontrasikan kecang-
gihan alat-alat buatan-
nya melakukan pekerjaan 
pemadatan dan pengasa-
plan jalan. Yang teranyar, 
perusahaan yang termasuk 
salah satu produsen alat 
berat terkemuka di dunia 
ini mengerahkan armada 
konstruksi jalan tanpa 
operatornya untuk pemeli-
haraan  Jalan Tol Nanjing-
Shanghai, ruas jalan raya 
paling sibuk di Tiongkok. 

Sebagai armada kon-
struksi jalan tak berawak 
skala terbesar di dunia, 
aplikasinya yang sukses 
sebagai solusi terpadu 
merupakan peristiwa men-
arik yang menjadi tonggak 
penting dalam pemeli-
haraan dan konstruksi ja-
lan raya dengan cara yang 
cerdas secara global.

Jalan Tol Nanjing-Shanghai 
adalah salah satu jalan 
raya kelas tertinggi di Cina 
dan jalur emas di Delta 
Sungai Yangtze. Armada 
tanpa awak XCMG terdiri 
dari 10 unit mesin tan-
dem road roller dan dua 
unit mesin paver lebar 
yang besar, semuanya be-
rada di bawah komando 
yang terpadu dari stasiun 
penentuan posisi satelit 
BeiDou. Didukung oleh 
teknologi-teknologi yang 
terdiri dari penentuan 
posisi yang sangat presisi 

BeiDou, navigasi inersia 
dan pengenalan rintangan, 
armada ini menyelesaikan 
pekerjaan-pekerjaan ter-
jadwal yang meliputi men-
gendarai, mengemudi, dan 
pemadatan.

“Proyek pemeliharaan dan 
konstruksi jalan tak ber-
awak ini memungkinkan 
kami mencapai tahap 
‘pemeliharaan cerdas’. 
Tingkat kelulusan inspeksi 
jauh lebih tinggi daripada 
konstruksi manual tradis-
ional, dan teknologi tak 
berawak XCMG unggul 
dalam efisiensi konstruksi 
dan akurasi kontrol,” kata 
Li Xin, Asisten GM Jiangsu 
Xiandai Road & Bridge 
Co. Ltd., dilansir dari rilis 
XCMG, Minggu (26/9).

XCMG telah menerapkan 
teknologi radar pengu-
kuran ketebalan aspal 
terus-menerus yang unik 
dan eksklusif untuk proyek 

pemeliharaan jalan tak 
berawak ini, yang jauh 
di depan pengukuran inti 
tradisional yang secara 
terus menerus dan akurat 
mengukur ketebalan aspal 
tanpa kerusakan, menca-
pai kedalaman maksimum 
120mm dan menjamin er-
ror (kesalahan) pengukuran 
± 1mm. Teknologi ini mem-
berikan dasar yang akurat 
untuk kontrol secara real-
time dari ketebalan paving 
dan meningkatkan akurasi 
paving serta kualitas kon-
struksi.

Armada tak berawak telah 
memenuhi semua per-
syaratan konstruksi dan 
pemeliharaan melalui tes 
format kisi-kisi ketebalan, 
pemadatan dan koefisien 
gesekan.

XCMG selalu menempatkan 
teknologi cerdas tak ber-
awak sebagai fokus peneli-
tian dan aplikasinya sukses 

dalam pembangunan dan 
pemeliharaan ruas Jalan 
Tol Panzhihua-Dali, Jalan 
Tol Liuzhou-Nanning, Jalan 
Tol Beijing-Xiong’an dan 
Jalan Tol Beijing-Dezhou.

“Pada masa mendatang, 
XCMG akan terus berkomit-
men pada R&D produk-
produk pintar dan tak 
berawak, benar-benar 
mencapai standarisasi kon-
struksi teknik tak berawak 
dan membentuk kem-
bali konstruksi yang sangat 
kompleks dan sulit. Dengan 
penginderaan dan kontrol 
cerdas, konstruksi digital, 
dan teknologi tak berawak 
sebagai intinya, XCMG me-
nyediakan solusi-solusi cer-
das yang dapat disesuaikan 
dan berkualitas tinggi bagi 
para pelanggan,” kata Lige 
Xue, Insinyur R&D XCMG. 
(Sumber: XCMG)

ARMADA KONSTRUKSI JALAN TANPA AWAK XCMG 
RAMPUNGKAN PROYEK PERAWATAN

JALAN TOL PALING SIBUK DI TIONGKOK

Armada alat konstruksi jalan tanpa awak XCMG, skala terbesar secara global, menyelesaikan 
proyek pemeliharaan jalan tol Nanjing-Shanghai, ruas jalan raya paling sibuk di Tiongkok. 

XCMG
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Cat mengatakan 
sistem Connected 
Worker-nya yang  

baru, yang akan tersedia 
pada kuartal pertama ta-
hun 2022, menggabungkan 
teknologi smart wearable 
dengan kekuatan analitik 
untuk membuat para pe-
kerja lebih aman, menurut 
laporan Equipment World, 
Rabu (15/9). Sistem ini 
dikembangkan oleh Guard-
Hat.

Diperkenalkan di ajang 
MINExpo 2021, Connected 
Worker ini terdiri dari tiga 
komponen utama: per-
angkat keras yang dapat 
dipakai, perangkat lunak 
yang menangkap dan mel-
aporkan data, dan platform 
Internet of Things (IoT) 
yang menerima laporan-
laporan lapangan dan mem-
peringatkan para pekerja 
tentang potensi-potensi 
risiko keselamatan. Sistem 
ini mengomunikasikan 
perintah-perintah evakuasi, 
deteksi (benda-benda yang) 
jatuh, sinyak-sinyal SOS, 
dan pelanggaran-pelangga-
ran geofence.

Bagian “wearable” hadir 
dalam dua bentuk berbeda: 
HC1 Hardhat memiliki chip 
GNSS tertanam yang mem-
beri tahu para pengguna 
di mana setiap pemakai 
berada di lokasi. Para pe-
makai yang menggunakan 
sistem Ultra-Wideband juga 
dapat melacak pemakai-

pemakai di dalam ruangan, 
menawarkan pelacakan 3D 
(garis bujur, lintang, dan 
ketinggian) untuk menemu-
kan para pekerja dengan 
cepat dalam keadaan daru-
rat. Topi keras ini memiliki 
fitur panggilan video dan 
audio, push-to-talk dan 
geofence offline dan ke-
mampuan merekam.

Menurut website GuardHat, 
HC1 Hardhat ditenagai oleh 
paket baterai lithium-ion 
belakang yang menyediakan 
daya 8-12 jam. Pinggiran 
kuning adalah tempat se-
bagian besar fitur berada. 
Tombol-tombol di bagian 
bawah pinggiran meliputi 
tombol panggil, volume, 
SOS, status/resolve, push-
to-talk, perubahan saluran 
dan tombol power. Berat 
maksimum topi keras ini 
(dengan suspensi) adalah 1 
pon, 12,2 ons.

Perangkat wearable lainnya 

adalah label (tag) TA1, yang 
menawarkan pelacakan 
GNSS dan Bluetooth di luar 
ruangan. Label ini memiliki 
peringatan-peringatan SOS, 
evakuasi dan jarak sosial 
dan memberi tahu para pe-
kerja tentang pelanggaran 
geofence. 

Label ini juga dapat mereka 
gambar-gambar dan video-
video untuk melaporkan ba-
haya yang secara otomatis 
dibagikan dengan pusat ken-
dali keamanan (SCS) sistem 
kepada tim-tim untuk 
mengembangkan geofence 
di sekitar area-area yang 
berbahaya dengan cepat.

Sistem ini, bagian dari 
portofolio Cat MineStar De-
tect, juga memiliki aplikasi 
smartphone Android untuk 
memantau para kru di luar 
ruangan. Ini memungkinkan 
para manajer lapangan un-
tuk berkomunikasi dengan 
para pekerja, mengeluar-
kan peringatan SOS, dan 
dapat menangkap gambar-
gambar dan video-video.

Cat mengatakan bahwa 
Connected Worker men-
ciptakan ekosistem kesela-
matan di lokasi tambang, 
menangkap dan menyimpan 
data — baik di cloud mau-
pun di server lokal — untuk 
analisis. Dengan menggu-
nakan SCS, para manajer 
dapat melihat lokasi dan 
data para pekerja hampir 
secara real-time untuk 
mengkomunikasikan situasi 
tidak aman kepada mer-
eka yang ada di lapangan. 
Laporan yang dimaksud 
mencakup pelaporan peris-
tiwa, pelanggaran dan 
evakuasi darurat, laporan 
lokasi dengan tanda panas 
yang menunjukkan area 
yang sering dilalui, pemba-
caan sensor yang mencakup 
suhu, kebisingan, kelemba-
ban dan tekanan. (Sumber: 
www.equipmentworld.com)

CONNECTED WORKER CAT
GABUNGKAN TEKNOLOGI SMART WEARABLE DENGAN 

KEKUATAN ANALITIK UNTUK KESELAMATAN PARA PEKERJA

HC1 Hardhat memiliki chip GNSS tertanam yang memberi tahu 
para pengguna di mana setiap pemakai berada di lokasi kerja. 

Apakah masuk akal untuk menyematkan kemampuan pelacakan dan komunikasi ke dalam APD

Baterai lithium-ion 
bertahan 8-12 jam dan 
dapat dengan mudah 
diganti. 

Label TA1 Pekerja yang Ter-
koneksi Cat menawarkan 
GNSS dan pelacakan Blue-
tooth untuk luar ruang.

FOTO-FOTO: CATERPILLAR

GUARDHAT
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Meningkatkan efisiensi hidrolik 
pada produk-produk excava-
tor, sistem Common Pres-

sure Rail Hybrid yang dikembangkan 
Volvo Construction Equipment (Volvo 
CE), merupakan inovasi lain yang 
meningkatkan performa  sekaligus 
mengurangi emisi CO2 sejalan dengan 
ambisi Volvo Group untuk wujudkan 
emisi bersih pada tahun 2040.
Secara diam-diam sebuah tim Volvo 
Construction Equipment dari Swedia 
dan Korea Selatan bekerja sama den-
gan perusahaan Finlandia, Norrhydro, 
mengembangkan sistem elektro-hidrolik 
yang secara drastis mengurangi kehilan-
gan energi dan meningkatkan efisiensi 
bahan bakar pada produk-produk Volvo.
Saat ini, inovasi tersebut telah 
berkembang menjadi solusi dunia 
nyata dengan uji coba pelanggan 
yang berkelanjutan di lapangan dan 
diharapkan dapat mempercepat 
pengenalan e-mobility pada seluruh 
platform excavator Volvo CE yang 
lebih besar. Pabrikan itu memprediksi 
teknologi baru ini akan tersedia di 
pasar excavator dalam waktu dekat.
“Inovasi ini memungkinkan Volvo 
CE untuk menawarkan kepada para 
pelanggannya solusi elektro-hidrolik 
yang benar-benar unik, mendorong 
efisiensi bahan bakar ke level baru. 

Salah satu pekerjaan 
terberat dalam kon-
struksi adalah mengebor 

lubang dengan ukuran yang 
akurat dan bersih dalam se-
buah struktur beton.
Solusi yang ditawarkan Hilti 
adalah memasangkan bor 
inti diamond DD 250-CA-
nya dengan sebuah unit 
auto-feed DD AF-CA Cut 
Assist yang secara intuitif 
memandu alat itu melalui 
seluruh proses pengeboran. 
Perusahaan itu menyebut ini 
sebagai sistem pengeboran 
semi-otomatis dan men-
gatakan kontraktor-kontrak-
tor yang menggunakannya 
dapat mencapai produkti-
vitas dan kenyamanan yang 
meningkat secara signifikan 

Hal ini menunjukkan semangat para 
teknisi kami untuk mengedepankan 
solusi dan sistem berorientasi pelang-
gan yang akan mendorong transfor-
masi menuju operasi emisi  bersih. 
Selain itu, terobosan ini sekali lagi 
merupakan contoh kekuatan kami 
dalam bekerja dalam kemitraan dan 
mencapai hasil yang luar biasa”, 
kata Lars Stenqvist, CTO Volvo Group 
dalam rilis, Senin (6/9).
Bagaimana cara kerjanya? Dengan cara 
yang mirip dengan sistem bahan bakar 
common rail, semua fungsi kerja exca-
vator terhubung ke akumulator hidrolik 
melalui common pressure rail dan dua 
atau lebih jalur tekanan. Akumulator-
akumulator ini memulihkan energi ki-
netik dan pasokan tenaga puncak yang 
biasanya hilang dalam sistem konven-
sional. Untuk pekerjaan yang digerak-
kan oleh silinder, “aktuator-aktuator 
pintar” mengubah tenaga hidrolik 

menjadi tenaga dan kecepatan vari-
able. Pemulihan energi melalui sistem 
ini juga meningkatkan kinerja dan 
efisiensi fungsi swing excavator.
Semua efisiensi energi ini diterjemahkan 
ke dalam engine yang lebih kecil dan 
sistem pendingin yang melakukan peker-
jaan yang sama seperti sistem yang lebih 
besar, yang pada akhirnya menghasilkan 
lebih banyak pekerjaan yang dilakukan 
dengan lebih sedikit bahan bakar dan 
lebih sedikit gas rumah kaca. 
Selain itu, dengan kekuatan yang 
lebih besar, waktu siklus dapat diper-
singkat, seperti saat memuat truk, 
yang memberikan kontribusi efisiensi 
keseluruhan untuk pekerjaan dan 
manfaat biaya bagi kontraktor. 
Kim Heybroek, Emerging Technologies 
Research Engineer Volvo CE dan ang-
gota tim yang memenangkan peng-
hargaan ini menyatakan bangga den-
gan penghargaan ini. “Kami sangat 
bangga dengan pengakuan ini, yang 
kami bagikan dengan mitra-mitra ko-
laborasi kami,” ujarnya.  
“Potensi (manfaat) dalam inovasi ini 
telah menjadi pendorong yang kuat 
bagi kami dalam proyek ini, menjadi-
kannya perjalanan yang menyenangkan 
untuk menjadi bagian darinya, karena 
kami melihat manfaat signifikan yang 
akan ditawarkannya bagi pelanggan-
pelanggan kami dan membantu mem-
bangun dunia yang kami inginkan.”
Penghargaan Teknologi Volvo adalah 
tanda pengakuan atas kemajuan tek-
nis luar biasa yang berkontribusi pada 
peningkatan daya saing teknologi 
tinggi dan keahlian teknologi  Volvo 
Group. (Sumber: VCE)

VOLVO CE TERUS MENGUJI SISTEM EXCAVATOR YANG 
KURANGI KEHILANGAN ENERGI

Sistem Common Pressure Rail Hy-
brid baru yang diterapkan pada 

mesin-mesin excavator, yang ber-
dampak terhadap efisiensi energi 

yang meningkat drastis, telah meraih 
Penghargaan Teknologi 2021 dari 

Volvo Group.

Akumulator-akumulator hidrolik (yang ditun-
jukkan di bagian belakang excavator) menang-
kap dan menyimpan tenaga hidrolik untuk 
digunakan kemudian yang berdampak pada 
performa yang tinggi dengan pemakaian bahan 
bakar makin efisien. 

Dengan teknologi Hilti Cut 
Assist, para operator dapat 
melakukan pekerjaan pen-
gupasan (coring) yang sulit 
dengan keamanan yang 
lebih besar, lebih nyaman, 
dan lebih sedikit kelelahan 
dalam kondisi sulit. 
Fiturfitur pintar perangkat 
ini meliputi deteksi permu-
kaan otomatis, pelacakan 
kedalaman pengeboran, 
pengelolaan air, awal lubang 
dan deteksi melalui lubang.
Untuk mengurangi debu 
beton, sistem pengelolaan 
air Hilti WMS 100 BLE dan 
unit pengumpanan otoma-
tis bekerja sama secara 
otomatis untuk memberi-
kan solusi sistem yang 
lengkap. (Sumber: Hilti)

di lokasi kerja.
Bor inti diamond DD 
250-CA menggunakan 
teknologi terintegrasi un-
tuk memberikan panduan 
kepada operator untuk 
pengaturan bor yang tepat, 
umpan balik pengeboran 
secara real-time, dan 
data produktivitas setelah 
pengeboran selesai. 
Alat pintar ini dirancang 
untuk berbagai aplikasi 
termasuk penetrasi penge-
boran untuk saluran, pipa 
dan kabel dan pengeboran 
lubang-lubang buta untuk 
pengaturan jangkar. Untuk 
pelanggan Hilti yang memiliki 
bor inti diamond DD 150 U, 
unit pengumpanan otomatis 
DD AF-CA L dapat digunakan.

HILTI RILIS “CUT ASSIST SEMI-AUTONOMOUS DRILLING SYSTEM”

Teknologi auto-feed pintar dan 
manajemen air Hilti membuat 
pekerjaan sulit menjadi mudah 
dengan sistem bor semi-otomatis. 

HILTI

VOLVO CE
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Manitowoc semakin menguat 
di pasar Asia dengan kehadiran 
mitra baru untuk pasokan suku 
cadang dan operasi servis untuk 

Singapura.

Manitowoc telah menunjuk 
Mobile Cranes Asia (MCA) 
sebagai mitra dealer ter-

baru di kawasan Asia Tenggara. Pe-
rusahaan ini berbasis di Singapura 
dan akan melayani ketersediaan suku 
cadang dan operasi-operasi servis un-
tuk produk-produk all-terrain cranes 
Grove di negara kota yang ramai.

MCA dipimpin oleh Rodney Chang 
selaku managing director, seorang 
yang tidak asing lagi di industri crane 
Asia. “Cikal bakal MCA kembali ke 
pertengahan tahun 1990-an, dan tim 
kami telah menjual serta melayani 
produk-produk crane selama lebih 
dari dua dekade,” ungkapnya, dilan-
sir dari rilis Manitowoc, Senin (20/9). 

“Banyak pelanggan-pelanggan kami 
yang sudah ada menjalankan crane 
Grove. Jadi, kami menguasai produk 
dan tim servis kami sudah terlatih 
dalam program suku cadang dan ser-
vis Grove. Mengingat posisi kami di 
pasar, dan hubungan kuat yang kami 

Liebherr-Component Technologies 
AG telah memulai pembangunan 

sebuah pabrik baru di lokasi Dalian 
di Cina. Oleh karena itu, Liebherr 
bergerak maju dengan perluasan 
produksi bearing, drive dan silinder 
hidrolik  untuk pasar Cina.

Liebherr-Component Technologies AG 
telah memulai pekerjaan konstruksi di 
pabrik baru tersebut. Kehadiran pabrik 
itu akan memperkuat segmen produk 
Liebherr-Components dan semakin 
memperluas pijakan globalnya. Bear-
ing, drive, dan silinder hidrolik akan 
diproduksi di sana pada akhir tahun 
2022. Untuk itu, Liebherr Components 
(Dalian) Co., Ltd. akan membangun 
beberapa hall baru dengan tiga jalur 
produksi, serta gedung-gedung perkan-
toran dan fasilitas-fasilitas lainnya di 
area seluas sekitar 44.000 m².

“Untuk memenuhi permintaan yang 

miliki dengan Manitowoc, masuk 
akal bagi kami untuk bergabung se-
bagai dealer suku cadang dan servis 
bersertifikat dan kami bersemangat 
untuk menghadapi masa depan,” 
tambahnya.

MCA menawarkan keahlian yang 
mumpuni kepada para pelanggan 
melalui tim teknisi berkualitas yang 
menyediakan dukungan 24/7. Tim 
ini didukung oleh armada kendaraan 
servis, yang dilengkapi dengan lap-
top untuk mengelola pekerjaan diag-
nostik atau pemrograman. Tersedia 
perangkat kerja lengkap yang dipa-
sang di setiap kendaraan, yang me-
mungkinkan mereka bekerja dengan 
cepat dan efisien untuk mendukung 

crane Grove di lokasi kerja di seluruh 
Singapura. Perusahaan ini juga meny-
impan stok suku cadang yang banyak 
di kantor pusatnya untuk memasti-
kan waktu kerja yang maksimal bagi 
para pelanggan.

Marco Zucchet, direktur penjualan 
Manitowoc untuk mobile crane dan 
tower crane di Asia, mengatakan me-
nambahkan MCA ke jaringan regional 
menegaskan komitmen perusahaan 
yang mengutamakan para pelanggan.

“Pelanggan-pelanggan kami membeli 
produk-produk crane Grove, Potain, 
dan Manitowoc karena kepercayaan 
dan keyakinan yang mereka miliki 
kepada kami,” ucapnya. 

“Menyediakan peralatan yang an-
dal, efisien, dan produktif adalah 
satu bagian, dan yang kedua adalah 
memastikan kami memberikan du-
kungan terbaik. Kami fokus untuk 
menciptakan pengalaman layanan 
pelanggan terbaik di sini, sehingga 
memiliki mitra hebat seperti MCA 
di tim kami adalah penting. Kami 
senang menyambut mereka secara 
resmi dan kami menantikan tahun-
tahun kemitraan yang sukses pada 
masa mendatang,” pungkasnya. 
(Sumber: Manitowoc)

MANITOWOC TERUS MENGUAT DI ASIA

Mobile Crane Asia akan menangani pasokan 
suku cadang dan operasi servis untuk all-
terrain cranes Grove. 

meningkat dari produsen-produsen 
China akan komponen-komponen un-
tuk industri kincir angin dan sektor 
mesin konstruksi, kami memperluas 
kapasitas produksi lokal kami. Pada 
tahun-tahun mendatang, kami juga 
akan memasok industri-industri dan 
aplikasi-aplikasi lain,” jelas Fabian 
Wahl, Managing Director Liebherr 
Components (Dalian) Co., Ltd., dikutip 
dari rilis perusahaan ini, Rabu (22/9)

Liebherr telah hadir di lokasi Dalian 
sejak 2002 dan saat ini memproduksi 
komponen-komponen penggerak dan 
mesin pemindah tanah (earthmov-
ing). Dengan proyek konstruksi ini, 
Liebherr tidak hanya menyatukan 
produksi komponen-komponen dalam 
satu pabrik tetapi juga melakukan 
investasi besar di wilayah Dalian 
dalam beberapa tahun terakhir.

LIEBHERR MEMULAI PEMBANGUNAN
PABRIK KOMPONEN BARU DI CHINA

Perwakilan dari Liebherr Group dan distrik Da-
lian Development Areas mengadakan upacara 
peletakan batu pertama secara simbolis untuk 
gedung pabrik Liebherr Components (Dalian) 
Co., Ltd. yang baru di Dalian (Cina).

Liebherr Components (Dalian) Co., Ltd. sudah 
memulai pekerjaan konstruksi pada bangunan 
pabrik baru di lokasi Dalian (Cina).

MANITOWOC
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Produsen alat berat terke-
muka dunia asal AS, Caterpil-
lar kembali memperlihatkan 

keperkasaannya di segmen tambang 
dengan menampilkan truk tambang 
otonom bertenaga listrik, Cat 794 
AC. Sejak truk bertenaga elektrik Cat 
794 AC memulai debutnya pada MIN-
Expo 2016, armada global telah men-
catat lebih dari 780.000 jam operasi 
di lapangan, rata-rata ketersediaan 
fisik 90%. 

Menawarkan kapasitas muat hingga 
8% lebih banyak dan kecepatan yang 
lebih cepat di tanjakan, unit 794 AC 
menghasilkan produktivitas hingga 
10% lebih banyak daripada truk-truk 
pesaing. Armada truk 794 AC yang ada 
di lapangan telah meningkat tiga kali 
lipat selama 2 tahun terakhir men-
jadi lebih dari 150 unit dengan jam 
kerja truk tertinggi lebih dari 52.000 
jam. Mereka bekerja di batu bara dan 
batuan keras, tambang dalam dan 
lokasi-lokasi pengangkutan yang rata 
di dataran rendah dan tinggi serta 
beroperasi dalam kondisi permukaan 
tanah yang buruk di sembilan negara 
yang mencakup empat benua.

Pada tahun 2021 ini, Cat 794 AC kem-
bali ke MINExpo, sebagai truk tam-
bang otonom terbaru yang dilengkapi 
dengan teknologi Cat MineStar Com-
mand untuk pengangkutan, sebuah 
solusi pengangkutan otonom. 

Truk 794 AC adalah model bertenaga 
listrik pertama yang bergabung den-
gan Command untuk armada peng-
angkutan otonom yang diperluas, 
yang mencakup model Cat 789D, 
793D, 793F, dan 797F.

Otomatisasi di industri pertambangan 
berkembang dengan cepat karena 
penting untuk meningkatkan kese-
lamatan dan produktivitas serta 

menurunkan biaya. Truk listrik 794 
AC, yang dilengkapi dengan teknologi 
Command, memungkinkan operasi 
truk tambang secara otonom, ber-
interaksi dengan unit-unit lain yang 
ada di site, serta menyatu dengan 
proses dan sistem penambangan para 
pelanggan, semuanya dikelola oleh 
MineStar, tulis Caterpillar dari rilis-
nya, Selasa (14/9).

Teknologi yang dirancang oleh Cater-
pillar, Command for hauling adalah 
integrasi sistem lengkap yang dita-
warkan dari pabrik. Perangkat lunak, 
sistem, masing-masing komponen, 
dan engine 794 AC dirancang dan di-
pasok oleh Caterpillar dan didukung 
oleh jaringan dealer Cat. Integrasi 
ini memastikan bahwa seluruh truk 
mulai dari bodi hingga bumper dan 
engine hingga elektronik dapat di-
optimalkan sepenuhnya untuk meng-
hasilkan biaya per ton terendah.

Menunjukkan produktivitas yang 
meningkat hingga 30% dibandingkan 
model yang digerakkan oleh operator 
di lokasi tambang di seluruh dunia, 
teknologi Command mengatasi ba-
nyak tantangan penambangan, ter-
masuk kekurangan tenaga kerja dan 
permintaan untuk pemanfaatan alat 
berat yang lebih tinggi. 

Pengangkutan truk yang bekerja 
secara otonom yang menggunakan 
teknologi Command baru-baru ini 
telah melampaui 3 miliar ton tanpa 
kehilangan waktu yang terkait de-
ngan operasi truk otomatis, sehingga 
meningkatkan keselamatan di lokasi. 
Command juga mendukung upaya 
keberlanjutan tambang melalui pe-
ngurangan kebutuhan infrastruktur dan 
pembakaran bahan bakar truk, mengu-
rangi waktu henti, dan meminimalisir 
penggantian suku cadang yang aus.

Pengerahan pertama ke kawasan 
Amerika Selatan 
Truk tambang berpenggerak listrik 
794 AC otonom pertama sedang di-
kerahkan ke Amerika Selatan. Di 
Cile, truk pertama dari 28 truk 794 
AC otonom mulai tiba pada Mei 2021 
untuk menjadi bagian dari proyek 
tembaga Quebrada Blanca Phase 2 
(QB2) yang murah dan tahan lama 
dari Teck Resources Limited.

Di tambang tembaga Quellaveco 
yang dioperasikan oleh Anglo Ameri-
can di Wilayah Moquequa di Peru se-
latan, enam belas truk 794 AC telah 
dikerahkan dan akan mencapai total 
27 truk pada tahun 2022. Sebagai 
tambang greenfield baru, mereka 
melihat nilai dan fleksibilitas dalam 
menggunakan 794 AC dalam kedua 
mode operasi: digerakkan oleh op-
erator dan sepenuhnya otonom. Keg-
iatan pra-penambangan dimulai awal 
tahun ini, dengan truk-truk yang di-
gerakkan oleh operator dan otonom 
yang digunakan sejak awal.

Salah satu deposit tembaga terbesar 
yang belum dikembangkan di dunia, 
Quellaveco memiliki cadangan bijih 
sebesar 1,3 miliar ton (1,46 miliar 
ton) dengan kadar rata-rata 0,57% 
total tembaga. Cadangan tembaga 

Truk tambang otonom Cat 794 AC dengan teknologi Command. 

DEBUT TRUK TAMBANG
CAT 794 AC OTONOM

DI MINEXPO 2021

Caterpillar Inc.

Caterpillar melengkapi truk tambang 
otonom Cat 794 AC dengan teknologi 

Command yang memungkinkan operasi 
alat-alat angkut heavy duty itu mandiri 
sepenuhnya, berinteraksi dengan pera-
latan lain dan menyatu dengan proses 

tambang customer.

CATERPILLAR



50 EQUIPMENT INDONESIA O K T O B E R  2 0 2 1

GLOBAL EQUIPMENT

sebanyak 7,5 juta ton (8,4 juta 
ton), jumlah tembaga yang cukup 
untuk 90 juta kendaraan listrik. 
Dengan produksi tembaga pertama 
yang dijadwalkan pada tahun 2022, 
kapasitas awal di Quellaveco di-
proyeksikan akan menghasilkan 
rata-rata 300.000 ton (336.000 ton) 
tembaga per tahun selama 10 tahun 
pertama operasi.

Quellaveco bekerja sama dengan 
Caterpillar dan dealer Cat, Fer-
reyros, untuk menemukan solusi 
pengangkutan paling produktif di 
tambang itu untuk menurunkan to-
tal biaya kepemilikan. 

Mengomentari proyek tersebut, 
David Rea, general manager truk 
tambang besar Cat, mengatakan, 
“Sukses berkelanjutan di Quellave-
co melibatkan tim dengan  keahl-
ian beragam dari Anglo American, 
Quellaveco, Caterpillar dan Ferrey-
ros. Proyek Quellaveco menunjuk-
kan pentingnya memahami kebutu-
han bisnis pelanggan dan merespons 
dengan solusi yang memenuhi hara-
pan mereka.”

Keuntungan mengoperasikan troli 
non-otonom
Untuk semakin mengurangi konsum-
si energi dan menekan emisi kar-
bon, Caterpillar menawarkan Cat 
Trolley Assist System untuk truk-
truk tambang berpenggerak listrik 
kelas ultra non-otonom. Saat ter-
hubung ke sistem troli, sistem pro-
pulsi truk menjadi murni bertenaga 
listrik dari jaringan listrik, meman-
faatkan potensi penuh wheel motor 
dan menurunkan pembakaran bahan 
bakar.

Kompatibel dengan truk-truk tam-
bang 794 AC yang digerakkan oleh 
operator, Cat Trolley Assist System 
dirancang sepenuhnyaoleh Cat, 
terintegrasi, dan dibuat sesuai 
spesifikasi Caterpillar, sehingga 
memanfaatkan 100% drive train AC. 
Attachment ini mencakup struktur 
troli, pantograf, sistem-sistem pen-
dukung, dan komponen-komponen 
yang dibuat khusus untuk mengin-
tegrasikan sepenuhnya attachment 
itu ke truk 794 AC.

Sistem troli mengurangi pemba-
karan bahan bakar lebih dari 90% 
saat berada di troli, menurunkan 
emisi CO2 sebesar 20-60% dan 
menghemat hingga 40 L (10,5 gal) 
solar per siklus per 1 km (0,62 mi) 
jalur troli. Pada saat yang sama, 
operasi di jalur troli menghasilkan 
waktu siklus yang lebih cepat dan 
produktivitas yang lebih tinggi den-
gan peningkatan kecepatan hingga 
100% dibandingkan dengan mode 
diesel. (Sumber: Caterpillar)

Komatsu Mining Corp. melaku-
kan rebranding pada semua 
produk wheel loader hib-

ridanya, sebagai bagian dari proses 
berkelanjutan untuk mengintegrasi-
kan merek-merek lawasnya ke dalam 
One Komatsu. Rebranding ini men-
transisikan brand-brand lama, seperti 
wheel loader P&H L1150, P&H L1350, 
P&H L1850, dan P&H L2350 ke Kom-
atsu.

“Mesin-mesin wheel loader besar 
kami sudah mengusung nama LeTour-
neau dan P&H yang legendaris selama 
bertahun-tahun, tetapi kami bangga 
memindahkan lini produk ini ke brand 
Komatsu,” kata Brian Fox, wakil pres-
iden, produk pertambangan Komatsu 
dalam rilisnya, Rabu (15/9). 

“Sejak Joy Global diakuisisi Komatsu 
pada tahun 2017, kami telah melaku-
kan investasi signifikan di pabrik kami 
dan pengembangan produk baru den-
gan tujuan membawa Komatsu stan-
dar kualitas dan dukungan produk 
ke lini produk yang unik dan sangat 
efisien ini.”

Mesin-mesin wheel loader seri WE 
memiliki sistem SR Hybrid Drive yang 
sepenuhnya regeneratif. Selama 
pengereman atau perlambatan, mo-
tor listriknya akan menjadi genera-
tor dan memasok tenaga kembali ke 
sistem kelistrikan. Hal ini memung-
kinkan konsumsi bahan bakar hingga 
45% lebih sedikit dibandingkan den-
gan wheel loader berpenggerak me-
kanis atau excavator hidrolik beru-
kuran sebanding, serta pengurangan 
emisi karbon per ton yang cukup 
besar.

Untuk waktu siklus yang lebih cepat 
tanpa membuang makin banyak ba-

han bakar, wheel loader seri Generasi 
3 ini menyertakan Kinetic Energy 
Storage System (KESS), yang bekerja 
bersama dengan SR Hybrid Drive un-
tuk menyimpan tenaga kuda signifi-
kan yang diperoleh dari pengereman 
dan mengarahkannya untuk menam-
bah kebutuhan tenaga puncah. 

“Tujuannya di sini adalah memaksi-
malkan produktivitas, menurunkan 
biaya per ton,” ujar Jesse Dubberly, 
direktur produk Komatsu. 

“Mesin-mesin seri Generasi 3 diran-
cang untuk meningkatkan kedua sisi 
persamaan itu. Waktu siklus yang 
lebih rendah dan muatan yang ber-
tambah, yang dapat menghasilkan 
produktivitas yang lebih tinggi dan 
lebih banyak ton yang dipindahkan.”

Sistem kontrol jaringan LINCS II pada 
WE180-3 memberikan umpan balik 
secara real-time dan statistik vital, 
seperti tinggi dan sudut bucket, 
muatan bucket individual, dan total 
ton yang dipindahkan. Hal ini dapat 
membantu meningkatkan produktivi-
tas dengan memungkinkan operator 
menyesuaikan dengan kondisi secara 
cepat.

Untuk menjaga kenyamanan para op-
erator selama pergantian shift, kabin 
yang luas dan ramah lingkungan di-
rancang untuk menawarkan visibilitas 
yang sangat baik, dan kursi pelatih 
yang kini menjadi standar. Joystick 
digital menawarkan kontrol yang mu-
dah dan responsif, sedangkan kursi 
berpemanas atau dingin yang mudah 
disetel membantu meminimalkan 
ketidaknyamanan pengemudi.

Komatsu telah menampilkan wheel 
loader WE1850-3 pada acara MINExpo 
2021 baru-baru ini. (Sumber: Komatsu)

WHEEL LOADER KOMATSU 
WE1850-3 DI MINEXPO 2021

Wheel loader WE1850-3 baru dari Komatsu. 

Wheel loader WE1850-
3 baru dari Kom-
atsu, bagian dari 

seri Generasi 3 yang 
baru, merupakan alat 

pemuat serbaguna 
yang dapat digunak-
an untuk produksi 

jalur utama maupun  
backup shovel serta 

pembersihan dan pem-
buatan jalan yang me-

landai.

KOMATSU
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Caterpillar memamerkan 
truk tangki Cat 777G 

AWT pada acara MINExpo 
pada pertengahan September 
2021 di Las Vegas, AS. Truk 
ini memiliki kemampuan un-
tuk bekerja secara otomatis 
di area tambang, sehingga 
menawarkan potensi peman-
faatan yang lebih besar dari-
pada truk-truk dikendalikan 

Epiroc akan mengakui FVT Re-
search, perusahaan yang dikenal 
sebagai spesialis yang mengkon-
versi alat bertenaga diesel ke 

baterai listrik dan membuat me-
sin-mesin tambang versi listrik.

Epiroc telah setuju untuk men-
gakuisisi bisnis dan aset-aset 

FVT Research Inc., sebuah perusa-
haan Kanada dengan keahlian dalam 
mengubah mesin pertambangan 
bertenaga diesel menjadi kendaraan-
kendaraan bateri-elektrik.

FVT Research, yang berbasis di Van-

sistem penambangan para customer, 
semuanya dikelola oleh MineStar.
Truk Cat 777G AWT yang dipamer-
kan pada MINExpo itu menggunakan 
teknologi Command yang sama yang 
saat ini digunakan pada AWT Cat 789D 
yang beroperasi secara otomatis di 
tambang bijih besi Gudai-Darri Rio 
Tinto di wilayah Pilbara, Australia 
Barat. Menggunakan truk air otonom 
pertama di dunia, Gudai-Darri berada 
di jalur yang tepat untuk menjadi salah 
satu tambang paling otomatis di dunia.
Selain Cat 789D AWT, armada tam-
bang ini terdiri dari truk otonom Cat 
793F yang dilengkapi dengan perang-

kat Command untuk pengangkutan 
dan tiga model bor otonom Cat yang 
dilengkapi dengan Command untuk 
pengeboran. Menawarkan kapasitas 
tangki 160.000-l (42.288-gal), AWT 
789D ini melaporkan dan menelusuri 
jumlah air yang dikirim untuk men-
gelola aplikasi air dan menjaga jalan-
jalan tambang dalam kondisi optimal.
Memanfaatkan keahlian Caterpillar 
dan Rio Tinto, AWT 789D yang baru 
melanjutkan program Mine Site of the 
Future dari Rio Tinto. “Ketika Rio Tinto 
mendekati Caterpillar tentang proyek 
greenfield, solusi truk air otomatis ini 
belum ada tetapi menjadi prioritas 

utama kami, dan memenuhi 
kebutuhan ini merupakan 
tantangan yang sangat 
ingin diambil Caterpillar,” 
kata Presiden Caterpillar 
Resource Industries Group, 
Denise Johnson.
Serupa dengan Cat 789D 
AWT di Gudai-Darri, 777G 
AWT yang dipamerkan ini 
mengintegrasikan sistem 
pengiriman truk, tangki, 

dan air, yang terhubung 
dengan teknologi Cat. Dengan fitur 
Cat Water Delivery System (WDS), 
truk ini menyalurkan aliran air secara 
bervariasi berdasarkan kecepatan 
truk, dan variable displacement pump 
secara otomatis mulai dan berhenti 
saat truk melambat atau berhenti, 
mencegah kelebihan air dan traksi bu-
ruk berikutnya di persimpangan. 

Tangki air Cat yang dipasang pada Cat 
777G AWT memiliki kapasitas 76.000 
liter. Truk ini dilengkapi dengan sistem 
semprotan air, pelindung percikan, 
saluran pengisi dan pelontar batu. 
(Sumber: www.heavyquipmag.com) 

couver, Kanada, merancang conver-
sion kits diesel-ke-baterai dan mem-
bangun kembali mesin-mesin pertam-
bangan ke versi listrik. Perusahaan 
tersebut baru-baru ini juga menjadi 
bagian dari proyek yang sukses untuk 
mengubah loader Epiroc Scooptram 
ST1030 yang bertenaga diesel men-

jadi mesin yang menggunakan baterai 
listrik. FVT Research memiliki sekitar 
25 karyawan dan memiliki pendapa-
tan pada tahun 2020 sebesar MCAD 4 
(MSEK 27).

“Membawa tim yang kuat di FVT Re-
search ke dalam Epiroc Group sangat 
cocok dengan strategi kami untuk 
menyediakan kendaraan-kendaraan 
baterai-listrik bebas emisi,” kata 
Helena Hedblom, Presiden dan CEO 
Epiroc, dalam rilis perusahaan ini, 
Senin (13/9). 

“Pelanggan-pelanggan kami semakin 
menemukan manfaat signifikan yang 
datang dengan menggunakan kendara-
an-kendaraan baterai-listrik, serta ke-
ahlian teknis dan kompetensi FVT Re-
search akan menjadi aset utama bagi 
Epiroc karena kami terus memberikan 
lebih banyak solusi di bidang ini.”

Akuisisi ini diharapkan akan rampung 
pada paruh kedua tahun 2021 ini. 
(Sumber: Epiroc)

FOKUS PADA KEBERLANJUTAN
LOKASI TAMBANG, CAT PERKENALKAN

TRUK AIR 777G BARU
Mendukung otomatisasi penuh operasi armada alat berat di area 
tambang, Caterpillar memperkenalkan truk tangki air Cat 777G 

pada MINExpo 2021 yang dilengkapi dengan Cat MineStar Command 
untuk pengangkutan, menyediakan pengiriman air secara otomatis. 

Autonomous water truck (AWT) 777G mewakili pendekatan baru 
untuk mengendalikan debu di lokasi tambang, membantu mem-

ecahkan masalah-masalah kelebihan air dan kekurangan air dengan 
fokus pada operasi-operasi tambang yang berkelanjutan.

oleh operator. Kendaraan-kendaraan 
otomatis ini meminimalisir gangguan-
gangguan operasi seperti pergantian 
shift atau istirahat makan sambil 
menjaga konsistensi operasi sehingga 
menjamin efisiensi pengangkutan. 
Penggunaan truk air otomatis ini 
bertujuan untuk mencegah overwa-
tering atau underwatering, menin-
gkatkan produktivitas dan keselatan 
di area tambang. Dilengkapi dengan 
perangkat keras dan teknologi Com-
mand Caterpillar, tru otomatis ini 
mampu berinteraksi dengan pera-
latan otomatis lainnya di area kerja 
dan berintegrasi dengan proses dan 

EPIROC AKAN 
AKUISISI SPESIALIS 
KONVERSI BATERAI 

ALAT TAMBANG

Loader Scooptram ST1030 Epiroc yang sebelum-
nya bertenaga diesel diubah oleh FVT menjadi 
mesin bertenaga baterai elektrik. Foto: Epiroc
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XCMG menampilkan tiga produk 
baru yang dibuat khusus untuk 

pasar AS pada MINExpo 2021 di Las 
Vegas, Nevada, yaitu excavator 
XE950G, articulated dump truck 
XDA45U, dan grader GR3505T5, 
menurut keterangan tertulis pabrikan 
asal China itu, Selasa (14/9).
Ini untuk pertama kalinya XCMG 
tampil di panggung MINExpo. Pabri-
kan asal China ini memanfaatkan kes-
empatan ini untuk memamarkan tiga 
produk baru tersebut, yang  menyas-
ar pasar AS sehingga dirancang untuk 
bekerja dalam kondisi konstruksi 
yang berbeda dan sangat menantang. 
Excavator XE950G (95 ton), menurut 
XCMG, merupakan model yang efisien 
dan hemat energi yang berlaku untuk 
pasar global, menampilkan sistem 
kontrol canggih dan sistem peman-
tauan perilaku, menyoroti teknologi 
independen pompa ganda. Alat ini 
juga unggul dari segi kenyamanan op-
erasi dan memiliki cara kerja pintar 
dan sangat cocok untuk lingkungan 
pertambangan yang ekstrem.

Pythagoras pernah mengatakan 
bahwa 3 adalah angka yang sem-

purna. Untuk memenuhi kebutuhan 
di banyak lokasi konstruksi, MB 
Crusher memproduksi tiga grapple 
baru, yang dirancang dan diproduksi 
dengan mempertimbangkan filosofi 
perusahaan: memudahkan pekerjaan 
di lokasi, mengurangi waktu yang di-
habiskan untuk memproses material, 
dan menghemat biaya operasional. 
“Kami memastikan jenis-jenis grap-
ple yang kami buat dapat bekerja di 
banyak area aplikasi: menangani kayu 
gelondongan, menggenggam batu 
dan serpihan-serpihan, balok, pen-
empatan batu untuk drywall, mem-
bersihkan dahan-dahan, dll,” kata 
MB Crusher dalam rilis yang diterima 
Equipment Indonesia, Kamis (23/9).

Dua grapple kecil untuk mini dan 
midi excavator 
Model-model baru ini didesain untuk 
unit-unit excavator kecil, seperti MB-
G350 dan MB-G450. Yang pertama 
kompatibel dengan mesin-mesin mini 
excavator berbobot 1,3 ton hingga 2,6 
ton. Sementara yang terakhir dapat 
dipasang pada mein-mesin midi exca-
vator berbobot 3 ton hingga 6 ton.
Kecil dan kompak, serbaguna dan 
aman, gesit dan presisi, kedua 

Articulated dump truck XDA45U 45 
ton mengadopsi teknologi penye-
suaian power dan memberikan per-
forma pengereman yang andal dan 
passing yang kuat. Mesin ini juga 
dilengkapi dengan kontrol hidrolik 
yang tepat dan adaptif segala medan.
Grader GR3505T5 memiliki traksi yang 
kuat dan dilengkapi sistem hidraulik 
bertekanan tinggi, perpindahan tinggi, 
dan peka beban. Gandar belakang all-
gear dapat mencegah keausan secara 
efektif dan kunci hidrolik merupakan 
“error preventive”. Model ini juga 
menawarkan pengalaman operasi yang 
lebih baik dengan kemudi yang peka 
terhadap kecepatan dan kemudi yang 
membantu, sistem kontrol joystick 
ganda elektronik yang ergonomis, dan 
sirkulasi udara segar dengan tekanan 
kabin standar.
XCMG adalah produsen paling awal di 
industri mesin konstruksi China yang 
memasuki pasar AS dan tidak hanya 
meluncurkan produk-produk yang 
memenuhi sertifikasi dan standar lokal, 
tetapi juga membangun jaringan pen-

jualan dan layanan komprehensif yang 
mampu memberikan solusi konstruksi 
lengkap bagi para pelanggan di sana.
“XCMG sudah mengakumulasihas ban-
yak pengalaman dalam peralatan dan 
solusi-solusi tambang serta berkomit-
men untuk memberikan kepada para 
pelanggan produk-produk yang  handal, 
efisien dana man, serta strategi kus-
tomisasi telah memungkinkan XCMG 
untuk bersaing dengan pabrikan-pabri-
kan terbaik dunia di pasar kelas atas,” 
kata Xie Bin, CEO XCMG North America 
Corp. (Sumber: XCMG)

grapple ini memiliki bukaan yang 
lebih lebar daripada grapple lainnya 
di pasaran: meskipun kecil, unit-unit 
grapple ini dapat mengambil dan 
menangani material besar. Mereka 
dilengkapi dengan katup pencegah 
jatuh, yang menjamin keamanan 
di lokasi kerja. Bagian-bagian yang 
rentan aus terbuat dari baja Hardox.
Kedua model ini dirancang dengan 
sebuah electrical kit yang dipasang 
untuk hidraulik kerja ganda: den-
gan cara ini, kedua grapple dapat 
memanfaatkan rotasi 360° bahkan 
dengan mini excavator  yang hanya 
memiliki dua selang.
Seperti model yang lebih besar, grap-
ple sortir MB-G450 dilengkapi dengan 
blades yang dapat diganti, dapat 
dibalik, sehingga memperpanjang 
masa pakainya. Terakhir, kedua unit 
ini memiliki dua versi: dengan atau 
tanpa bagian yang berputar.
Kedua grapple tersebut bisa memiliki 
aksesori yang dipasang untuk menye-
derhanakan penanganan material: 
clamshell kit sempurna saat meng-
umpulkan dan menangani material 
kecil, mengambil tanah, kerikil, dan 
pasir. Blade kit yang serbaguna ini 
membantu mengambil material yang 
tidak berbentuk. Untuk grapple sortir 
MB-G450, Anda dapat memasang pro-
tection kit karet angkat miring untuk 

menangani balok-balok  bersudut 
tajam maupun yang bersudut halus.

MB-G1000, untuk excavator dengan 
bobot mulai dari 18 ton hingga 25 
ton 
Grapple MB-G1000 dengan kapasi-
tas muat 0,44 m3/440L merupakan 
peralatan yang serba guna, kompak 
dan handal yang dirancang  untuk 
pekerjaan berat. Karena tuntutan 
aplikasinya, unit ini sudah diperkuat 
tanpa mengorbankan kegesitan dan 
kemudahaan penggunaannya.
Ada dua fitur baru yang sekarang men-
jadi standar: motor ganda, yang me-
mungkinkan rotasi dan tenaga penutu-
pan yang lebih besar, dan katup-katup 
penyeimbang yang dipasang pada 
silinder hidrolik, yang memungkinkan 
unit ini lebih presisi saat menangani 
material. (Sumber: MB Crusher)

MB CRUSHER PERKENALKAN
3 MODEL BARU SORTING GRAPPLE

XCMG PAMERKAN 3 MESIN TAMBANG
KHUSUS UNTUK PASAR AS DI MINEXPO 2021
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Truk elektrik (baterai-lis-
trik) Sandvik TH550B 50 

t yang baru menggabung-
kan yang terbaik dari dua 
dunia: pengalaman seten-
gah abad Sandvik dalam 
merancang dan membuat 
peralatan untuk industri 
pertambangan bawah ta-
nah, dan kemasan baterai 
Artisan™ yang inovatif dan 
driveline listrik. Kombinasi 
solusi-solusi yang telah 
terbukti dan teknologi BEV 
generasi ketiga ini meru-
pakan pengubah permainan 
untuk lokasi tambang mana 
pun dalam pencarian arma-
da yang lebih sustainable 
dan sangat produktif.
Sandvik TH550B meng-
gabungkan solusi-solusi 
yang telah terbukti dan 
teknologi BEV generasi 
ketiga. Truk ini telah diran-
cang untuk memanfaatkan 
teknologi inovatif dari 
paket baterai Artisan™ dan 
driveline listriknya dengan 
sebaik-baiknya, yang me-
mungkinkan pemanfaatan 
penuh dari kemungkinan 
yang dibawa oleh teknologi 
baterai. Berangkat dari 
filosofi pertimbangkan kem-
bali peralatan dan bukan 
tambang, truk ini mudah 

diterapkan dalam operasi 
batuan keras bawah tanah 
mana pun yang membutuh-
kan truk seberat 50 ton. 
Kebutuhan infrastruktur 
minimal, tanpa memerlu-
kan overhead crane atau 
peralatan penanganan 
berat lainnya. Yang dibu-
tuhkan hanyalah tempat 
baterai dengan sambungan 
listrik. Karena power pera-
latan baterai tidak dibatasi 
oleh keterbatasan-keter-
batasan ventilasi tambang, 
motor listrik paling kuat 

yang tersedia dapat digu-
nakan. Drivetrain elektrik 
Sandvik TH550B menghasil-
kan power 540 kW secara 
terus-menerus, dan output 
torsi terus-menerus 6400 
Nm, yang memungkinkan 
akselerasi tinggi dan ke-
cepatan ramp yang cepat 
untuk waktu siklus yang 
lebih singkat.
AutoSwap & AutoConnect 
baterai dengan cepat dan 
mudah
Truk tambang bawah tanah 

Sandvik TH550B dibekali 
dengan kemampuan sistem 
penggantian sendiri (self-
swapping) yang meliputi 
fungsi-fungsi AutoSwap 
dan AutoConnect. Fitur ini 
dirancang untuk mening-
katkan ketersediaan dan 
keamanan peralatan.
Sandvik menawarkan BEV 
pit stop tercepat di pasar, 
hanya dalam beberapa 
menit. Sandvik TH550B 
memutus dan mengelu-
arkan baterai yang habis, 
mengambil yang baru, dan 
menyambungkannya secara 
otomatis. 
Selama prosedur yang 
cepat dan sederhana ini, 
operator truk mengontrol 
pergantian tanpa mening-
galkan kabin. Saat berjalan 
menuruni bukit, TH550B 
menggunakan pengereman 
regeneratif untuk mengisi 
ulang baterai. Untuk ke-
amanan dan keandalan, 
truk ini menggunakan 
teknologi baterai mutakhir, 
berdasarkan kimia lithium-
besi fosfat (LiFePO4 atau 
LFP), pilihan yang sesuai 
untuk operasi penamban-
gan bawah tanah.
(Sumber: Sandvik)

Rubble Master dan 
pelanggan-pelanggannya 

merayakan tiga dekade ket-
erlibatan pabrikan Austria 
itu di industri crushing dan 
screening pada pertengahan 
September silam. Namun, 
momen penting ini diray-
akan dalam keheningan 
karena pandemi Covid-19. 
Rubble Master yang berbasis 
di Linz didirikan pada 18 
September 1991. Banyak 
korporasi besar dan perusa-
haan keluarga menggunakan 
peralatan crushing dan 
screening yang berteknologi 
canggih buatan pabrikan ini.
“Sayangnya, karena situasi 
COVID-19 saat ini, kami ti-
dak mungkin merayakannya 
bersama dengan Anda semua 
di Linz. Namun, kami tetap 
berdoa agar kami dapat 
bersulang pada 30+1 tahun 
pada tahun 2022,” komentar 
perusahaan itu pada hari 

jadinya kali ini, dikutip dari 
websitenya, Selasa (21/9).
Helmut Hauser, pemilik 
Hauser Transporte yang 
berbasis di Stumm, Austria, 
membeli mesin penghan-
cur RM keempatnya -  RM 
90GO! - pada musim semi 
tahun ini. Mesin itu dis-
erahkan kepadanya oleh 
Max Keplinger, account 
manager RM untuk daerah 
Tirol dan Vorarlberg.
Mesin menghancur RM 90GO! 
mendaur ulang limbah C&D, 
beton dan aspal sekitar 500 
jam setahun, dan granit 
atau batu kapur selama 500 
jam. RM mengatakan bahwa, 
karena ukurannya yang 
kompak, mesin penghancur 
ini juga ideal untuk lokasi 
kerja yang sulit diakses, se-
bagaimana dibuktikan dalam 
penggunaan oleh Hauser 
Transporte di gletser Hinter-

tux, tempat batu diproses 
untuk menghasilkan kerikil-
kerikil yang akan digunakan 
di jalan raya.
Hauser menggeluti bisnis 
pemrosesan batu pada tahun 
2001 ketika mereka membeli 
RM 80. Area ini sekarang 
menyumbang 20%   dari bisnis 
perusahaan dan perusahaan 
milik keluarga itu sekarang 
mempekerjakan 40 orang.
Pelanggan RM Günter 
Prast, MD dari Halbeisen 
& Prast KG di Dornbirn, 
mengatakan: “Servis men-
jadi prioritas utama di RM, 
yang telah memiliki hotline 
layanan 24 jam sejak awal, 
sesuatu yang sangat se-
dikit ditawarkan oleh para 
pemasok 20 tahun lalu. 
“Setiap suku cadang tiba 
dalam waktu 24 jam, yang 
benar-benar sensasional.”

Hermann Dünser dari Bizau 
mengatakan bahwa, seb-
agai perusahaan milik dua 
orang di kawasan Hutan 
Bregenz, keandalan alat 
sangat penting untuk op-
erasinya. Sebagian besar 
pekerjaannya adalah untuk 
pelanggan pribadi, dengan 
perusahaan-perusahaan 
komersial kecil dan opera-
si-operasi di area perkotaan 
masing-masing sekitar 20%.
(Sumber: RM)

TRUK BEV 50 TON TERBARU SANDVIK
GABUNGKAN YANG TERBAIK DARI DUA DUNIA

RUBBLE MASTER RAYAKAN 30 TAHUN 
DI INDUSTRI CRUSHING & SCREENING

Hauser Transporte menerima pe-
ngiriman crusher RM keempatnya 
pada tahun ini. 

RM



55O K T O B E R  2 0 2 1 EQUIPMENT INDONESIA

IKLAN JOHN DEERE

CONSTRUCTION EQUIPMENTS:
Articulated Dump Truck / Backhoes / Bulldozers / Compact Track Loaders /

Crawler Loaders / Excavators / Motor Graders / Wheel Loaders

www.gmtractors.net
Jakarta (62-21) 5816899 / Semarang (62-24) 76439683 / Pekanbaru (62-761) 7877008 /
Palembang (62-711) 420636 / Batam (62-778) 8011188 / Balikpapan (62-542) 8520020 /
Banjarmasin (62-511) 6743469 / Makassar (62-411) 518899 / Kendari (62-401) 3080418

FORESTRY EQUIPMENTS:
Skidders / Wheeled Feller Bunchers / Tracked Feller Bunchers / Forwarder /

Wheeled Harvesters / Tracked Harvesters / Swing Machines /
Knuckleboom Loader / Shovel Loggers




