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EQUIPMENTNOTE

Industri tambang batubara mestinya menjadi bonanza alias sumber keuntungan 
bagi suplier-suplier peralatan berat di Indonesia pada tahun ini. Harga batubara 
yang melonjak pada kuartal pertama tahun 2022 ini tentu saja menjadi momen-
tum bagi mereka untuk menggenjot penjualan peralatan. Sebab, perusahaan-

perusahaan tambang akan cenderung semakin terpacu untuk meningkatkan produksi 
mereka demi meraih untung yang makin besar. Peningkatan produktivitas tidak mung-
kin tanpa mengandalkan investasi peralatan berat. 

Awal Maret 2022, harga batubara mencapai titik tertinggi baru dalam sejarah, yaitu 
US$430 per metrik ton pada perdagangan Senin (07/3/2022). Sebelumnya, rekor ter-
tinggi harga batubara sebesar US$400 per metrik ton dan US$280 per metrik ton dica-
pai masing-masing pada 02 Maret 2022 dan 05 Oktober 2021. Lonjakan harga “emas 
hitam” itu, menurut laporan Tradingeconomics, terkait dengan sanksi-sanksi ekonomi 

yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat dan Amerika Serikat kepa-
da Rusia di tengah kian gencarnya invasi Rusia ke Ukraina. Serangan 
itu memicu krisis energi internasional dan memperburuk kekhawa-
tiran atas pasokan komoditas. 

Kita tentu saja tidak mengharapkan perang itu berlangsung berlarut-
larut, namun yang menjadi tantangan bagi pelaku-pelaku industri 
tambang dan pemain-pemain bisnis alat berat di Indonesia adalah 
bagaimana memanfaatkan kesempatan yang ada secara optimal. 
PT Hexindo Adiperkasa Tbk, misalnya, untuk mendukung pening-
katan produksi batubara di Tanah Air, memperkenalkan hydraulic 
excavator ultra-besar Hitachi, EX2000-7. Excavator kelas 200 ton 
ini dirancang khusus untuk operasi-operasi tambang di Indonesia, 
di mana produktivitas dan efisiensi bahan bakar sangat penting. 
EX2000-7 memiliki desain yang inovatif, dan dilengkapi dengan re-
generative hydraulics dengan kontrol yang intuitif yang berdampak 
terhadap pembakaran bahan bakar yang lebih sedikit, produktivi-
tas yang konsisten dan andal, ditambah fitur-fitur keselamatan dan 
kenyamanan operator yang semakin baik.

Kondisi bisnis barang-barang modal itu saat ini memang belum benar-benar pulih 
karena masih terimbas oleh pandemi Covid-19. Rantai pasok berbagai suku cadang dan 
komponen masih tersendat sehingga menghambat kelancaran produksi unit-unit alat 
berat. Mesin-mesin yang sudah keluar dari jalur produksi pun belum bisa sampai de-
ngan cepat di tangan para customer karena  problem logistik dan delivery yang juga 
sedang mengalami disrupsi. Alhasil, sejak proses produksi hingga pengiriman semua nya 
mengalami delay. Namun, seiring dengan semakin terkendalinya ancaman pandemi 
itu, diharapkan kondisi bisnis alat-alat berat kembali membaik, sehingga kebutuhan-
kebutuhan alat perusahaan-perusahaan tambang dapat terpenuhi dengan cepat. @

MANFAATKAN MOMENTUM
LONJAKAN HARGA BATUBARA

EXCAVATOR HITACHI EX2000-7:
T e r b i t  S e j a k  T a h u n  2 0 0 3www.equipmentindonesia.com

THE SPECIAL MAGAZINE FOR MINING & CONSTRUCTION EQUIPMENT

MARET  2022

(Luar Jabodetabek
Rp. 35.000 + ongkos kirim)

Harga Rp. 35.000,- MESIN-MESIN TAMBANG 

MAKIN PANAS

HARGA
MELAMBUNG,

PRODUKSI DAN

PENJUALAN

BATUBARA

MENINGKAT

MANFAAT MENGOPERASIKAN 

SPIDER CRANE
DI INDUSTRI
KONSTRUKSI

PERFORMA OPTIMAL &

HEMAT BAHAN BAKAR
HINGGA 19%

I N D O N E S I A



5M A R E T  2 0 2 2 EQUIPMENT INDONESIA



6 EQUIPMENT INDONESIA M A R E T  2 0 2 2

MARKETREVIEW

Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) PT Pembangunan 
Perumahan (PP Persero) Tbk 

(PTPP), melalui anak usahanya PT 
PP Presisi Tbk (PPRE), makin gencar 
melakukan ekspansi ke sektor per-
tambangan dan alat berat.

Direktur Utama PPRE, Rully Novian-
dar, mengemukakan, sektor pertam-
bangan dan alat berat akan menjadi 
fokus ekspansi PPRE pada tahun 
2022. Hilirisasi bidang pertambang-
an, menurut Rully, berkontribusi 
mendongkrak kontrak-kontrak baru 
PPRE ke depan.

“Pengembangan kami pada jasa 
pertambangan, kami mencoba ke 
tambang-tambang lain, seperti bauk-
sit, emas, dengan perolehan kontrak 
meningkat, kami akan ekspansi lebih 
pada menambah armada alat berat 
pada jasa pertambangan,” katanya.

Ekspansi ke armada pertambang-
an untuk meningkatkan kapasitas 
proyek juga menjadi salah satu fokus 

PPRE. Selain itu, peningkatan di sek-
tor perumahan dan infrastruktur, 
masih memberikan ruang untuk PPRE 
meningkatkan kinerja, selain dari 
pertambangan dan alat berat.

“Pembangunan smelter juga mem-
buat kami optimis, kami berbasis 
alat berat dan mengacu pada pen-
capaian 2021, PPRE menetapkan 
pertumbuhan kinerja sebesar 60 
persen dan laba bersih 23 persen. 
PPRE fokus pada dua sektor civil dan 
jasa pertambangan,” kata Rully di 
Jakarta, Jumat (04/3/2022).

Sektor pertambangan menjadi salah 
satu yang paling berkontribusi pada 
tahun 2021, dengan peningkatan 
kontrak baru secara signifikan. Akti-
vitas mining mulai dari ekplorasi dan 
jasa pertambangan lainnya. “Dili-
hat dari pasar Indonesia, yang akan 
menjadi fokus di batubara dan nikel. 
Rencana ke depan akan masuk ke 
lain, bauksit, tembaga, dan timah,” 
katanya.

Asal tahu, sebagai perusahaan jasa 
konstruksi terintegrasi berbasis 
alat berat, PPRE telah merambah 
pada sektor jasa pertambangan se-
bagai kontraktor sejak awal tahun 
2021. Lingkup pekerjaan PPRE di 
bidang jasa pertambangan sangat 
komprehensif, yaitu mulai dari min-
ing development infrastructure 
seperti pekerjaan pembangunan 
dan maintenance jalan hauling dan 
pembangunan infrastruktur tambang 
lainnya (stockpile, jembatan, dll) 
hingga pekerjaan mining contrac-
tor yakni mulai pengupasan lapisan 
tanah penutup (overburden) hingga 
pengangkutan ore nickel (hauling 
services).

“Hingga Desember 2021, total kon-
trak baru dari jasa pertambangan 
telah kami dapatkan sebesar Rp2,9 
triliun. Kontrak ini mayoritas berasal 
dari PT Weda Bay Nickel (Kabupaten 
Halmahera Tengah, Propinsi Maluku 
Utara) sebagai kontraktor mining 
development dan tambang nikel Mo-
rowali (Propinsi Sulawesi Tengah) se-
bagai kontraktor tambang. Dari Weda 
Bay Nickel, kami telah mengantongi 
total Rp1,8 triliun hingga Desember 
2021 dan mendapatkan tambahan ni-
lai kontrak baru sebesar Rp311 miliar 
pada Januari 2022 untuk pekerjaan 
jasa hauling,” ujar Rully.

Seperti diketahui, Indonesia meru-
pakan pemilik cadangan dan sumber 
daya nikel terbesar di dunia. Dengan 
potensi tersebut, peluang Indonesia 
akan semakin meningkat dengan 
naiknya harga nikel yang tembus 
US$24.940 per ton di bursa perda-
gangan logam dunia. Harga tersebut 
hampir mencapai puncak harga ter-
tinggi nikel sejak tahun 2011, yakni 
US$25.135 per ton.

Menurut Rully, peningkatan harga 
nikel yang terus bertambah menjadi 
kabar baik bagi aktivitas pertamban-
gan. Peningkatan harga ini didorong 
oleh permintaan akan bahan baku 
baterai yang ditandai oleh pemba-

MAKIN SERU, PP PERSERO RAMAIKAN
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ALAT BERAT

Pada tahun 2021, total belanja modal PPRE untuk alat berat mencapai Rp336 miliar dan akan 
ditingkatkan pada tahun 2022. Untuk belanja modal tahun 2022, PPRE mengalokasikan Rp420 
miliar hingga Rp500 miliar.

Proyek tambang PT PP Presisi Tbk. 
FOTO: PPRE.
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ngunan smelter dan pabrik pembuat-
an baterai.

“Kinerja lini bisnis jasa pertamba-
ngan yang cukup menggembirakan 
dalam waktu yang relatif singkat, 
termasuk mendapat kepercayaan 
dari salah satu tambang nikel ter-
besar di Indonesia, mendorong kami 
semakin fokus mengembangkan 
jasa pertambangan sebagai sumber 
pendapatan berulang (recurring in-
come),” ungkap Rully.

PPRE menargetkan jasa pertambangan 
akan memberikan kontribusi sebesar 
50 persen terhadap  total pendapatan 
dan menjadi yang terbesar di antara 
lini bisnis lainnya pada tahun 2025. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, PPRE 
telah menyusun winning target 2022 
melalui strategi optimalisasi alat be-
rat, peningkatan kapasitas keuangan, 
peningkatan kapabilitas sumber daya 
manusia (SDM), penerapan centralize 
Supply Chain Management (SCM), du-
kungan teknologi informasi dan equip-
ment technology, serta peningkatan 
tata kelola perusahaan.

Di sisi lain, dorongan dari pemerin-
tah melalui program hilirisasi hasil 
tambang yang telah berjalan hingga 
saat ini telah menghasilkan surplus 
pada neraca perdagangan dimana 
terdapat lompatan yang sangat sig-
nifikan dari ekspor nikel yang dahulu 
hanya menghasilkan US$2 miliar 
setahun menjadi US$20,8 miliar se-

tahun. Keberhasilan hilirisasi ini akan 
dilanjutkan juga dengan tambang 
mineral lainnya seperti bauksit, ti-
mah dan tembaga yang cadangannya 
juga dimiliki oleh Indonesia dengan 
jumlah yang besar.

Kebijakan perluasan hilirisasi terse-
but diambil karena pemerintah 
meyakini bauran energi yang salah 
satunya melalui Energi Baru Ter-
barukan (EBT) harus secepatnya 
dilakukan sehingga dapat mengu-
rangi ketergantungan pada pasokan 
batubara dan pengurangan dampak 
karbon. Seperti yang juga diketahui, 
tembaga, bauksit, silika, lithium dan 
cobalt merupakan sebagian dari jenis 
metal penting yang akan digunakan 
dalam teknologi masa depan serta 
merupakan elemen vital bagi ke-
bangkitan Energi Terbarukan.

Dengan perolehan kontrak baru pada 
jasa tambang yang cukup signifi-
kan pada tahun 2021, PPRE optimis 
dapat memperoleh kontrak baru 
jasa tambang yang besar juga pada 
tahun 2022, terutama untuk lingkup 
pekerjaan kontraktor tambang. Weda 
Bay Nickel, yang merupakan salah 
satu tambang nikel terbesar di dunia 
dengan total produksi per tahunnya 
mencapai 25 hingga 30 juta ton, ten-
tu menjadi salah satu incaran PPRE 
untuk mendapatkan peluang peker-
jaan sebagai kontraktor utama.

Tahun 2021, Weda Bay bekerja de-

ngan 5 (lima) kontraktor penam-
bangan untuk mencapai target 
produksi sebesar 16-20 juta ton. 
Namun dengan adanya peningkatan 
target hingga 30 juta ton per tahun, 
maka Weda Bay juga akan menam-
bah kapasitas kontraktornya. Hal ini 
tentunya menjadi salah satu peluang 
besar bagi PPRE untuk dapat ber-
peran, mengingat PPRE telah terlibat 
dalam beberapa lingkup pekerjaan 
pertambangan lainnya di Weda Bay.

“Selain Weda Bay, kami juga tengah 
melakukan penjajakan pada be-
berapa potensi lain untuk tambang 
nikel maupun mineral lainnya se-
perti bauksit, silika dan emas baik 
di wilayah Sulawesi maupun Kali-
mantan, dengan lingkup pekerjaan 
mining development maupun mining 
contractor. Adapun total potensi 
tersebut dapat mencapai lebih dari 
Rp5 triliun. Dengan total potensi 
yang besar tersebut, kami tentunya 
juga akan meningkatkan kapasitas 
alat berat kami,” katanya. 

Pada tahun 2021, total belanja modal 
PPRE untuk alat berat mencapai 
Rp336 miliar dan akan ditingkatkan 
pada tahun 2022. Untuk belanja mo-
dal tahun 2022, PPRE mengalokasikan 
Rp420 miliar hingga Rp500 miliar. 

Sebagian besar dialokasikan sebagai 
ekspansi belanja modal untuk jasa 
pertambangan melalui penambahan 
jumlah alat berat yang dibutuhkan 
seiring dengan penambahan kontrak 
baru. “Dengan meningkatnya belanja 
modal tersebut, mudah-mudahan 
bisa meningkatkan produksi kami. 
Kami juga punya kapasitas besar, 
dengan alat berat mencapai 2.895 
unit,” kata Rully.

Adapun pendapatan PPRE ditar-
getkan sebesar Rp3,6 triliun pada 
tahun 2022, atau naik sebesar 33,4 
persen jika dibandingkan perkiraan 
pendapatan sepanjang 2021. Semen-
tara laba bersih PPRE ditargetkan 
mencapai Rp180 miliar pada tahun 
2022, naik hampir 30 persen diban-
dingkan tahun 2021.

Untuk tahun 2022, PPRE memproyek-
sikan sektor pertambangan dan alat 
berat akan berkontribusi besar, se-
iring dengan ramainya hilirisasi. Ada-
pun target kontrak baru tahun 2022 
diproyeksikan mencapai Rp6 triliun, 
naik 6 persen dibandingkan peroleh-
an tahun 2021 senilai Rp5,6 triliun. 
(ws/ym)

Mining services, salah satu jasa yang ditawarkan PT PP Presisi Tbk. 
FOTO: PPRE
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GAYA MAKMUR TRACTORSPT. GAYA MAKMUR TRACTORS (OFFICIAL CHANNEL)GMTRACTORS

www.gmtractors.net 0811 900 1921

•	 Saving up to 10% fuel in new generation hydrostatic 
technology

•	 Steering control and blade control is operated by 
single handle, which is easy to use and comfortable 
to operate. With hydrostatic drive system, it can 
change direction quickly, turn flexibly, operate 
accurately and respond quickly.

DH24B2XL
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nerva Digital Platform yang terbukti 
telah dapat meningkatkan produk-
tivitas dan efisiensi kegiatan opera-
sionalnya, serta mengurangi emisi 
karbon yang dihasilkan. Selain itu, 
PTRO berupaya untuk terus mem-
perkuat budaya keselamatan dan 
kesehatan melalui penerapan Target 
Zero dan operational excellence di 
seluruh area operasional.
PTRO didirikan pada tahun 1972 se-
bagai perusahaan multi-disiplin di bi-
dang kontrak pertambangan, rekaya-
sa, pengadaan dan konstruksi (EPC), 
serta jasa minyak dan gas bumi yang 
berkomitmen penuh dalam men-
dukung pembangunan Indonesia. 
Setelah menjalankan usahanya se-
lama 18 tahun, tepatnya pada 21 Mei 
1990, PTRO mencapai sebuah jejak 
langkah bersejarah dengan menjadi 
perusahaan rekayasa dan konstruksi 
pertama di Indonesia yang tercatat 
di Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Keunggulan kami adalah pada ke-
mampuan untuk menyediakan jasa 
pertambangan terpadu pit-to-port, 
kemampuan rekayasa dan konstruksi 
yang terintegrasi serta jasa logistik, 
dengan selalu berkomitmen penuh 
terhadap penerapan keselamatan, 
kesehatan kerja dan lingkungan, 
manajemen mutu dan integritas bis-
nis,” kata Hanifa.
PTRO didukung penuh oleh peme-
gang saham utamanya, emiten batu 
bara PT Indika Energy Tbk (INDY), 
yang merupakan perusahaan energi 
di Indonesia yang menyediakan solusi 
energi terpadu melalui investasinya 
di bidang sumberdaya energi, jasa 
dan infrastruktur.
Akan tetapi, di usia ke-50 PTRO, 
INDY sebagai pemegang saham 
utama PTRO, dikabarkan menjual 

seluruh kepemilikan di PTRO kepada 
PT Caraka Reksa Optima (CARA). 
Sekretaris Perusahaan INDY, Adi Pra-
mono mengungkapkan dalam keter-
bukaan infromasi yang disampaikan 
ke BEI, Selasa (01/3), CARA telah 
menandatangani Perjanjian Jual Beli 
Saham Bersyarat (PJBSB) seluruh sa-
ham PTRO pada 18 Februari 2022 dan 
efektif pada 25 Februari 2022. 
Berdasarkan PJBSB tersebut, INDY 
bermaksud untuk menjual seluruh 
704.014.200 saham yang mewakili 
69,80 persen kepemilikan saham di 
PTRO. Adapun, valuasi yang dise-
pakati untuk seluruh saham di PTRO 
setara US$210 juta. Dengan demiki-
an, perkiraan nilai penjualan saham 
PTRO mencapai US$146.580.000, 
atau sekitar Rp2,10 triliun dengan 
asumsi kurs Rp14.376 per dolar AS.
Rencana Transaksi ini merupakan 
transaksi material sebagaimana dia-
tur dalam Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 17/POJK.04/2020 ten-
tang Transaksi Material dan Peruba-
han Kegiatan Usaha Utama (POJK 
17/2020), yang memerlukan penen-
tuan nilai wajar oleh Penilai Inde-
penden, namun tidak memerlukan 
persetujuan Rapat Umum Pemegang 
Saham Perseroan. “Setelah rencana 
transaksi selesai dilaksanakan, PTRO 
tidak lagi menjadi anak perusahaan 
INDY, dan tidak akan dikonsolidasi 
dalam laporan keuangan INDY,” ung-
kapnya.
Pelaksanaan rencana transaksi juga 
tidak akan berdampak terhadap ke-
giatan operasional, hukum, kondisi 
keuangan, atau kelangsungan usaha 
INDY. Rencana transaksi ini meru-
pakan langkah strategis INDY sebagai 
salah satu strategi diversifikasi per-
seroan,” tambahnya. (ws/ym)

SELAMAT ULANG TAHUN KE-50 PETROSEA,
TERUSLAH BERKARYA DAN BERINOVASI

Ilustrasi armada alat berat Petrosea di bidang jasa pertambangan.
 PETROSEA

Pada 21 Februari 2022, PT Petro-
sea Tbk (PTRO), memasuki 
usia ke-50 tahun. Pada tangga 

usia ke-50, PTRO terus melanjutkan 
proses diversifikasi. PTRO menang-
kap peluang bisnis baru di berbagai 
proyek mineral. Hal itu dilakukan 
PTRO sebagai bagian dari implemen-
tasi strategi 3D Perusahaan, yaitu 
Diversifikasi, Digitalisasi dan Dekar-
bonisasi. 
Perwujudan strategi diversifikasi 
lainnya, di antaranya, PTRO menan-
datangani berbagai perjanjian 
kerjasama untuk tambang bauksit 
dan emas melalui penyediaan jasa 
pertambangan dan rekayasa, peng-
a daan dan konstruksi (EPC) secara 
berkelanjutan di Indonesia.
Pada tahun 2021, PTRO juga telah 
menambah kegiatan usahanya di 
bidang digitalisasi, 3D printing & 
rebuild center, dan lembaga pelatih-
an kerja dan sertifikasi. Hal itu di-
lakukan PTRO agar siap menghadapi 
berbagai tantangan persaingan usaha 
dan meraih setiap peluang usaha 
baru dengan memanfaatkan teknolo-
gi digital yang terus berkembang 
dengan pesat belakangan ini. 
“Strategi 3D PTRO, yaitu Diversifi-
kasi, Digitalisasi dan Dekarbonisasi 
telah menjadi enabler bagi kami 
untuk terus mengembangkan value 
proposition bagi seluruh pemangku 
kepentingan serta memastikan sus-
tainable superior performance di 
masa mendatang,” ujar Presiden Di-
rektur PTRO, Hanifa Indradjaya.
PTRO terus melanjutkan transformasi 
secara menyeluruh dengan memban-
gun organisasi yang lebih agile dan 
mengembangkan business model ter-
barukan agar dapat mempertahankan 
resilience di masa mendatang. 
Pencapaian ini dibuktikan dengan 
kembali berhasilnya PTRO mencatat-
kan kenaikan total pendapatan sebe-
sar 20,67 persen menjadi US$301,59 
juta dan kenaikan laba yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik entitas 
induk sebesar 10,38 persen menjadi 
US$14,35 juta pada akhir September 
2021. Pencapaian ini juga merupakan 
pencapaian terbaik menyusul all-time 
best financial performance yang di-
catatkan PTRO pada tahun 2020.
PTRO berkomitmen penuh untuk 
memprioritaskan aspek Environmen-
tal, Social and Governance (ESG) dan 
penerapan strategi keberlanjutan 
yang sejalan dengan praktik-praktik 
tata kelola perusahaan yang baik 
demi mendukung pencapaian Sus-
tainable Development Goals (SDGs).
Ke depan, PTRO akan terus meman-
faatkan teknologi terkini melalui Mi-
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Meningkatkan Produktivitas Secara Efisien

 — Dirancang khusus untuk industri pertambangan guna memungkinkan ketersediaan alat   
 berkualitas

 — Kontrol attachment yang tak tertandingi pada gerakan cepat dan siklus waktu yang rendah 
 — Akses ergonomis untuk mendukung perawatan mesin yang nyaman dan aman
 — Pengaturan “Eco-Mode” yang dapat mengurangi beban engine konsumsi bahan bakar dan  

 mengurangi emisi
 — Program training lengkap untuk mendukung operasi penambangan yang produktif, hemat biaya,  

 dan aman

PT Liebherr Indonesia Perkasa
Beltway Office Park, Gedung A, Lantai 5
Jl. Ampera Raya No. 9-10, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550, Indonesia
Telepon +62 217 8838 929
Email info.ptl@liebherr.com
Web www.liebherr.com

Best in 
Class
R 9100 Mining Excavator

PT Liebherr Indonesia Perkasa
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PT Kobexindo Tractors Tbk 
(KOBX), penyedia alat berat 
terintegrasi, berhasil membu-

kukan kinerja positif sepanjang ta-
hun 2021. Hal tersebut diindikasikan 
oleh kinerja segmen penjualan alat 
berat pertambangan yang merupa-
kan kontributor utama penjualan 
Perseroan, melansir keterangan ter-
tulis yang diterima Equipment Indo-
nesia, Rabu (16/2/2022). 

Berdasarkan perhitungan sementara 
(unaudited), penjualan unit alat 
berat pertambangan secara nilai 
berhasil tumbuh signifikan di kisaran 
365%, kenaikan tersebut setara per-
tumbuhan penjualan kuantiti unit di 
kisaran 428%.

“Dampak dari lonjakan harga ba-
tubara yang disertai oleh keterba-
tasan produksi tambang paska pan-
demi menjadi katalis pertumbuhan 
penjualan pada tahun 2021,” kata 
Andry B. Limawan, Direktur Utama 
PT Kobexindo Tractors Tbk. 

Lonjakan pertumbuhan tersebut 
mendorong pertumbuhan kinerja 
sepanjang 2021 dan berpeluang 
menjadi pencapaian pendapatan ter-
tinggi dalam 3  tahun terakhir. 

Perseroan menilai, potensi pertum-
buhan segmen alat berat masih akan 
berlanjut pada tahun 2022. “KOBEX 
menilai tantangan bagi produsen 
dan distributor alat berat pada 2022 
adalah keterbatasan produksi alat 
berat yang diakibatkan oleh penyum-
batan logistik yang sedang dihadapi 
seluruh dunia. Meningkatnya permin-
taan alat berat secara global menam-
bah panjang antrian pembeli. Ber-
dasarkan kondisi di atas, perusahaan 
masih memiliki carry over pesanan 
2021 yang dijadwalkan terkirim pada 
2022,” papar Andry B. Limawan. 

KOBEX akan terus berinovasi dan 
bersinergi dengan memaksimalkan 
kekuatan internal untuk memanfaat-
kan peluang demi menciptakan nilai 
guna pertumbuhan yang berlanjutan 
dan memberikan nilai tambah bagi 
para pemegang saham. 

Logo & Slogan Baru 
PT Kobexindo Tractors Tbk per Feb-
ruari 2022 memperkenalkan logo dan 
tagline baru. Rebranding ini meru-
pakan upaya Perseroan untuk pem-
baruan indentitas agar mendapat 
semangat dan wajah baru yang lebih 

segar dan elegan. 

Logo baru tersebut merupakan 
evolusi dari lambang sebelumnya 
yang melambangkan 3 pilar utama 
KOBEX yakni Perusahaan (Company), 
Pelanggan (Costumers) dan Prinsipal 
(Principal). 

“Mengawali tahun 2022, KOBEX 
memperkenalkan logo dan tagline 
baru. Ini merupakan milestone, un-
tuk terus memperbaharui semangat 
seluruh jajaran manajemen dan 
karyawan KOBEX guna mempertah-
ankan pertumbuhan yang berkelan-
jutan. Kami berharap, semua kompo-
nen baik itu perusahaan, konsumen 
maupun pihak principal saling mem-
butuhkan, mendukung dan saling 
menguntungkan bersama,” ungkap 
Andry B. Limawan.

PT Kobexindo Tractors Tbk meru-
pakan mitra dan distributor alat-
alat berat merk DOOSAN Excavator, 
Doosan Forklift (Korea Selatan), NHL 
TEREX Truck  (China), JUNGHEINRICH 
Material Handling Equipment, HAKO 
Group Cleaning Technology, Merce-
dez-Benz Commercial Vehicles (Ger-
many), MACRO Street Sweeper (Italy) 
dan Rite- Hite Equipments (USA). EI

Kobexindo merupakan distributor DOOSAN Excavator. 

KOBX BUKUKAN PERTUMBUHAN
PENJUALAN ALAT BERAT SEBESAR 365%

NHL TEREX Truck meru
pakan salah satu produk 
andalan Kobexindo yang 

menyasar sector per
tambangan. 

FOTO-FOTO: KOBEXINDO
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PT Hexindo Adiperkasa Tbk 
memperkenalkan hydraulic 
excavator ultra-large Hita-
chi, EX2000-7, excavator ke-

las 200 ton untuk operasi tambang di 
Indonesia. Dengan efisiensi penggu-
naan bahan bakar hingga 19% tanpa 
mengurangi performa dan produkti-
vitas jika dibandingkan dengan ge-
nerasi sebelumnya. Efisiensi konsum-
si bahan bakar itu dicapai dengan 
penggunaan kapasitas engine yang 
lebih kecil, sistem hidrolik baru, 
dan optimalisasi paket pendinginan. 
Penghematan pemakaian bahan ba-
kar yang cukup drastis itu membuat 
mesin ini berkontribusi pada pengu-
rangan dampak lingkungan dan biaya 
life-cycle. 

Kehadiran hydraulic excavator Hi-
tachi EX2000-7 akan menetapkan 

standar baru untuk industri pertam-
bangan Indonesia. Hydraulic Excava-
tor ini memiliki desain yang inovatif, 
dan dilengkapi dengan regenera-
tive hydraulics dengan kontrol yang 
intuitif yang berdampak terhadap 
pembakaran bahan bakar yang lebih 
sedikit, produktivitas yang konsisten 
& andal, ditambah fitur-fitur kese-
lamatan dan kenyamanan operator 
yang semakin baik.

Sejak hydraulic excavator besar per-
tama Hitachi, UH50 (berat operasi: 
159 ton) diluncurkan pada tahun 
1979, mesin-mesin hydraulic exca-
vator ultra-large yang diproduksi 
oleh Hitachi Construction Machinery 
(HCM) terus beroperasi di berbagai 
lokasi tambang di seluruh dunia, 
meraih reputasi yang baik karena 
produktivitas, keandalan, daya ta-

han, dan kemudahan perawatan.

Dengan bobot operasi 193 ton, 
EX2000-7 merupakan model generasi 
terbaru produk excavator tambang 
seri Hitachi EX-7. Berdasarkan plat-
form EX1900-6 yang telah terbukti, 
model baru ini benar-benar diran-
cang untuk operasi-operasi tambang 
di Indonesia, di mana produktivitas 
dan efisiensi bahan bakar sangat 
penting.

Penghematan bahan bakar EX2000-
7 yang mengesankan sebesar 19% 
dibandingkan model sebelumnya 
telah dicapai melalui berbagai ino-
vasi desain dan fitur-fitur hemat 
energi, terutama untuk memung-
kinkan pengurangan kapasitas mesin 
dari 38 liter menjadi 30 liter sambil 

PT Hexindo Adiperkasa Tbk memperkenalkan generasi terbaru hydraulic excavator ultra-large 
Hitachi EX2000-7. Dengan komsumsi bahan bakar yang lebih efisien hingga 19% jika dibandingkan 
dengan generasi sebelumnya tanpa mengurangi performa dan juga produktivitasnya.

Hydraulic excavator 
ultrabesar Hitachi, 
EX20007, untuk 
operasi tambang. 

HAP

EXCAVATOR HITACHI EX2000-7:
PERFORMA OPTIMAL &

HEMAT BAHAN BAKAR
HINGGA 19%
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hidrolik yang serba baru semakin mengurangi konsumsi energi dengan mening-
katkan manajemen aliran oli hidrolik yang presisi di setiap katup kontrol se-
lama siklus penggalian dan pemuatan. Sistem yang inovatif ini diterapkan pada 
unit-unit excavator hydraulic ultra-large Hitachi untuk pertama kalinya.

Ketiga, fungsi pemilihan mode kerja. EX2000-7 menggunakan Tombol Mode 
Power (Power Mode Switch), yang memungkinkan operator untuk memilih di 
antara tiga mode tenaga yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan operasional-
nya, sehingga semakin menghemat bahan bakar dan biaya-biaya jika memung-
kinkan. Opsi tiga mode kerja tersebut juga mengoptimalkan produktivitas dan 
efisiensi bahan bakar untuk berbagai jenis operasi. Fitur ini telah diterapkan 
pada mesin-mesin hydraulic excavator berukuran sedang dan kecil.

Keempat, kekuatan struktural semakin meningkat, terutama front-end at-
tachment dan kerangka-kerangka. Area-area sambungan boom-arm EX2000-7 
dan rangka utama kini didesain ulang sesuai dengan mesin-mesin tambang 
Hitachi yang lebih besar. Konfigurasi pin antara boom dan arm disempur-
nakan dari pin tunggal ke pin ganda, sekarang desain umum di jajaran me-
sin-mesin excavator tambang kelas besar Hitachi (250 ton ke atas).

Penyempurnaan desain ini menambah kekuatan boom dan arm sekaligus 
mengurangi bobot, yang memungkinkan penggantian pin yang lebih aman 
dan lebih mudah serta semakin mengurangi biaya siklus hidup mesin.

Memanfaatkan data operasi dalam hubungannya dengan analisis FEA, rangka uta-
ma juga telah dirancang ulang untuk menyebarkan tegangan secara merata sela-
ma operasi dengan keutuhan dan daya tahan struktural yang semakin meningkat.

mempertahankan produktivitas yang 
luar biasa. Jika dibandingkan dengan 
EX1900-6, EX2000-7 dengan mengu-
rangi pembakaran bahan bakar dapat 
menghemat sebanyak 460 ton emisi 
CO2 per tahun.

Sistem kontrol hidrolik yang serba 
baru telah dikembangkan dan un-
tuk pertama kalinya pada hydraulic 
excavator ultra large Hitachi yang 
memungkinkan pengelolaan aliran oli 
hidrolik yang lebih presisi di setiap 
control valve selama siklus peng-
galian dan pemuatan.

Teknologi-teknologi baru
Hitachi membekali excavator tam-
bang EX2000-7 dengan beberapa 
fitur (teknologi) terbaru. Pertama, 
teknologi yang mengoptimalkan 
konsumsi bahan bakar. Pengurangan 
konsumsi bahan bakar yang semakin 
besar dicapai dengan pengaturan 
pompa utama full-electric, hidrolik 
sirkuit regenerasi (regeneration cir-
cuit hydraulics), paket pendinginan 
hidrolik yang di-upgrade dengan 
efisiensi tinggi, dan beberapa fitur 
umum yang diterapkan di seluruh 
seri Hitachi EX-7, termasuk sistem 
kontrol hidrolik baru yang membuat 
penggunaan aliran oli yang tersedia 
semakin efekif.

Kedua, pada pilot sistem kontrol di-
atur secara individual. Sistem kontrol 

Perubahan desain rangka bagian tengah Dua Pin Penghubung -150 KG EA

Rangka Utama EX1900-6

Tombol mode power pada 
konsol sebelah kanan

HCM

Rangka Utama EX2000-7

Paket pendinginan oli 
hidrolik yang diupgrade. 
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Solusi digital Hitachi untuk dukung operasi Smart Mine
Hydraulic excavator Hitachi EX2000-7 merupakan sebuah produk penuh 
inovasi. Sebagaimana diketahui, sejak peluncuran seri EX-6, Hitachi 
terus berinovasi, dan buah dari inovasi itu adalah EX-7 yang akan men-
jadi mesin tambang Hitachi yang paling aman dan efisien hingga saat 
ini. Excavator EX2000-7 menampilkan teknologi-teknologi Hitachi yang 
akan membawa Industrial Internet of Things ke lokasi tambang di selu-
ruh dunia. Mesin-mesin ini akan dapat terhubung ke server online yang 
mengumpulkan data berharga dan mengubahnya menjadi wawasan yang 
dapat ditindaklanjuti, untuk membantu para pelanggan mengoptimal-
kan keselamatan, produksi, dan efisiensi operasi mereka.

Sistem penambangan internasional “ConSite®” & Wenco dari Hitachi 
Construction Machinery menggunakan platform “Lumada®”, nama 
kolek tif untuk solusi-solusi, layanan-layanan, dan teknologi-teknologi 
digital canggih dari Hitachi Group.

Wenco menyediakan platform digital IoT dan teknologi perangkat lunak 
yang memungkinkan untuk mengumpulkan data bervolume besar dan di-
tampilkan pada dashboard yang dibuat khusus untuk setiap pelanggan.

Hitachi Construction Machinery memanfaatkan semua pengetahuan 
yang dikumpulkannya itu, melalui “ConSite®” pada analisis data, me-
mungkinkan analisis prediktif secara real-time dari data operasi yang 

Excavator Hitachi 
EX2000-7 menggu-
nakan Tombol Mode 
Tenaga (Power Mode 
Switch), yang memung-
kinkan ope rator untuk 
memilih di antara tiga 
mode tenaga yang se-
suai dengan tuntutan-
tuntutan operasional-
nya, sehingga semakin 
menghemat bahan 
bakar dan biaya-biaya 
jika memungkinkan.
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Beralih ke monitor, Hitachi Construction Machinery menggunakan desain 
baru untuk seri EX-7 ini yang dilengkapi dengan  indikator kemiringan. 
Tampilan monitornya terang dan tingkat kesilau yang rendah.

Tampilan atas engine, ruang pompa dan kabin, memudahkan akses dan aman 
untuk aktivitas perawatan rutin. Sistem pembuangan panas dipasang di dek, 
memberikan akses yang mudah ke elemen-elemen pembersih udara.

Excavator tambang EX-7 improvement pada hose boom, dimana sebelumnya 
menggunakan traditional arch style menjadi underslung configuration untuk 
masa pakai yang lebih baik dan mengurangi pekerjaan-pekerjaan perawatan 
rutin.

Untuk menjamin kelancaran operasi unit, terutama untuk komponen-kom-
ponen yang membutuhkan pelumasan rutin, mesin ini menggunakan sistem 
centralize auto lubrication system, yang dioperasikan dari kabin. Untuk 
mencegah kerusakan pipa hidrolik pada area slew ring, mesin ini meng-
gunakan Swing Lucbrication Piping Cover. Sementara untuk meningkatkan 
visibilitas dan keselamatan di sekitar area operasi, excavator ini dilengkapi 
dengan sistem kamera untuk memantau kondisi di sekeliling unit. EI

COVERSTORY

memberikan informasi yang dapat 
ditindaklanjuti kepada para pelang-
gan. Dengan ConSite® Mine, kesela-
matan dan produktivitas peralatan 
tambang dapat semakin meningkat, 
dan biaya-life-cycle alat berat dapat 
dikurangi.

Grup Hitachi Construction Machinery 
terus menyediakan “solusi-solusi an-
dal” untuk tantangan-tantangan yang 
dihadapi para pelanggan baik saat ini 
maupun pada masa mendatang – Hi-
tachi menginspirasi masa depan.

Fitur-fitur tambahan
Selain teknologi-teknologi tersebut, Hitachi Construction Machinery meleng-
kapi excavator tambang EX2000-7 ini dengan beberapa fitur tambahan. Mi-
salnya, untuk mempermudah akses dan jalan keluar bagi operator, tersedia 
tangga lipat hidrolik.

Kabin dan panel-panel kontrol ditata secara ergonomis sehingga mudah 
dijangkau oleh operator, ditambah visibilitas yang leluasa dengan kerai (ti-
rai) kabin standar. Tuas-tuas Joystick Elektrik, Kursi Suspensi Udara, Sistem 
Pendingin Udara (AC), semuanya terintegrasi untuk meningkatkan kenya-
manan operator selama bekerja. Selain itu, ruang kabin menggunakan Cab 
Bed Pressurizer sehingga menjamin sistem Cab Bed tetap bebas debu.Tata letak kabin dan panelpanel 

control yang ergonomis

Tangga untuk akses masuk ke dalam mesin 
yang dapat dilipat secara hidraulik.
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Invasi Rusia ke Ukraina mem-
buat harga batubara terus 
terbang tinggi, seakan tak 

ada matinya. Harga komoditas itu 
melambung ke titik tertinggi baru 
dalam sejarah mencapai US$430 per 
metrik ton pada perdagangan Senin 
(07/3/2022). Sebelumnya, rekor 
tertinggi harga batubara  sebesar 
US$400 per metrik ton dan US$280 
per metrik ton dicapai masing-
masing pada 02 Maret 2022 dan 05 
Oktober 2021. 

Menurut laporan Tradingeconom-
ics, lonjakan harga batubara terjadi 
setelah sanksi ekonomi yang diberi-
kan oleh negara-negara barat dan 
Amerika Serikat ke Rusia makin me-
ningkat. Invasi Rusia ke Ukraina me-
nyebabkan krisis energi internasional 
dan memperburuk kekhawatiran atas 
pasokan komoditas. 

Untuk mengantisipasi krisis tersebut, 
Jerman, misalnya, telah menyiapkan 
cadangan batubara untuk operator 
pembangkit listrik, sementara Ita-
lia mengumumkan akan membuka 
kembali beberapa pembangkit listrik 
batubara yang ditutup. Di sisi lain, 
pelanggan di Asia telah berebut un-
tuk menemukan pasokan alternatif 
guna menggantikan batubara Rusia.

Nah, bagaimana para pengusaha 
tambang batubara di Indonesia men-
gantisipasi dan mengatasi krisis en-
ergi serta pasokan komoditas energi 
di pasar global? Apakah pengusaha 
tambang batubara akan menaik-
kan produksi dan volume penjualan 
tahun ini? Apakah kenaikan harga 
batubara pada tahun 2021 telah 
memberikan keuntungan bagi para 
pengusaha tambang? Mari kita telu-
suri laporan kinerja beberapa emiten 
di bawah ini yang berhasil dirangkum 
oleh tim Equipment Indonesia.  

Pendapatan ITMG naik 373% 
Tahun 2022 ini, manajemen PT Indo 
Tambangraya Megah Tbk (ITMG) men-
argetkan volume produksi batubara 

sebanyak 17,5-18,8 juta ton dan vol-
ume penjualan sebanyak 20,5-21,5 
juta ton. Dari target volume pen-
jualan tersebut, sebanyak 17 persen 
harga jualnya telah ditetapkan, 48 
persen mengacu pada indeks harga 
batubara, 2 persen harga jualnya 
belum ditetapkan dan sisa 33 persen 
belum terjual.

Direktur Utama ITMG, Mulianto, 
mengemukakan, ITMG berhasil mem-
bukukan laba bersih sebesar US$475 
juta pada tahun fiskal 2021. “Penca-
paian laba ini berkat kenaikan harga 
batubara yang signifikan dan strategi 
manajemen biaya yang efisien dan 
berhati-hati,” ujar Mulianto.

Pencapaian laba bersih ITMG pada 
2021 menjadi yang terbesar dalam 
lima tahun terakhir. Pada 2017, ITMG 

mencatatkan pendapatan sebesar 
US$1,69 miliar dengan laba bersih 
US$252,61 juta. Pendapatan dan laba 
bersihnya kemudian meningkat men-
jadi masing-masing US$2,01 miliar 
dan US$261,95 juta pada 2018.

Setelah itu, pendapatan ITMG turun 
menjadi US$1,72 miliar dan laba 
bersih turun menjadi US$129,23 
juta pada 2019. Kinerjanya berada 
di titik terendah dalam lima tahun 
terakhir pada 2020, dengan pendapa-
tan US$1,19 miliar dan laba bersih 
US$39,47 juta. Akan tetapi, tingginya 
pendapatan serta laba bersih ITMG 
pada 2021 terjadi berkat harga ba-
tubara yang melambung tinggi di 
atas US$100 per ton.

Kenaikan harga batubara pada ta-
hun 2021 disebabkan oleh berangsur 

HARGA MELAMBUNG,
PRODUKSI DAN PENJUALAN
BATUBARA 

Bagaimana para pengusaha tambang batubara di Indonesia 
mengantisipasi dan mengatasi krisis energi dan pasokan 
komoditas energi di pasar global? Apakah mereka akan 
menaik kan produksi dan volume penjualan tahun ini?

Pengangkutan batubara PT Indo Tambangraya Megah Tbk. 

MENINGKAT
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kembalinya kehidupan normal dari 
puncak situasi pandemi Covid-19, 
yang mendorong pemulihan ekonomi 
global, terutama di Tiongkok seba-
gai produsen sekaligus konsumen 
batuba ra terbesar. Akibatnya, per-
mintaan batubara meningkat, sedan-
gkan pasokan tidak dapat mengim-
bangi permintaan karena disebabkan 
beberapa faktor seperti cuaca buruk 
dan masalah logistik.

Sepanjang tahun 2021, ITMG mampu 
memperoleh rata-rata harga jual ba-
tubara sebesar US$ 103,2 per ton. Di 
tengah kenaikan harga yang tinggi, 
ITMG secara konsisten tetap mene-
rapkan efisiensi biaya secara disiplin 
guna memaksimalkan profitabilitas 
dari momentum kenaikan harga ba-
tubara sehingga membuahkan kinerja 
keuangan yang solid sekalipun Pandemi 
Covid-19 berkepanjangan dan melam-
batnya kegiatan penambangan akibat 
hujan ekstrim yang terus-menerus.

Kombinasi faktor-faktor tersebut 
memungkinkan ITMG memperoleh 
pendapatan sebelum bunga, pajak, 
depresiasi, dan amortisasi (Earning 
Before Interest, Taxes, Depreciation, 
and Amortization/EBITDA) sebesar 
US$885 juta pada tahun 2021, naik 
373% dari tahun 2020, sedangkan laba 
bersih meningkat sebesar 1.103,45 
persen, dari US$39,47 juta pada ta-
hun 2020 menjadi US$475 juta pada 
tahun 2021. Adapun laba bersih per 
saham dibukukan sebesar US$0,4.

ITMG memproduksi batubara seban-
yak 18,2 juta ton sepanjang tahun 
2021, di tengah cuaca buruk dan 
hujan ekstrim. Sedangkan penjualan 
bersih ITMG tercatat sebesar US$2,1 
miliar pada tahun 2021 dan marjin 
laba kotor naik dari 17 persen tahun 
2020 menjadi 44 persen di tahun 
2021 dengan total volume penjualan 
sebanyak 20,1 juta ton.

Menurut Mulianto, dari total volume 
penjualan batubara tersebut, se-
banyak 5,5 juta ton dipasarkan ke 
Tiongkok, di Indonesia sendiri (dalam 
negeri) sebanyak 4,7 juta ton, ke 
Jepang 3,1 juta ton, Filipina seban-
yak 1,8 juta ton, Bangladesh 1,3 juta 
ton, Thailand sebanyak 1,2 juta ton, 
dan negara-negara lain di Asia Timur, 
Tenggara, Selatan serta Oseania.

Sampai dengan akhir tahun 2021, 
total aset ITMG tercatat sebesar 
US$1,7 miliar dengan total ekuitas 
sebesar US$1,2 miliar. “Hingga 31 
Desember 2021, ITMG memiliki posisi 

kas dan setara kas yang kuat sebesar 
US$691 juta,” katanya.

Mulianto menambahkan, ke depan, 
target ITMG adalah menjadi perusa-
haan energi Indonesia yang lebih hi-
jau dan cerdas. Transformasi ini akan 
menggerakkan bisnis ITMG yang ada 
saat ini menjadi tiga lini bisnis.

Pertama, pertambangan yang men-
cakup batubara, mineral, dan keg-
iatan pertambangan terkait lainnya 
sebagai bisnis utama. Kedua, jasa 
energi yang mencakup jasa pert-
ambangan, perdagangan, dan solusi 
modal alam guna mendapatkan nilai 
lebih dari operasi energi perusahaan 
yang telah mapan. Ketiga, bisnis ter-
barukan dan lain-lain yang berkaitan 
dengan investasi energi terbarukan 
dan teknologi energi lainnya untuk 
menangkap tren energi masa depan.

Peta jalan transformasi ITMG dibagi 
menjadi tiga fase, yaitu konsolidasi, 
transisi, dan aklimatisasi, di mana 
setiap langkah meningkatkan kapa-
sitas ITMG menjadi bisnis yang lebih 
hijau dan lebih cerdas melalui diver-
sifikasi usaha.

Untuk tahun 2022, menurut Mulianto, 
ITMG telah menentukan empat sasaran 
pencapaian, yaitu mengoptimalkan 
aset batubara, menumbuhkan bisnis 
baru, menanamkan Banpu Heart seb-
agai budaya perusahaan, dan membina 
nilai-nilai ESG (Environmental, Social 
and  Corporate Governance) yang ber-
padu dengan segala segi bisnis sebagai 
antisipasi terhadap perubahan iklim 
dan upaya keberlanjutan dan kepedu-
lian terhadap masyarakat. 

Di samping itu, ITMG akan mem-
perkuat kemampuan digital karya-
wan guna memperlancar transfor-
masi digital yang dapat bermanfaat, 
baik di sisi operasional maupun 
finansial. Sebagai salah satu perusa-
haan batubara terbesar di Indonesia 
yang dikendalikan oleh perusahaan 
Singapura Banpu Minerals, ITMG akan 
terus melakukan inovasi sesuai de-
ngan visi menjadi perusahaan energi 
yang berintikan inovasi, teknologi, 
penyertaan, dan keberlanjutan. 

Sebagai salah satu perusahaan energi 
dengan lingkup usaha yang terinte-
grasi, mulai dari kegiatan penam-
bangan, pengolahan, dan logistik, 
ITMG memproduksi batubara termal 
dengan beberapa jenis kualitas yang 
baik, sehingga mampu memenuhi 
pelanggan di Asia yang jumlahnya 
besar dan beragam.

FOTO: ITMG

Tumbuh positif hing-
ga 31 Desember 2021 
dengan membukukan 
laba bersih melam-
bung 231 persen 
dibandingkan dengan 
tahun 2020. Capai-
an tersebut meru-
pakan yang tertinggi 
sepanjang PTBA ber-
operasi. 
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Target produksi ADRO
hingga 60 juta ton
Emiten batubara PT Adaro Energy 
Indonesia Tbk (ADRO) menarget-
kan produksi mencapai 58 juta ton 
hingga 60 juta ton pada tahun 2022. 
Target tersebut naik sekitar 10,06 
persen hingga 13,85 persen, dari 
produksi batubara ADRO sebanyak 
52,70 juta ton pada 2021. 

Pencapaian produksi batubara sepan-
jang tahun 2021 tersebut masih 
sesuai dengan target produksi yang 
ditetapkan sebanyak 52-54 juta ton. 
Sementara volume penjualan ba-
tubara ADRO pada 2021 mencapai 
51,58 juta ton. 

Selain target produksi batubara, 
ADRO mengalokasikan dana belanja 
modal sebesar US$300 juta hingga 
US$450 juta pada tahun 2022. Adapun 
pendapatan sebelum bunga, pajak, 
depresiasi, dan amortisasi ADRO ditar-
getkan sebesar US$1,9 miliar hingga 
US$2,2 miliar pada tahun 2022.

Sepanjang tahun 2021, kinerja ADRO 
menunjukkan peningkatan berkat 
dukungan keunggulan operasional 
dan pasar batubara yang kondusif. 
Berdasarkan laporan keuangan, ADRO 
mencatatkan EBITDA operasional 
yang meningkat 138 persen menjadi 
US$2,10 miliar pada 2021. ADRO mem-
bukukan laba inti US$1,25 miliar pada 
2021. Ini menunjukkan bahwa bisnis 
inti berkinerja baik. ADRO juga meng-
hasilkan US$1,27 miliar arus kas bebas 
pada 2021, atau naik 102 persen.

Kontribusi ADRO kepada Pemerintah 
RI melalui royalti dan beban pajak 
penghasilan mencapai US$893 juta. 
ADRO membukukan pendapatan usa-
ha sebesar US$3,99 miliar pada 2021, 
atau naik 58 persen dari 2020. Itu 
karena kenaikan harga jual rata-rata 
sebesar 70 persen seiring tingginya 
harga batubara.

Pada 2021, ADRO memproduksi seki-
tar 52,70 juta ton batubara, atau 
turun 3 persen dari tahun 2020, dan 
mencatat penjualan batubara sebe-
sar 51,58 juta ton pada tahun 2021, 
atau turun 5 persen dari tahun 2020.

ADRO juga mencatat pengupasan 
lapisan penutup sebesar 218,90 Mbcm 
pada 2021, atau naik 4 persen dari 
tahun 2020, sehingga nisbah kupas 
tahun ini tercatat 4,15x. Cuaca buruk 
di sepanjang tahun memperlambat 
kegiatan pengupasan lapisan penutup.

Presiden Direktur dan Chief Execu-
tive Officer, Garibaldi Thohir, dalam 
keterangan resmi, dikutip Kamis 
(3/3/2022), mengatakan kondisi pa-
sar yang kondusif menopang kinerja 
ADRO pada 2021. “Kami membuku-
kan profitabilitas yang solid dan ber-
kat hal ini, kami dapat meningkatkan 
kontribusi terhadap negara melalui 
royalti dan pajak. Batubara memang 
harus mengikuti siklusnya. Jadi, wa-
laupun kami menyambut baik dengan 
kondisi yang kondusif ini, kami tak 
akan goyah dalam fokus terhadap 
efisiensi dan keunggulan operasio-
nal,” ujar Garibaldi. 

Lebih lanjut, ADRO harus memasti-
kan bahwa bisnis ini akan dapat ber-
tahan di tengah berbagai siklus me-
lalui aktivitas bisnis yang stabil dan 
berkelanjutan. Garibaldi menambah-
kan, diperkirakan pemulihan eko-
nomi global akan berdampak positif 
terhadap industri batubara. Meski 
begitu, ADRO akan tetap waspada 
terhadap pandemi yang belum juga 
usai. “Kami akan senantiasa mening-
katkan keunggulan operasional, pen-
gendalian biaya, dan efisiensi, serta 
terus mengeksekusi strategi demi 
keberlanjutan bisnis di jangka pan-
jang,” katanya.

Tak hanya ADRO yang mencetak ki-
nerja ciamik. PT Adaro Minerals Indo-
nesia Tbk (ADMR), anak usaha ADRO 
yang baru melantai di Bursa Efek 
Indonesia pada awal tahun 2022 juga 
menutup tahun buku 2021 dengan 
rapor hijau. Produksi batubara ADMR 
pada 2021 naik 23 persen menjadi 
2,3 juta ton dan volume penjualan 
meningkat 63 persen menjadi 2,3 juta 
ton. Batubara ADMR diekspor ke Cina, 
Jepang dan pasar dalam negeri.

Peningkatan harga komoditas ener-
gi mampu mendorong pendapatan 
usaha produsen batubara kokas itu 
meningkat sebesar 273,21 persen 
menjadi US$460,17 juta pada 2021, 
dari Rp123,30 juta pada 2020.

Menurut laporan keuangan perusa-
haan, manajemen ADMR berhasil 
membukukan laba tahun berjalan 
yang diatribusikan kepada pemilik 
entitas induk sebesar US$155,11 juta 
(US$0,0096 per saham) pada 2021. 
Jika dibandingkan pada tahun 2020, 
emiten di bidang pertambangan 
batubara, jasa pertambangan dan 
jasa konsultasi manajemen beraset 
US$965,702 juta per 31 Desember 
2021 itu merugi US$28,29 juta.

Target produksi PTBA
naik 21,21%
Emiten batubara PT Bukit Asam (Per-
sero) Tbk (PTBA) juga meningkatkan 
produksi batubara tahun ini. Produksi 
batubara PTBA ditargetkan naik 
21,21 persen menjadi 36,41 juta ton 
pada 2022, dari 30,04 juta ton pada 
tahun 2021. Target produksi tersebut 
didorong oleh prospek bisnis batuba-
ra yang masih menjanjikan hingga 
tahun 2022. Sedangkan, untuk volu-

Kegiatan tambang batubara di PT Adaro Energy Indonesia Tbk.
FOTO: ITMG
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me penjualan batubara tahun 2022, 
PTBA menargetkan peningkatan 31 
persen menjadi 37,10 juta ton, dari 
28,37 juta ton pada 2021.

Berdasarkan laporan perusahaan, 
Senin (7/3), PTBA mencatat kenaikan 
produksi dan penjualan batubara 
hingga 21 persen pada 2021 menjadi 
30,04 juta ton dibandingkan tahun 
sebelumnya. Volume angkutan ba-
tubara juga mengalami kenaikan 
menjadi 25,42 juta ton atau naik 7 
persen dari tahun 2020. 

“Kenaikan produksi dan volume 
angkutan batubara ini diikuti pula 
dengan kenaikan volume penjualan 
batubara. Penjualan tidak terlepas 
dari strategi manajemen dalam men-
goptimalkan peluang pasar ekspor 
ke beberapa negara seperti Cina, 
Taiwan, Filipina, India, Jepang, dan 
Vietnam,” jelas Direktur Utama 
PTBA, Arsal Ismail.

Kinerja emiten batubara holding 
BUMN MIND.ID itu tumbuh positif 
hingga 31 Desember 2021 dengan 
membukukan laba bersih melambung 
231 persen dibandingkan dengan 
tahun 2020. Capaian tersebut meru-
pakan yang tertinggi sepanjang PTBA 
beroperasi. “Sepanjang tahun 2021, 
PTBA berhasil membukukan laba ber-
sih sebesar Rp7,91 triliun. “Jadi laba 
naik signifikan sebesar 231 persen, 
dari capaian tahun 2020 sebesar 
Rp2,39 triliun,” ujarnya.

Adapun pendapatan usaha PTBA pada 
2021 mencapai Rp29,26 triliun, naik 
sebesar 69 persen, dari tahun 2020 
sebesar Rp17,33 Triliun. Dengan pen-
capaian tersebut, PTBA mencatat ke-
naikan total aset sebesar 50 persen, 
dari sebelumnya Rp24,06 triliun per 
31 Desember 2020 menjadi Rp36,12 
triliun per 31 Desember 2021.

“Pencapaian gemilang yang kami 
raih, didukung oleh kinerja opera-
sional yang solid sepanjang tahun 
2021. Pencapaian ini seiring dengan 
pemulihan ekonomi global maupun 
nasional yang mendorong naiknya 
permintaan atas batubara. Momen-
tum kenaikan harga komoditas ba-
tubara global juga turut mendorong 
pencapaian ini,” ungkapnya. 

Hingga 31 Desember 2021, harga 
batubara menunjukkan penguatan 
dibandingkan dengan tahun 2020 

dengan harga rata-rata batubara 
indeks Newcastle sebesar US$137,28 
per ton dan indeks batubara termal 
Indonesia naik dengan rata-rata 
US$95,05 per ton.

Seiring prospek harga komoditas 
batubara di pasar global, manaje-
men PT Resources Alam Indonesia 
Tbk (KKGI) juga menargetkan volume 
produksi dan penjualan sebanyak 4 
juta ton batubara pada tahun 2022. 
Volume produksi ini utamanya akan 
disumbang melalui anak usaha, 
yaitu PT Insani Baraperkasa. Target 
produksi juga akan didukung oleh 
konsesi PT Loa Haur di Kalimantan 
Tengah, yang akan memulai produksi 
mulai pertengahan tahun 2022. 

Direktur KKGI, Agoes Soegiarto, men-
gatakan, jumlah produksi dari konse-
si ini mencapai 600.000 ton, sesuai 
dengan angka yang diajukan dalam 
Rencana Kerja dan Anggaran Belanja 
(RKAB). Target 4 juta ton batubara 
itu sudah disesuaikan dengan kondisi 
dan permintaan pasar. 

Volume produksi batubara KKGI sela-
ma periode Januari hingga September 
2021, mencapai 1,84 juta ton, turun 
16 persen dari periode sama tahun 
2020 sebanyak 2,19 juta ton. Seir-
ing produksi, volume penjualan juga 
turun menjadi 1,93 juta ton, dari 2,2 

juta ton per September 2020. 

Menurut Agoes, operasi KKGI terham-
bat oleh tingginya curah hujan di 
Kalimantan bagian Tengah ke Utara, 
yang disebabkan oleh fenomena La 
Nina. Curah hujan inilah yang men-
jadi evaluasi untuk mempercepat 
proses produksi, yakni dengan per-
baikan dan pengerasan jalan dengan 
laterit  di daerah Loa Janan di Blok 
Separi. Daerah tersebut akan men-
jadi tumpuan kelancaran produksi 
batubara pada tahun 2022. Infra-
struktur pendukung produksi juga su-
dah memenuhi. Agoes mengatakan, 
total barging saat ini mencapai 1.400 
metrik ton batubara per jam. Artinya 
kapasitas sudah melebihi dari 4 juta 
ton per  tahun. 

Hingga September 2021, pendapatan 
bersih KKGI naik 40 persen menjadi 
US$80,15 juta, dari US$57,13 juta 
per September 2020.  Peningkatan 
pendapatan terutama dipicu oleh 
harga rata-rata batubara free on 
board mother vessel (FOB MV) yang 
melonjak menjadi US$45,29 per 
metrik ton, dari US$29,78 per metrik 
ton MT pada perioe sama tahun 
2020.  Alhasil, KKGI membukukan 
laba bersih US$9,20 juta per Sep-
tember 2021. Itu berbalik dari perio-
de sama tahun 2020, KKGI merugi 
US$8,14 juta. (ws/ym)

Pengerukan batubara PT Bukit Asam Tbk. 
ITMG
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Peningkatan harga batubara hingga menembus rekor tertinggi baru di 
level US$430 per ton pada perdagangan Senin (07/3/2022) akan mem-
buat mesin-mesin peralatan tambang makin panas pada tahun 2022. 

Penguatan harga komoditas itu terjadi seiring berlarut-larutnya konflik an-
tara Rusia dan Ukraina.

Sejalan dengan naiknya harga-harga komoditas energi di pasar global, rekor 
baru produksi alat berat diproyeksikan terealisasi pada 2022. Salah satunya, 
emiten penjual alat berat merek Komatsu, yaitu PT United Tractors Tbk 
(UNTR) telah membuktikan dan mendapat berkat kenaikan harga batubara. 
Penjualan alat berat UNTR mencapai 530 unit pada bulan Januari 2022, me-
ningkat 146,51 persen, jika dibandingkan 215 unit pada bulan Januari 2021.

Sara Kristi Loebis, Sekretaris Perusahaan UNTR, mengemukakan dalam laporan 
bulanan, pada Januari 2022, penjualan alat berat Komatsu masih didominasi 
oleh sektor pertambangan, yaitu sebesar 57 persen, naik dari 39 persen pada 
bulan Januari 2021. Persentase penjualan terbesar kedua diraih sektor kon-
struksi sebesar 16 persen. Di peringkat ketiga dan keempat ditempati oleh 
sektor kehutanan dan agribisnis masing-masing 15 persen dan 12 persen. 

Excavator Komatsu sedang 
melakukan pekerjaan pengupasan 
lapisan tanah penutup (overbur
den) di area tambang batubara. 

MESIN-MESIN TAMBANG
MAKIN PANAS

Kenaikan harga batubara yang sangat signifikan di tengah krisis energi global 
semakin menggairahkan pertumbuhan pasar alat-alat tambang nasional.

KOMATSU INDONESIA
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Tidak cuma penjualan alat berat, 
volume produksi batubara UNTR dari 
lini usaha PT Pamapersada Nusantara 
(PAMA) mencapai 7,4 juta ton pada 
Januari 2022. Sementara volume 
penjualan batubara UNTR dari PT 
Tuah Turangga Agung (TTA) tercatat 
402.000 ton pada Januari 2022. Ada-
pun volume penjualan emas UNTR 
mencapai 25.000 (glod equivalent 
ounces/GEOs) pada Januari 2022.

Selama tahun 2021, UNTR berhasil 
membukukan pendapatan bersih 
sebesar Rp79,5 triliun, naik sebesar 
32 persen dari Rp60,3 triliun pada 
2020. Pemulihan penjualan alat 
berat dan kenaikan harga batubara 
menjadi kunci. Seiring dengan pen-
ingkatan pendapatan bersih, laba 
bersih UNTR juga melonjak 71,67 
persen menjadi Rp10,3 triliun pada 
2021, dibandingkan Rp6 triliun pada 
2020. 

Menurut Sara, masing-masing segmen 
usaha, yaitu mesin konstruksi, kon-
traktor penambangan, pertambangan 
batubara, pertambangan emas dan 
industri konstruksi secara berturut-
turut memberikan kontribusi sebesar 
29 persen, 42 persen, 17 persen, 10 
persen dan 2 persen terhadap total 
pendapatan bersih konsolidasian.

Segmen usaha mesin konstruksi men-
catat peningkatan penjualan alat 
berat Komatsu sebesar 97,44 persen 
menjadi 3.088 unit pada 2021, 
dibandingkan sebanyak 1.564 unit 
pada 2020. Pangsa pasar Komatsu 
pada tahun 2021 sebesar 21 persen.

Pendapatan UNTR dari penjualan 
suku cadang dan jasa pemeliharaan 
alat juga mengalami peningkatan 
sebesar 30 persen menjadi Rp7,8 
triliun. Penjualan UD Trucks mengal-
ami peningkatan dari 224 unit men-
jadi 375 unit, dan penjualan produk 
Scania naik, dari 217 unit menjadi 
545 unit. Secara total, pendapa-
tan UNTR dari segmen usaha mesin 
konstruksi naik sebesar 70 persen 
menjadi Rp22,8 triliun pada 2021 
dibandingkan dengan Rp13,4 triliun 
pada tahun 2020.

Segmen usaha kontraktor penamban-
gan UNTR dioperasikan oleh PAMA. 
Sampai dengan Desember 2021, kon-
traktor penambangan membukukan 
pendapatan bersih sebesar Rp33,2 
triliun, naik 14 persen dari Rp29,2 
triliun pada 2020. PAMA mencatat 

peningkatan volume produksi ba-
tubara sebesar 1 persen, dari 114,6 
juta ton menjadi 116,2 juta ton, 
dan peningkatan volume pekerjaan 
pemindahan tanah (overburden re-
moval) sebesar 3 persen dari 825,0 
juta bcm menjadi 852,1 juta bcm. 

Segmen usaha pertambangan ba-
tubara dijalankan oleh TTA. Sampai 
dengan Desember 2021 total pen-
jualan batubara mencapai 9 juta 
ton, termasuk 2,4 juta ton batu bara 
metalurgi, atau turun 3 persen apa-
bila dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2020 sebesar 9,3 
juta ton. Pendapatan segmen usaha 
pertambangan batubara meningkat 
sebesar 44 persen menjadi Rp13,7 
triliun pada 2021. Ini karena pening-
katan rata-rata harga jual batu bara. 

Segmen usaha pertambangan emas 
dijalankan oleh PT Agincourt Re-
sources (PTAR) yang mengoperasikan 
tambang emas Martabe di Tapanuli 
Selatan, Sumatera Utara. Sampai 
dengan Desember 2021, total pen-
jualan setara emas UNTR mencapai 
330.000 (glod equivalent ounces/
GEOs) pada 2021, naik dari 320.000 
GEOs pada 2020. Hal ini sejalan 
dengan peningkatan volume penjua-
lan dan rata-rata harga jual emas, 
pendapatan bersih segmen usaha 
pertambangan emas naik 18,57 pers-
en, dari Rp7 triliun menjadi Rp8,3 
triliun pada 2021. 

Segmen usaha industri konstruksi di-

jalankan oleh PT Acset Indonusa Tbk 
(ACST). Sampai dengan Desember 
2021, Industri Konstruksi membu-
kukan pendapatan bersih sebesar 
Rp1,5 triliun, dari sebelumnya sebe-
sar Rp1,2 triliun pada 2020. ACST 
membukukan rugi bersih sebesar 
Rp696 miliar, turun dibandingkan 
rugi bersih sebesar Rp1,3 triliun pada 
2020. Kerugian bersih terutama dise-
babkan oleh perlambatan beberapa 
proyek yang sedang berlangsung dan 
berkurangnya peluang proyek kon-
struksi baru selama pandemi. 

Sejalan dengan strategi pengem-
bangan usaha di sektor energi yang 
ramah lingkungan, UNTR telah 
menetapkan bisnis Energi Baru dan 
Terbarukan (EBT) sebagai salah satu 
strategi transisi korporasi. Untuk 
mempercepat pengembangan EBT, 
pada akhir tahun 2021 seluruh bisnis 
energi dalam grup dikonsolidasikan 
melalui PT Energia Prima Nusantara 
(EPN). Hingga Desember 2021, EPN 
telah memasang Rooftop Solar PV di 
sejumlah fasilitas dalam grup UNTR 
dan Astra mencapai 2,4 megawatt 
peak (MWp). 

Hingga akhir tahun 2022, ditargetkan 
akan ada penambahan instalasi baru 
Rooftop Solar PV sebesar 15 MWp dan 
akan meningkat di tahun berikutnya. 
Perseroan saat ini mengoperasikan 
satu pembangkit listrik tenaga mini-
hidro (PLTMH) yaitu PLTMH Kalipelus 
berkapasitas 0,5 MW di Jawa Tengah, 
dan sedang membangun pembangkit 

Wheel loader baru Hitachi, ZW3705A, untuk aplikasi tambang. 
HAP
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listrik tenaga minihidro lain-
nya yakni PLTM Besai Kemu 
di Lampung, Sumatra. PLTM 
Besai Kemu memiliki kapa-
sitas sebesar 7 MW dan di-
perkirakan akan beroperasi 
pada tahun 2023. 

Selain itu, Perseroan juga 
menargetkan beberapa 
proyek pembangkit listrik 
tenaga minihidro di area 
Sumatra dengan total 
potensial kapasitas lebih 
dari 20 MW. Perseroan 
juga aktif melakukan studi 
dan tinjauan pada energi 
terbarukan lainnya seperti 
proyek hydropower skala 
besar, floating solar PV, 
geothermal, wind power 
dan waste-to-energy. 
Proyek-proyek ini konsisten 
dengan strategi UNTR un-
tuk meningkatkan kompe-
tensi di berbagai potensi 
energi terbarukan dalam 
rangka mencapai portofolio 
bisnis yang berkelanjutan. 

Adapun PT Hexindo 
Adiperkasa Tbk (HEXA) 
hingga akhir  tahun 2021 
membukukan laba bersih 
US$38,906 juta, atau tum-
bu 88,83 persen dibanding-
kan sebesar US$20,682 juta 
pada 2020. Hasil itu men-
dongkrak laba per saham 
dasar menjadi US$0,05, 
sedangkan pada akhir ta-
hun 2020 hanya US$0,02.

Dalam laporan keuangan 
HEXA yang disampaikan ke  
Bursa Efek Indonesia (BEI) 
baru-baru ini, disebutkan, 
perolehan laba terse-
but berasal dari pendapa-
tan bersih yang naik 79,06 
persen menjadi US$308,87 
juta pada 2021. Pendapa-
tan tersebut berasal dari 
penjualan alat berat yang 
meningkat 123,18 persen 
menjadi US$154,34 juta 
pada 2021. Penjualan suku 
cadang naik 58,06 persen 
menjadi US$49,81 juta. 
Pendapatan jasa pemeli-
haraan dan perbaikan tum-
buh 3,05 persen menjadi 
US$22,216 juta pada 2021.

Emiten penyedia alat berat 

PT Kobexindo Tractors Tbk 
(KOBX) juga berhasil men-
catat pertumbuhan laba 
komprehensif yang dapat 
diatribusikan kepada pemi-
lik entitas induk menjadi 
US$4,68 juta pada triwulan 
III 2021. Jika dibandingkan 
periode sama tahun 2020, 
KOBX merugi US$5,47 juta. 

Naiknya pendapatan men-
jadi penopang pencapai-
an laba tersebut. KOBX 
membukukan lonjakan 
pendapatan sebesar 154 
persen menjadi US$89,48 
juta pada triwulan III 2021, 
dibandingkan periode 
sama tahun 2020 sebesar 
US$35,20 juta.

Menurut Wakil Presiden 
Direktur KOBX, Martio, 
pendapatan ditopang 
pertumbuhan penjualan 
segmen unit alat berat 
sebesar 250 persen men-
jadi US$68,55 juta pada 
triwulan III 2021. Segmen 
ini merupakan kontribu-

tor terbesar, yakni 76,61 
persen terhadap total 
pendapatan KOBX.

Segmen suku cadang 
membukukan pendapatan 
US$11,55 juta pada triwu-
lan III 2021, tumbuh 32,57 
persen ketimbang periode 
sama tahun 2020 sebesar 
US$8,72 juta. Segmen ini 
berkontribusi terbesar ked-
ua yaitu 12,91 persen ter-
hadap pendapatan KOBX.

Segmen terbesar ketiga 
adalah jasa perbaikan dan 
kontraktor pertambangan. 
Segmen ini meraih US$6,1 
juta, atau berkontri-
busi 6,80 persen terhadap 
pendapatan KOBX. Segmen 
jasa perbaikan dan kon-
traktor pertambangan ini 
tumbuh sekitar 89 persen, 
dari US$3,22 juta pada tri-
wulan III 2020.

Adapun emiten alat berat 
PT Intraco Penta Tbk (INTA) 
belum beruntung seperti 
UNTR, HEXA dan KOBX. 

INTA masih mencetak rugi 
sebesar Rp217,6 miliar 
sampai dengan kuartal 
III 2021. Walaupun masih 
rugi, INTA telah berhasil 
memperkecil angka keru-
gian dari setahun penuh 
2020 yang mencapai seki-
tar Rp1 triliun.

Pendapatan usaha INTA 
sampai dengan kuartal 
III 2021 turun menjadi 
Rp443,8 miliar, dari perio-
de yang sama tahun 2020 
mencapai Rp596,9 mliar. 
Ke depan, manajemen INTA 
optimistis bisa mencatat 
kinerja lebih baik di sektor 
alat berat. 

Head of Finance INTA, Da-
niel Kusniadi mengatakan 
posisi keuangan INTA se-
lama lima tahun terakhir 
menurun. Salah satunya 
karena pandemi Covid-19 
yang masih melanda. Mana-
jemen berharap, kineja 
INTA tahun ini bisa lebih 
baik dan mampu menekan 
kerugian. (ws/ym)

Rigid hauler NHL Terex yang diageni oleh PT Kobexindo Tractors Tbk. 
KOBX
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GM Tractors bersama dengan XCMG Excavator kembali menyeleng-
garakan acara Customer Gathering yang diselenggarakan pada 
tanggal yang special, yakni 22-2-22. Acara ini merupakan suatu 
bentuk apresiasi dan penghargaan dari GMTractors dan XCMG ke-
pada seluruh customer-nya agar tetap terjalin hubungan yang erat 
dan kerjasama yang lebih baik lagi.

Acara yang digelar secara live streaming ini mengangkat tema 
“SUNSET SHORT GATEWAY”. Pada kesempatan istimewa ini, GM 
Tractors bersama dengan XCMG Excavator mengajak para pemirsa 
yang bergabung untuk bisa rileks dan santai sejenak sambil me-

nikmati acara yang dikemas dengan nuansa 
liburan “Night Beach Party” dengan sajian-
sajian yang menarik.

GM Tractors memanfaatkan kesempatan ini 
untuk menyajikan berbagai acara yang mena-
rik. Selain berbagai jenis hiburan, perusahaan 
ini menawarkan program-program promo sale 
yang memberikan penawaran khusus dengan 
berbagai keringanan pola pembiayaan, bonus-
bonus spesial serta pemberian hadiah langsung 
atas pembelian unit.  Pada kesempatan kali ini 
juga dilakukan pengundian lucky draw kepada 
para pemirsa yang berhak mengikuti undian 
atas pembelian unit yang telah dilakukan pada 
Program Promo XCMG Excavator Agustus 2021 
yang lalu. EI

GM TRACTORS & XCMG EXCAVATOR GELAR
CUSTOMER GATHERING DI TANGGAL SPESIAL

GM Tractors bersama dengan XCMG Excavator 
menawarkan program-program promosi khusus pada 
acara Customer Gathering yang digelar pada tanggal 
istimewa 22-2-22
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Mesin-mesin scissor lift  
merupakan pilihan alat 
yang populer untuk ber-

bagai lokasi kerja, baik yang besar 
maupun yang kecil. Tetapi ketika 
ruang atau bobot mesin alat menjadi 
masalah, pada masa lalu, mesin-
mesin ini tidak selalu bisa sampai 
ke lokasi kerja. Kondisi itu berubah 
selama beberapa tahun terakhir 
de ngan diperkenalkannya produk-
produk micro scissor.

Ringkas dan ringan, mesin-mesin 
micro scissor menawarkan suatu 
alternatif yang produktif untuk pe-
kerjaan-pekerjaan yang sebelumnya 
hanya dapat diakses dengan menggu-
nakan tangga dan mast lift vertikal.

Mesin-mesin micro scissor  ideal 
untuk berbagai industri, seperti  
konstruksi komersial, industrial, 
pergudangan, dan pusat data. Atau, 
misalnya, lokasi kerja yang hanya 
dapat diakses melalui lift atau pintu 
berukuran standar.

Mesin-mesin micro scissor Ge-
nie® GS™-1432m dan GS-1932m 
— tambah an terbaru pada jajaran 
micro scissor Genie — lebarnya 
hanya 81 cm, memungkinkan alat-
alat ini untuk masuk dan keluar 
melalui pintu atau dimasukkan ke 
dalam lift lengkap dengan pagar 
pembatas tetap standarnya. Alat-alat 
ini memiliki radius putar nol derajat 
membuatnya sangat cocok untuk 
pekerjaan-pekerjaan dengan ruang 
lantai yang sempit.

Masalah bobot bisa juga menjadi 
kendala yang menjauhkan unit-unit 
scissor berukuran standar dari be-
berapa lokasi kerja. Sekali lagi, di 

sinilah mesin-mesin micro scissor 
menawarkan alternatif yang produk-
tif. Dengan bobot di bawah 900 kg, 
GS-1432m 30% lebih ringan dari mo-
del yang sebanding. GS-1932m juga 
lebih ringan dari scissor lift standar 
19-kaki, yaitu 1.179 kg. Bobot yang 
lebih rendah memungkinkan akses 
scissor lift ke lokasi-lokasi kerja dan 
itu berarti alat-alat ini dapat bekerja 
dalam aplikasi-aplikasi pemuatan di 
lantai yang rendah di tempat-tempat 
seperti rumah sakit, pusat-pusat 
perbelanjaan, dan gedung-gedung 
teater.

Karena mesin-mesin micro scissor ini 
merupakan pendatang yang relatif 
baru di pasar scissor lift, mereka 
juga menawarkan manfaat-manfaat 
dari perkembangan-perkembangan 
teknologi. Mesin-mesin GS-1932m 
dan GS-1432m menggunakan peng-
gerak elektrik AC tanpa sikat dan 
bebas perawatan dari Genie yang 
baru. E-Drive menghasilkan 30% lebih 
banyak waktu operasi (runtime) 
per pengisian daya daripada sistem-
sistem penggerak hidraulik tradisi-
onal, serta jumlah selang hidrolik 
dan fitting 70% lebih sedikit, mengu-
rangi risiko kebocoran di lokasi kerja 
dan menyederhanakan waktu dan 
biaya perawatan — mengurangi biaya 
perawatan hingga 35 % selama umur 
peralatan.

Karena alasan ini, GS-1432m atau 
GS-1932m yang baru juga dapat 
menjadi pilihan praktis bagi pemilik 
alat yang mencari opsi hemat biaya 
namun serbaguna untuk pekerjaan-
pekerjaan di ketinggian. Meski 
mesin-mesin micro scissor Genie 
yang baru dioptimalkan agar men-
jadi lebih pendek dan lebih ringan, 
platform ini menambah lebar 81 cm 
di samping dek perluasan dua kaki , 
yang memungkinkan dua orang dapat 
bekerja dengan nyaman dari plat-
form itu. Dan, dengan kemampuan 
menanjak 25% dan traksi yang cukup 
untuk memuat dan menurunkan, me-
sin-mesin micro scissor yang baru ini 
menawarkan opsi hemat biaya untuk 
hampir semua pekerjaan di keting-
gian hingga 5,85 m.

Bagi para pemilik alat dengan mesin-
mesin scissor lift lain dalam armada 
mereka, mesin-mesin micro scissor 
Genie ini dapat menjadi pelengkap 
yang baik untuk mobile elevating 
work platform (MEWPS) lainnya. 
Karena dibuat oleh Genie, GS-1432m 
dan GS-1932m kompatibel dengan 
berbagai suku cadang dan aksesori 
Genie, yang mengurangi biaya seka-
ligus meningkatkan fungsionalitasnya.

Mesin Micro Scissor Genie bisa mengakses 
dengan leluasa ke lokasi kerja karena bobot
nya yang relatif ringan dan posturnya ringkas. 

MICRO SCISSOR LIFT GENIE TAWARKAN
ALTERNATIF YANG PRODUKTIF

Micro scissor GS1432m 
atau GS1932m yang baru 

menjadi pilihan praktis 
bagi pemilik alat yang 

mencari opsi hemat biaya 
namun serbaguna untuk 
pekerjaanpekerjaan di 

ketinggian. 

GENIE

Untuk mengetahui informasi lebih 
lanjut tentang micro scissor Genie, 
silahkan mengunjungi
https://www.genielift.com/en-sg/

GENIE
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Volvo Construction 
Equipment (Volvo 
CE) mendisain dan 

membuat mesin-mesinnya 
untuk mencapai tingkat 
keandalan, produktivitas, 
dan efisiensi terdepan di 
industri ini. Operasi, mana-
jemen, dan pemeliharaan 
yang cermat di lokasi juga 
berkontribusi untuk menca-
pai kemampuan-kemamp-
uan luar biasa alat-alat itu, 
itulah sebabnya Volvo CE 
terus mendukung pelang-
gan-pelanggannya bahkan 
setelah alat-alat mereka 
sudah meninggalkan pabrik 
dengan berbagai layanan 
tambahan. Sederhananya, 
Volvo Services  memungkin-
kan para pelanggan menda-
patkan manfaat maksimal 
dari mesin-mesin mereka.

Untuk memberikan la-
yanan-layanan ini secara 
tepat di mana dan kapan 
pun dibutuhkan, Volvo CE 
bermitra dengan jaringan 
dealer tepercaya yang 
tersebar luas di seluruh 
Asia. Dealer-dealer yang 
sangat terampil dan ber-
pengalaman ini mendapat 
pelatihan dan dukungan 
mendalam yang terus me-
nerus dari Volvo CE untuk 
mempertahankan kom-
petensi layanan premium 
mereka. Bekerja sebagai 
satu tim, Volvo CE dan 
dealer-dealernya selalu 
berada di sisi para pelang-
gan untuk memberikan 
bantuan-bantuan spesialis 
dan ahli.

Volvo Services  terdiri 
dari portofolio Producti-
vity Services dan Uptime 
Services  yang luas untuk 
mengoptimalkan produk-
tivitas dan profitabilitas 
para pelanggan. Kombinasi 
layanan-layanan yang tepat 
bergantung pada situasi 
dan tantangan unik ma-
sing-masing pelanggan, se-
hingga dealer-dealer akan 
berkolaborasi dengan para 
pelanggan untuk mengusul-
kan dan mengimplementa-
sikan paket dukungan yang 
disesuaikan dengan kebutu-
han setiap pelanggan, men-

VOLVO SERVICES MEMBUATNYA LEBIH BAIK
Lebih dari sekadar produsen alat berat, Volvo Construction Equipment mendukung pelanggan-pelanggannya 
dengan berbagai layanan tambahan untuk memaksimalkan produktivitas dan keuntungan mereka.

gadaptasinya dari waktu 
ke waktu seiring kemajuan 
yang dicapai. Pendekatan 
ini memberi ketenangan 
pikiran kepada para pelang-
gan bahwa mereka menda-
patkan hasil terbaik atas 
investasi mereka.

Operasian mesin men-
jadi lebih baik
Ada dua tambahan terbaru 
pada penawaran Volvo Ser-
vices di Asia, yaitu Assist 
Services dan ActiveCare. As-
sist Services meliputi Volvo 
Co-Pilot, sebuah layar ber-
warna 10 inci yang dipasang 
di kabin tempat operator 
dapat mengakses data mes-
in secara real-time, serta 
fungsi-fungsi semi otomatis 
dan  otomatis penuh. Sistem 
ini diunduh pada berbagai 
aplikasi – Dig Assist, Load 
Assist, Haul Assist, atau 
Pave Assist – sesuai dengan 
jenis alat untuk membantu 
para operator memaksi-
malkan produktivitas dan 
efisiensi mereka.

Volvo Co-Pilot dengan Dig 
Assist, misalnya, memung-
kinkan operator-operator 
excavator untuk menentu-
kan terlebih dahulu area 
penggalian dan memantau 
kemajuan pekerjaan pada  
layar di kabin, menghilang-
kan perlunya menandai sua-
tu lokasi secara manual dan 
memeriksa kedalaman dan 
kemiringannya. Teknologi 
ini memudahkan penggalian 
yang akurat dalam waktu 
singkat dibandingkan den-
gan metode konvensional. 
Sementara itu, para opera-
tor mendapat manfaat dari 
gerakan-gerakan boom dan 
bucket otomatis dalam 
fungsi Volvo Active Control.

Untuk pekerjaan-pekerjaan 
pemuatan, Dig Assist juga 
memasukkan On-Board 
Weighing, yang memung-
kinkan operator excavator 
menentukan area pemuatan 
untuk mencegah muatan 
bucket yang terlewat dan 
menetapkan target muatan 
untuk menghindari kekuran-
gan dan kelebihan muatan.

Manajemen armada 
menjadi lebih baik
ActiveCare dari Volvo me-
rupakan pemantauan alat be-
rat jarak jauh 24/7/365 dan 
layanan pemanfaatan armada 
mingguan yang mengambil 
tanggungjawab pengelolaan 
data telematika CareTrack 
dari pelanggan. Saat pelang-
gan berlangganan layanan 
ini, Volvo CE akan menginter-
pretasikan kode-kode keru-
sakan mesin, menjelaskan 
konsekuensi-konsekuensinya 
dan merekomendasikan 
intervensi-intervensi yang 
diperlukan kepada dealer 
lokal pelanggan.

Dari sudut pandang pelang-
gan, kerusakan-kerusakan 
itu diselesaikan secara 
proaktif dan lancar dengan 
dealer lokal mereka bahkan 
sebelum kerusakan-kerusa-
kan itu berkembang menjadi 
masalah serius dan mahal 
– dan waktu operasional 
dipertahankan. Para pelang-
gan juga dapat menerima 
laporan-laporan bulanan 
tentang pemanfaatan, kes-
ehatan, kinerja, dan produk-
tivitas mesin dalam format 
yang mudah dibaca dengan 
rekomendasi-rekomendasi 
untuk mela kukan perbaikan.

Secara keseluruhan, Ac-

tiveCare menghemat 
waktu dan upaya pelanggan 
untuk menangani setiap 
kode kerusakan mesin, 
meminimalkan waktu henti 
yang tidak direncanakan 
yang mahal, dan mengu-
rangi biaya perbaikan dan 
pemeliharaan, sekaligus 
memudahkan peningkatan 
produktivitas dan efisiensi. 
Kombinasi ini menghasilkan 
produksi tinggi dengan to-
tal biaya kepemilikan dan 
operasi yang rendah.

“Volvo lebih dari sekadar 
produsen mesin. Kami 
adalah penyedia solusi dan 
layanan dan ingin bekerja 
sama dengan pelanggan 
untuk memastikan mereka 
mendapatkan manfaat 
maksimal dari memiliki 
mesin Volvo,” kata Gerard 
Lim, Head of Uptime & 
Parts  Volvo CE Region Asia.

Dengan kombinasi yang 
tepat dari Volvo Services 
dari dealer-dealer lokal 
mereka, para pelanggan 
dapat lebih mengoptimal-
kan produktivitas, waktu 
kerja, dan keuntungan 
mesin mereka. Layanan-
layanan ini membuatnya 
lebih baik,” kata Am Mu-
ralidharan, Head of Produc-
tivity & Retail Development 
Volvo CE Region Asia. @
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Sektor kehutanan Indonesia 
saat ini dihadapkan pada tan-
tangan bersaing di dunia yang 
berubah cepat. Sektor kehu-

tanan dituntut lebih inovatif. Tun-
tutan pengelolaan hutan berkelan-
jutan semakin menguat dan wajib 
dipatuhi setiap pelaku, sehingga 
kekayaan hutan tidak hanya masih 
bisa dinikmati generasi masa datang, 
tetapi juga bisa melindungi mereka. 

Sejauh ini, inovasi di sektor kehu-
tanan porsi paling besar didorong 
oleh kebijakan pemerintah. Namun, 
kini pemangku kepentingan lain di 
sektor ini harus bersiap-siap untuk 
bertransformasi, jika ingin menjadi-
kan sektor ini tetap lestari. Inovasi 
transformatif harus terjadi pada 
aktor-aktor lama, karena bukan ti-
dak mungkin aktor-aktor baru segera 
muncul, jika aktor-aktor lama tidak 
siap dan sigap merangkul perubahan 
dan inovasi. Apalagi dari sisi teknolo-
gi, sudah banyak bukti bahwa inovasi 
terjadi di berbagai sektor teknologi. 
Hanya tinggal menunggu waktu ber-
bagai teknologi baru akan masuk dan 
‘memberdayakan’ pengelolaan hutan 
secara berkelanjutan. 

Pertanyaannya kemudian, mampukah 
inovasi teknologi mendorong penge-
lolaan hutan berkelanjutan yang 
menguntungkan dan berwawasan 
masa depan? 

Sifat inovasi

Inovasi adalah kemampuan menerap-
kan solusi kreatif terhadap masalah 
dan peluang untuk meningkatkan atau 
memperkaya kehidupan manusia. 
Dalam dunia bisnis, inovasi yang baik 
mampu mempercepat pertumbuhan 
dan keberhasilan bisnis tersebut, 
sehingga membantu bersaing dan 
bertumbuh di pasar. Inovasi juga 
dapat berarti mengubah model mau-
pun suatu rancangan bisnis sehingga 
mampu beradaptasi dengan perubahan 
dalam lingkungan atau pasar yang ak-

hirnya dapat memberikan produk atau 
layanan lebih baik serta lebih efisien 
dalam hal-hal yang menjadi prioritas.

Inovasi atau penemuan cara baru 
untuk memperbaiki suatu proses 
guna mendapatkan suatu perbaikan, 
menurut Rogers (1983), pada umum-
nya memenuhi 5 (lima) karakteristik 
atau ciri-ciri mulai dari keunggulan 
relatif (relative advantage), kese-
suaian (compatibility), kerumitan 
(complexity), kemampuan diujico-
bakan (trialability), hingga kemam-
puan diamati (observability).

Saat ini inovasi diterapkan pada 
hampir semua sektor bisnis, terma-
suk sektor kehutanan dan perta-
nian. Pertanyaan berikutnya adalah 
bagaimana para pemangku kepen-
tingan di sektor kehutanan mampu 
menjawab tantangan besar dalam 
menemukan cara-cara baru yang 

lebih baik dan efektif untuk meng-
hasilkan produk, jasa maupun solusi 
yang terkait pada sektor kehutanan, 
perkebunan dan pertanian, misalnya 
terkait produk baru dari bahan baku 
yang benar-benar baru atau belum 
pernah ada sebelumnya maupun 
bahan baku sebelumnya yang kemu-
dian dilakukan modifikasi sehingga 
membentuk sesuatu yang lebih ber-
nilai tambah.

Menurut Drucker (1985), inovasi 
melibatkan ‘kerja keras dan membu-
tuhkan ketekunan, konsistensi dan 
komitmen. Hal itu perlu difokuskan 
pada kekuatan kelompok dan perlu 
dekat dan terfokus pada pasar (yaitu 
didorong oleh pasar). Sejalan dengan 
pemikiran ini, di bidang kehutanan, 
kebutuhan akan hubungan antara 
peneliti dan industri telah lama 
diakui (Moeller dan Shafer 1981) dan 
perusahaan-perusahaan yang paling 

INOVASI TEKNOLOGI UNTUK
MENJAWAB TANTANGAN DI 
SEKTOR KEHUTANAN

Harvester Head SP yang dipasarkan PT Trakindo Utama. 
TRAKINDO

Oleh T. Immawan Priyambudi*
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Attachment Feller Buncher yang dipasarkan PT Trakindo Utama. 

TRAKINDO

berorientasi pasar cenderung paling 
inovatif (Crespell et al. 2006).

Menerapkan inovasi di
hutan Indonesia

Di Indonesia sendiri, tantangan ter-
besar yang dihadapi para pelaku 
industri kehutanan dan perkebunan 
selalu berubah-ubah seiring berjalan-
nya waktu. Situasi pandemi COVID-19 
yang saat ini melanda dunia adalah 
salah satu yang cukup mampu meng-
goyahkan sendi-sendi perekonomian, 
termasuk di Indonesia. Hal ini men-
jadi tantangan yang paling besar 
yang harus dihadapi oleh semua 
pemain industri termasuk sektor ke-
hutanan dan perkebunan dari skala 
kecil hingga yang paling besar.

Diperlukan kreativitas tinggi dalam 
menyiasati situasi ini supaya kinerja 
dan kegiatan usaha bisa tetap ber-

tahan dan berlanjut, dengan memi-
nimalisir dampak yang timbul sekecil 
mungkin. Inovasi-inovasi baru yang 
memberikan dampak langsung terha-
dap tingkat produktivitas kerja dan 
efisiensi biaya akan menjadi prioritas 
utama para pengusaha guna men-
jamin bisnisnya bertahan di tengah 
tekanan operasional yang semakin 
meningkat. Sinergi dan dorongan 
ekstra pemerintah untuk berkolabo-
rasi bahu-membahu mengatasi 
situasi ini akan mendorong sektor 
kehutanan dan perkebunan tetap 
bertumbuh. Salah satunya yang te-
ngah diupayakan saat ini adalah ke-
mudahan pengurusan perizinan usaha 
serta peraturan hukum yang tidak 
tumpang tindih dan tidak mengham-
bat investasi.

Sebagai contoh, salah satu inovasi 
teknologi yang dilakukan pemerintah 
dalam menghadapi tantangan tum-
pang tindih perizinan pada sektor 
kehutanan dan pertanian adalah de-
ngan memanfaatkan teknologi citra 
satelit resolusi tinggi untuk mengim-
plementasikan kebijakan Satu Peta 
dalam memperkuat kepastian ka-
wasan hutan. Teknologi ini banyak 
dimanfaatkan di tingkat tapak pada 
proses pembibitan, penanaman, 
pemanenan dan pengolahan hasil 
hutan, melalui pengembangan sistem 

registrasi untuk teknologi terbaru ra-
mah lingkungan dengan pelaksanaan 
mengacu pada ISO 14034-2017. 

Beberapa industri besar yang ber-
main di sektor kehutanan dan per-
tanian juga sudah memanfaatkan 
teknologi satelit untuk pemantauan 
areal hutan yang dikelolanya. Inovasi 
ini berperan penting guna mendu-
kung upaya pengelolaan hutan les-
tari, terutama mengambil tindakan 
segera terhadap potensi kebakaran, 
perambahan, illegal logging dan 
perselisihan soal batas lahan, dan 
lain-lain.

Kita juga mendengar bagaimana 
negara kita membangun pertanian 
melalui teknologi modern, serta 
pengembangan teknologi pertanian 
menuju era industri 4.0, misalnya 
terkait dengan penyediaan benih 
unggul dan bermutu yang dimotori 
Direktorat Jenderal Perkebunan 
bekerja sama dengan beberapa uni-
versitas.

Ada lima teknologi utama yang 
menopang implementasi industri 4.0, 
yaitu: Internet of Things, Artificial 
Intelligence, Human-Machine Inter-
face, teknologi robotika dan sensor 
serta big data. Kesemuanya men-
transformasi cara manusia berinter-
aksi hingga pada level paling men-
dasar, juga diarahkan untuk efisiensi 
dan daya saing industri, khususnya 
di sub-sektor perkebunan. Saat ini 
sudah banyak inisiatif yang dilakukan 
para pemangku kepentingan untuk 
terus melakukan inovasi untuk me-
majukan industri pada sektor kehu-
tanan dan perkebunan di Indonesia.

Contohnya, salah satu perusahaan 
bubur kertas terkemuka di provinsi 
Riau, telah mulai menerapkan ino-
vasi pada proses pemanenan kayu 
dengan metode mekanisasi. Dengan 
kombinasi alat berat excavator dan 
harvester head yang sangat efisien 
dalam melakukan proses pemanenan 
kayu dapat memberikan efisiensi 
yang sangat besar dalam hal waktu 
dan jumlah pekerja dibandingkan 
dengan pemanenan secara konven-
sional atau manual. Sebagai pemain 
besar yang memasok kebutuhan pada 
industri kertas, packaging dan tisu 
yang konsumsinya meningkat saat 
pandemi COVID-19 ini, sistem me-
kanisasi pemanenan pada sektor hu-
tan tanaman tanaman industri (HTI) 

EQUIPMENTNEWSFORESTRY
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yang dilakukan membuktikan bahwa 
inovasi mampu memberikan dampak 
yang cukup signifikan terhadap hasil 
produksi, kualitas, maupun efisiensi 
waktu. Menariknya, inovasi ini juga 
sudah dilakukan beberapa pemain 
besar di sektor kehutanan di berb-
agai area operasi di Kalimantan dan 
Sumatra.

Pemanfaatan teknologi digital se-
bagai salah satu solusi juga sangat 
perlu diperhitungkan, salah satunya 
yaitu pengembangan precision for-
estry, seperti arahan Presiden Joko 
Widodo. Pemerintah sangat diharap-
kan bisa mendorong lagi inisiatif 
semacam ini dengan membina dan 
memupuk kerja sama nyata seluruh 
pemangku kepentingan, termasuk 
kalangan akademis supaya kemajuan 
teknologi kehutanan bisa segera te-
realisasi lebih cepat.

Sinergi pemangku kepentingan

Saat ini, pelaku usaha dan pemain 
utama di sektor kehutanan dan 
perkebunan masih mempunyai moti-
vasi dan optimisme tinggi terhadap 

masa depan industri ini. Hal ini men-
dorong mereka proaktif dalam me-
lihat potensi sumber daya, maupun 
pasar yang masih sangat besar, serta 
bekerja keras menjalankan inovasi 
yang bermuara pada efisiensi biaya 
dan kenaikan produksi untuk memas-
tikan bisnis bisa terus bertahan bah-
kan bertumbuh.

Pola kerja sama antara pemangku 
kepentingan ini bisa digambarkan 
sebagai berikut. Dari sisi pemerin-
tah bisa terus memberikan ruang 
dan fasilitas kepada pelaku industri 
kehutanan dan perkebunan, terma-
suk pelatihan dan pembinaan dalam 
melakukan inovasi, sehingga pelaku 
usaha mempunyai daya saing lebih 
baik di era globalisasi ini. Pelaku 
usaha dan akademisi terus secara 
proaktif menemukan inovasi baru 
berbasis digital yang bisa diimple-
mentasikan di dunia bisnis sehingga 
bisa menghasilkan produk atau jasa 
baru yang lebih kompetitif di pasar. 

Di sisi lain, legislator berperan ‘me-
lembagakan’ berbagai inovasi ter-
baru dan meremajakan peraturan 

perundang-undangan terkait ke-
mudahan investasi atau inovasi di 
sektor kehutanan dan perkebunan, 
termasuk penyederhanaan perizinan 
dan aturan yang ada, agar semakin 
menarik bagi investor baru untuk 
masuk ke sektor kehutanan dan 
perkebunan.

Para pemangku kepentingan sektor 
kehutanan di era disrupsi ini harus 
selalu mampu mengembangkan ino-
vasi baru untuk memajukan teknologi 
kehutanan yang berbasis digitalisasi 
dan komputasi sehingga mampu 
membuat lompatan kemajuan in-
dustri kehutanan Indonesia. Sinergi 
semua pemangku kepentingan pelaku 
usaha, pemerintah dan legislator ini 
menjadi kunci pengelolaan hutan 
masa depan yang dapat memberi 
manfaat luas, sembari menjaga kes-
eimbangan lingkungan.

*penulis adalah Chief Operating 
Officer - Construction & Forestry 
Agriculture (Forag) PT Trakindo 
Utama
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HINO LUNCURKAN TRUK &
BUS EURO 4

TRUCKING

Peluncuran truk dan bus Hino Euro 4 di Jakarta, Rabu (9/3/2022)

HINO LUNCURKAN 

PT Hino Motors Sales Indonesia 
(HMSI) meluncurkan semua 
kendaraan Hino dengan 

standar mesin emisi Euro 4 untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan bisnis 
di Indonesia mulai dari light-duty 
truck Hino Dutro, medium-duty 
truck Hino Ranger, heavy-duty truck 
Hino Profia hingga Hino Bus. Saat 
ini, semua kendaraan Hino yang di-
produksi sudah dilengkapi dengan 
teknologi mesin Euro 4, sehingga 
berkontribusi terhadap kemajuan 
transportasi yang lebih ramah ling-
kungan.

“Kendaraan-kendaraan yang kami 
luncurkan hari ini tidak hanya untuk 
memenuhi regulasi Euro 4, tetapi un-
tuk menguatkan posisi Hino sebagai 
pemimpin pasar yang terus berkon-
tribusi untuk kemajuan dan pengem-
bangan transportasi di Indonesia 
yang lebih ramah lingkungan,” kata 
Masato Uchida, Presiden Direktur 
HMSI, saat meluncurkan kendaraan-
kendaraan Euro 4 tersebut, dikutip 
dari rilis yang diterima Equipment 

TRUK &
BUS EURO 4

Indonesia, Rabu (9/3).

Hino membekali kendaraan-kendara-
an Euro 4 tersebut dengan berbagai 
fitur canggih mulai dari sasis kuat 
yang sudah teruji di lapangan, gross 
vehicle weight (GVW) yang lebih opti-
mal, sistem pengereman yang repon-
sif menggunakan full air brake dan 
ABS, hingga sistem bahan bakar den-
gan mekanisme tiga kali  penyaringan 
bahan bakar dan injector dengan full 
Diamond Like Carbon (DLC) untuk 
mening katkan ketahanan aus. 

Santiko Wardoyo, COO – Director 
HMSI, mengatakan bahwa truk dan 
bus Hino Euro 4 dilengkapi dengan 
transmisi dan mesin baru common 
rail yang tidak hanya kuat dan tang-
guh di segala medan operasi, namun 
juga memiliki emisi gas buang yang 
ramah lingkungan.

Mesin common rail Hino sudah 
dilengkapi Diesel Oxidation Cata-
lyst (DOC) untuk mengurangi emisi 
gas buang karbon monoksida (CO), 
dan Hidrokarbon (HC). Selain itu, 

terdapat Exhaust Gas Recirculation 
(EGR) untuk menurunkan kadar emisi 
gas buang NOx, dan Selective Cata-
lytic Reduction (SCR) untuk model 
tertentu.

Mesin common rail Hino Euro 4 juga 
memiliki Variable Nozzle Turbo (VNT) 
untuk meningkatkan suplai udara 
ke ruang bakar untuk menghasilkan 
tenaga secara responsif, serta ECU 
generasi terbaru yang telah terinte-
grasi dengan EDU. Dengan beragam 
teknologi di dalamnya membuat 
mesin common rail Hino memiliki 
emisi gas buang ramah lingkungan, 
efisiensi bahan bakar yang baik, dan 
menghasilkan suara mesin halus dan 
minim getaran.

“Untuk mencapai target emisi gas 
buang yang ditetapkan, sebaiknya 
digunakan bahan bakar solar dengan 
minimal Cetane Number 51 dan kan-
dungan sulfur maksimal 50ppm. Un-
tuk itu, HMMI memberikan jaminan 
kualitas atas kendaraan Hino yang 
dihasilkan saat ini, karena Hino In-



33M A R E T  2 0 2 2 EQUIPMENT INDONESIA

TRUCKING

donesia telah berpengalaman dalam 
memproduksi kendaraan EURO 4 un-
tuk pasar ekspor,” ungkap Masahiro 
Aso, Presiden Direktur PT Hino Mo-
tors Manufactruing Indonesia (HMMI).

Untuk pengembangan kendaraan-
kendaraan Euro 4 ini, Hino tetap 
berkomitmen mempertahankan DNA 
Hino, yaitu Quality Durability Reli-
ability (QDR). Terbukti, selama 40 
tahun Hino hadir di Indonesia, selu-
ruh kendaraan Hino diterima dengan 
baik oleh konsumen, sehingga Hino 
menjadi market leader di segmen 
medium duty truck berturut-turut 
selama 22 tahun hingga saat ini den-
gan pangsa pasar diatas 50%.

Hino sudah menyiapkan infrastruktur 
untuk pengembangan kendaraan-
kendaraan Euro 4 tersebut mulai dari 
lini produksi, jaringan outlet, sistem 
teknologi, peralatan teknis, layanan 
purna jual, hingga SDM dan mekanik 
yang terlatih. 

Tampilan terbaru Hino Dutro

Khusus di Euro 4 ini, exterior Hino 
Dutro hadir dengan beberapa pe-
rubahan seperti desain grill depan 
dan perubahan cover atas lampu 
yang kini menyatu dan lebih stylish, 
serta perubahan bumper depan yang 
dirancang menyesuaikan posisi fog 
lamp sehingga lebih dinamis. Selain 
itu, terdapata penambahan cover 
spion pada dudukan kaca spion yang 
berguna untuk mencegah pencurian. 

Perubahan desain lain terdapat pada 
bagian interior. Warna dashboard 
berubah. Kini, door trim dan kursi 
berwarna coklat yang memberi kesan 
mewah, nyaman dan modern. Semua 
perubahan desain baru ini memberi-
kan tampilan yang lebih segar dan 

dinamis. Hino Dutro sendiri memiliki 
sasis yang tangguh, karena meng-
gunakan sasis tanpa sambungan, ter-
dapat keling penguat di atas frame 
dan profil sasis yang tebal.

“Hino lebih dari siap melayani ke-
butuhan bisnis Anda, karena kami 
berkomitmen untuk memberikan 
best fit product serta layanan purna 
jual terbaik sesuai dengan prinsip 
Total Support, yaitu layanan yang 
andal untuk memberikan keuntun-
gan yang maksimal bagi pelanggan 
dengan memaksimalkan operasional 
kendaraan dan meminimalkan op-
erational cost, sehingga konsumen 
merasa nyaman,” tutup Santiko 
Wardoyo. EI
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UD Trucks, sebagai salah satu 
merek kendaraan komersial di 
Indonesia (d/h Nissan Diesel), 

memastikan dukungannya terhadap 
kebijakan pemerintah mengenai 
penerapan standar emisi Euro 4 di 
Indonesia pada tahun 2022. Untuk 
mendukung kesiapan penerapannya, 
UD Trucks mengadakan acara bedah 
teknologi selective catalytic reduc-
tion (SCR) bersama para pakar dari 
UD Trucks.

Akibat penerapan peraturan baru gas 
buang jangka panjang yang paling 
ketat di dunia untuk semua kenda-
raan diesel setelah tahun 2005 di 
Jepang, UD Trucks mengembangkan 
sistem pengolahan gas buang melalui 
katalis yang canggih yang dikenal 
sebagai sistem SCR urea pertama di 
dunia untuk truk. Sistem ini pertama 
kali diaplikasikan pada Quon di tahun 
2004.

Dengan pengalaman lebih dari 17 
tahun menggunakan SCR, penerapan 
standar emisi Euro 4 yang ditetapkan 
melalui Peraturan Menteri Lingku-
ngan Hidup dan Kehutanan RI No. 
P.20/MENLHK/SETJEN-KUM.1/3/2017 
tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang 
Kendaraan Bermotor Tipe Baru Ka-
tegori M, N, dan O atau Euro 4 men-
jadi ajang pembuktian ketangguhan 
dan efisiensi mesin UD Trucks serta 
kemampuannya dalam mengurangi 
gas buang berbahaya dari hasil pem-
bakaran mesin diesel.

“Kami di UD Trucks berkomitmen 
untuk selalu mendukung program 
pemerintah, khususnya dalam pe-
ngurangan emisi kendaraan yang 
berpengaruh terhadap keberlanjutan 
di Indonesia. Seluruh bagian pengem-
bangan riset dan teknologi kami 
serta dealer dan aftermarket kami 
telah berupaya maksimal untuk me-
nyiapkan kendaraan komersial yang 
ramah lingkungan dengan berbagai 
program perkembangannya,” kata 
Aloysius Chrisnoadhi, Vice President 
UD Trucks Indonesia dalam rilis yang 
diterima Equipment Indonesia.

Teknologi SCR merupakan sistem 
pengolahan emisi yang mengurangi 
polutan berbahaya seperti nitrogen 
oksida dan partikulat yang dihasilkan 
selama pembakaran. Dengan me-
ningkatkan tekanan injeksi sehingga 
tercipta pembakaran yang sempurna 

akan mengurangi partikel sisa secara 
signifikan. Selanjutnya NOx akan 
diolah dengan menggunakan katalis 
yang berasal dari urea atau dikenal 
dengan nama AdBlue.

“Teknologi SCR ini bekerja sama 
dengan cairan AdBlue, dimana sistem 
SCR menyuntikkan AdBlue pada gas 
buang dari mesin dan menghasilkan 
nitrogen dan uap air yang tidak ber-
bahaya. AdBlue sendiri merupakan 
cairan yang tidak berwarna, tidak 
berbau dan juga tidak beracun,” 
terang Chrisnoadhi.

Ia menambahkan bahwa selain 
mempersiapkan unit baru dengan 
teknologi SCR dan Adblue, UD Trucks 
Indonesia juga telah mempersiapkan 
berbagai sarana pendukung lainnya 
dalam menyambut kebijakan penera-
pan Euro 4, khususnya bagi para 

pelanggannya.

Manfaat penggunaan teknologi SCR 
ini bagi para pelanggan adalah ada-
nya interval servis yang lebih lama, 
yang berarti kendaraan lebih banyak 
digunakan untuk keperluan bisnis 
para pelanggan UD Trucks, sehingga 
tidak ada waktu yang terbuang untuk 
pemberhentian yang tidak diren-
canakan. Teknologi SCR dapat me-
ngurasi gas NOx hingga 90% sekaligus 
mengurangi gas HC dan CO hingga 
50-90%.

UD Trucks sebagai salah satu pemain 
dalam industri transportasi memiliki 
tanggung jawab untuk menyediakan 
operasional non-stop yang berkelan-
jutan menuju hidup yang lebih baik 
untuk para pelanggan, masyarakat 
dan bumi. EI

DUKUNG PENERAPAN EURO 4,
UD TRUCKS SIAPKAN UNIT BARU
DENGAN TEKNOLOGI SCR

Dukungan kuat UD 
Trucks untuk penera
pan Euro 4 di industri 
transportasi Indonesia. 

UD TRUCKS
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MAN Truck & Bus 
mempercepat 
peralihan ke 

kendaraan-kendaraan 
komersial tanpa emisi. 
Sekarang produksi heavy-
duty e-trucks di Munich 
dijadwalkan untuk dimulai 
pada awal 2024 dengan 
pengiriman awal 200 unit. 
Jadwal ini hampir setahun 
lebih awal dari rencana 
semula. 

MAN memperkenalkan pro-
totipe truk listrik baru ke-
pada publik untuk pertama 
kalinya baru-baru ini di 
Nuremberg. Selain penggu-
naan penggerak-penggerak 
bebas emisi yang baru, 
MAN sedang mengembang-
kan solusi-solusi eMobility 
komprehensif yang mem-
persiapkan para pelanggan 
untuk penggunaan kenda-
raan pada tahap awal. 

“Kami perlu mendorong 
elektrifikasi armada kami 
lebih cepat. Namun, kami 
hanya akan berhasil me-
ningkatkan e-mobilitas 
jika kami mendukung 
pelanggan-pelanggan kami 
dalam transisi mereka dan 
meyakinkan mereka un-
tuk melakukannya. Untuk 
tujuan ini, kami mengem-
bangkan solusi-solusi digital 
terintegrasi dan penawaran 
pengecasan,” kata Alex-
ander Vlaskamp,   CEO MAN 
Truck & Bus dalam rilis, Ka-
mis (17/2/2022).

Selain mempercepat pe-
ningkatan mobilitas listrik, 
pabrikan kendaraan komer-
sial ini mengintensifkan 
penelitiannya tentang mo-
bilitas hidrogen. Untuk tu-
juan ini, Menteri-Presiden 
Bavaria Markus Söder dan 
Menteri Urusan Ekonomi 
Bavaria Hubert Aiwanger 
baru-baru ini menyampai-
kan komitmen pendanaan 
sebesar 8,5 juta euro 
untuk proyek “Bavarian 
Fleet” (Bayernflotte). Pada 
tahun 2024, truk MAN de-
ngan sel bahan bakar hi-

drogen akan membuktikan 
kecocokannya pada lima 
pelanggan di Bavaria.

“Masa depan dimulai dari 
sekarang – Kami mem-
buka jalan menuju Nol 
Emisi” – ini adalah moto di 
mana produsen kendaraan 
komersial yang berbasis di 
Munich, MAN Truck & Bus, 
menerima perwakilan dari 
berbagai bidang (politik, 
sains, dan industri) di 
Nuremberg baru-baru ini 
untuk menghadirkan truk-
truk elektrik dan untuk 
memberikan sinyal awal 
untuk proyek masa depan 
hidrogen yang penting ini. 

Alexander Vlaskamp,   Ketua 
Dewan Eksekutif MAN Truck 
& Bus, mengatakan di acara 
tersebut: “MAN sedang mem-
percepat transformasi dan 
mengambil langkah besar 
menuju sistem penggerak be-
bas emisi. Fokus kami di MAN 
dan di Grup TRATON jelas 
pada penggerak-penggerak 
baterai-listrik. Mereka men-
jadi dasar untuk heavy-duty 
e-trucks kami, yang akan 
kami luncurkan di pasar mu-
lai tahun 2024. Baru setelah 
hidrogen hijau dan infrastruk-
tur yang sesuai tersedia se-
cara memadai setelah tahun 
2030, kami berharap untuk 
menggunakan truk-truk H2 di 

area-area aplikasi tertentu. 
Itulah sebabnya kami menel-
iti topik hidrogen dan pen-
danaan dari negara bagian 
Bavaria memungkinkan kami 
untuk membangun keahlian 
lebih lanjut di lapangan.”

CEO MAN Alexander Vlas-
kamp juga mengumumkan 
pada acara tersebut bahwa 
200 truk elektronik per-
tama akan keluar dari jalur 
produksi di pabrik e-mobil-
itas utama MAN di Munich. 
Selain itu, pabrikan ini akan 
terus meningkatkan  nilai 
tambah pada  kendaraan 
komersial baterai-listrik 

ini – dengan merakit sendiri 
paket-paket baterainya. 
Jelas bahwa MAN memper-
cepat laju transisi ke bentuk 
propulsi bebas fosil dan ber-
siap-siap untuk masa depan 
angkutan barang dan pen-
umpang yang bebas emisi.

MAN terus mengembang-
kan kompetensi di bi-
dang teknologi hydrogen. 
Pemerintah Bavaria men-
danai proyek riset “Bavar-
ian Fleet” (Bayernflotte) 
sebagai bagian dari strategi 
hidrogennya dan demikian 
mengakselerasi pengem-
bangan kompetensi itu. 
Jumlah dana yang disiapkan 
sebesar 8,5 juta euro.

Dalam proyek Bayernflotte 
itu, MAN sedang mengem-
bangkan truk sel bahan ba-
kar bersama dengan mitra-
mitra industrinya Bosch, 
Faurecia dan ZF. Hasil ker-
ja mereka akan disampai-
kan kepada lima pelanggan 
pada pertengahan 2024. 
Perusahaan-perusahaan itu 
adalah BayWa, DB Schen-
ker, GRESS Spedition, Rhe-
nus Logistics dan Spedition 
Dettendorfer, yang akan 
mengetes truk-truk sel ba-
han bakar bertenaga hyd-
rogen itu dalam operasi-
operasi riil mereka selama 
satu tahun. 

MAN PERCEPAT PERALIHAN
KE SISTEM PENGGERAK NOL-EMISI

Di Nuremberg, MAN Truck & Bus menampilkan sebuah prototipe 
truk listrik masa depan untuk pertama kalinya. 

Di depan prototipe truk listrik yang sudah hampir diproduks, yang dit
ampilkan untuk pertama kalinya di Nuremberg (dari kiri ke kanan): Hu
bert Aiwanger, Menteri Urusan Ekonomi Bavaria, Alexander Vlaskamp, 
CEO MAN Truck & Bus, Dr. Markus Söder, Minister President Bavaria, 
serta Dr. Frederik Zohm, CTO MAN Truck & Bus. 

MAN  TRUCK & BUS

MAN
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Perbandingan teknologi
Fakta bahwa penggerak-penggerak sel bahan bakar 
bertenaga baterai-listrik dan hidrogen berjalan beriring-
an secara teknologi dan saling membangun digarisbawahi 
oleh MAN dengan presentasi pertama prototipe baterai-
listrik berdasarkan MAN Truck Generation yang baru. 

Motor listrik, yang mengambil energinya dari baterai 
adalah titik awal. BEV (Battery Electric Vehicles) telah 
menawarkan teknologi dasar yang menggabungkan ke-
butuhan-kebutuhan para pelanggan untuk mendapatkan 
solusi-solusi praktis yang hemat biaya dan keberlanjutan 
serta netral iklim pada kendaraan-kendaraan truk, bus, 
dan van MAN. 

Sebagai suplemen untuk ini, truk-truk dan bus-bus yang 
mengkonsumsi sel bahan bakar H2 dapat digunakan pada 
masa mendatang, karena 
ini didasarkan pada 
powertrain BEV, tetapi 
mengganti sebagian besar 
baterai intensif beban 
dengan tangki hidrogen 
yang lebih ringan dan sel 
bahan bakar.

Menurut perkembangan 
terkini, kendaraan-
kendaraan komersial yang 
menggunakan sel bahan 
bakar memiliki jangkau-
an yang lebih panjang 
dibandingkan dengan ba-
terai sebagai penyimpan 
energi, tetapi biaya ener-
gi hidrogen dalam operasi 
diperkirakan masih jauh 
lebih tinggi. 

Keuntungan biaya energi 
dari truk-truk yang meng-
gunakan baterai-listrik 
adalah kunci peralihan 
cepat ke e-trucks, yang 
sangat dibutuhkan untuk 
memenuhi target iklim 
sektor transportasi. Seba-
gaimana diketahui, biaya 
bahan bakar atau energi 
merupakan bagian terbe-
sar dari total biaya kepemilikan (TCO) untuk kendaraan-
kendaraan komersial yang digunakan secara intensif.

Selanjutnya, pengembangan infrastruktur pengecasan tetap 
menjadi faktor penting untuk transformasi industri trans-
portasi. Dukungan politik sangat diperlukan di sini. Grup 
TRATON, perusahaan induk dari MAN Truck & Bus, juga akan 
memberikan kontribusi untuk ini. Perusahaan kendaraan 
komersial yang aktif secara internasional ini ingin mem-
bantu mendirikan jaringan pengecasan berkinerja tinggi di 
Eropa sebagai bagian dari usaha patungan (Joint Venture 
Agreement High-Performance Charging Network | TRATON).

Alasan lain mengapa hidrogen sebagai media penyimpan 
energi nantinya akan menjadi relevan karena baterai-
baterai untuk kendaraan-kendaraan komersial yang 
merupakan hidrogen hijau tidak akan tersedia dalam 
jumlah yang cukup dalam waktu dekat dan kemungkinan 
akan digunakan pada awalnya di industri-industri yang 
memproduksi baja atau bahan kimia.

Mobilitas elektrik di sektor truk
Baru-baru ini MAN menampilkan eTruck masa depan 
untuk pertama kalinya. Kendaraan ini akan mencakup 
sebagian besar aplikasi di sektor transportasi. MAN meli-
hat tawaran eConsulting sebagai hal yang penting untuk 
transisi para pelanggan ke penggerak-penggerak bebas 
fosil untuk membuat transportasi berkelanjutan menjadi 
mudah bagi para pengguna. 

Untuk menjamin keberhasilan konversi armada dari die-
sel ke BEV, diperlukan analisis menyeluruh terhadap ke-
butuhan-kebutuhan para pelanggan jauh sebelum pem-
belian truk listrik. Setelah memutuskan eTruck, eCon-
sulting kemudian meng-cover fase operasional termasuk 
optimalisasi biaya, analisis rute dan optimasi armada dan 
infrastruktur pengisian.

Produksi baterai
Komponen utama dalam 
perjalanan menuju 
penggerak bebas emisi 
adalah baterai-baterai 
kendaraan. MAN mulai 
membangun keahliannya 
sendiri dalam perakitan 
paket-paket baterai sejak 
musim semi 2021. Inti 
dari hal ini adalah eMobil-
ity Technical Centre  di 
lokasi Nuremberg, tempat 
produksi paket baterai 
pertama untuk pengujian 
kendaraan elektronik dan 
pengujian internal. 

Paket-paket baterai meru-
pakan unit-unit terbesar 
baterai untuk kendaraan 
komersial. Sel-sel baterai 
terintegrasi dan dikenda-
likan di dalamnya. Dalam 
bus kota MAN Lion’s City 
E yang diproduksi, sebuah 

paket baterai memiliki kapasitas 80 kWh. Enam paket 
baterai saat ini dipasang di sebuah bus kota sepanjang 
12 meter, menghasilkan jangkauan hingga 350 km.

Di acara Efficiency Run pada Mei 2021, MAN Lion’s City 
E secara mengesankan menunjukkan bahwa kendaraan 
ini bisa mencapai jarak yang lebih jauh secara signifikan 
dalam kondisi optimal sehari-hari.

Selama 24 jam, bus listrik MAN menempuh jarak 550 
kilometer di jalur transportasi umum di Munich. Peng-
gerak MAN eBus menunjukkan jarak tempuh yang dapat 
dijangkau hari ini dan hal ini juga bergantung pada 
faktor-faktor yang mempengaruhi seperti topografi, gaya 
mengemudi, dan penggunaan pemanas atau pendingin 
udara. (Sumber: MAN Truk)
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Bagaimana mengatasi ke-
senjangan produktivitas 
mesin-mesin excava-

tor yang dioperasikan oleh 
operator-operator yang sudah 
berpengalaman dan yang 
belum berpengalaman? Seb-
agaimana diketahui, produkti-
vitas merupakan kunci untuk 
sukses di lokasi kerja. Semakin 
cepat kru mencapai produkti-
vitas maksimal, semakin baik. 
Untuk menjawab tantangan 
itu, Komatsu mengembangkan 
Machine Control 2.0 (iMC 2.0). 
Sebagai bagian dari rangkaian 
produk-produk, layanan-lay-
anan, dan solusi-solusi digital 
Smart Construction Komatsu, 
Machine Control 2.0 (iMC 
2.0) pintar Komatsu memberi 
kesempatan kepada para kon-
traktor untuk memanfaatkan 
otomatisasi yang canggih dan 
meningkatkan produktivitas.

“Dimaksudkan untuk dengan 
cepat mengurangi kesen-
jangan keterampilan antara 
operator-operator baru dan 
yang berpengalaman—dan me-
ningkatkan keuntungan bagi 
para kontraktor— unit-unit 
excavator kami yang dileng-
kapi dengan teknologi iMC 2.0 
dapat membantu para kon-
traktor mengubah lokasi kerja 
konstruksi mereka menjadi 

KONTROL MESIN PINTAR 2.0 KOMATSU UNTUK EXCAVATOR

operasi-operasi yang sangat 
efisien dan sangat produktif,” 
kata Andrew Earing, senior 
manajer produk untuk tracked 
produck Komatsu.

Dibangun berdasarkan plat-
form kontrol mesin pintar 
Komatsu, dan dikembangkan 
dengan masukan-masukan 
dari perusahaan-perusahaan 
konstruksi terkemuka, iMC 
2.0 menawarkan fiur-fitur 
baru tambahan pada mesin-
mesin excavator ukuran se-
dang hingga besar Komatsu: 
PC290LCi-11, PC360LCi-11, 
dan PC390LCi-11. 

Sangat cocok untuk pekerjaan-
pekerjaan penggalian, pembua-
tan parit, dan pembuatan tang-

gul, unit-unit excavator ini den-
gan sistem terintegrasi pabrik 
yang diperbarui, membantu 
meminimalkan penggalian 
berlebih dan memberdayakan 
para operator untuk menggali 
langsung dan meratakan dengan 
cepat dan akurat.

Kontrol bucket miring se-
cara otomatis
Dengan kontrol mesin yang 
terintegrasi, kontrol bucket 
miring otomatis membantu 
para operator dengan melu-
ruskan bucket sejajar dengan 
kemiringan, sehingga perataan 
akhir dapat dicapai tanpa 
perlu meluruskan excavator 
dengan permukaan target.

Lakukan perataan akhir 
hanya dengan menggu-
nakan input lengan

Kontrol pegang sudut bucket 
yang baru membantu para 
operator mencapai perataan 
akhir dengan cepat dan aku-
rat. Alat ini secara otomatis 
menahan sudut bucket ke per-
mukaan desain selama operasi 
lengan, memungkinkan para 
operator melakukan perataan 
akhir hanya dengan menggu-
nakan input lengan. 

Untuk mengetahui informasi 
lebih lanjut mengenai kontrol 
mesin pintar Komatsu, silah-
kan mengunjungi www.kom-
atsu.com. (Sumber: Komatsu)

T6 Methane Power meng-
hasilkan performa yang 
setara dengan mesin-

mesin yang bertenaga diesel 
– tenaga yang sama pada 180 
HP, torsi 740 Nm, dan daya 
tahan – dengan keuntungan 
tambahan pengurangan biaya-
biaya operasional hingga 30%. 
Mesin ini juga menawarkan 
fleksibilitas bahan bakar bagi 
operator dan dapat beroperasi 
dengan mengkonsumsi bio-
metana atau gas alam terkom-
presi (CNG).

Dibandingkan dengan batas-
batas emisi yang diizinkan 
berdasarkan peraturan emisi 
Stage V Eropa, T6 Methane 
Power menghasilkan partikel 
yang 98% lebih sedikit. Jika 
menggunakan biometana, 
mesin ini dapat mengurangi 
CO2 10% hingga 15%. Katalisa-
tor tiga arah yang sederhana 
dan bebas perawatan digu-
nakan untuk aftertreatment, 
menghilangkan kebutuhan 
akan resirkulasi gas buang dan 
komponen-komponen reduksi 

katalitik selektif, serta diesel 
exhaust fluid.

“T6.180 Methane Power meru-
pakan hasil kerja terobosan  
New Holland dalam penggu-
naan bahan bakar alternatif 
melalui strategi Clean Energy 
Leader. Ini adalah langkah 
maju yang signifikan di jalan 
menuju dekarbonisasi perta-
nian, dan itu terjadi sekarang, 
karena pengembangan traktor 
berkelanjutan ini telah men-
capai fase produksi. Traktor 

Komatsu mengembangkan kontrol mesin pintar 2.0 untuk meningkatkan 
produktivitas mesin-mesin excavator secara signifikan. 

Teknologi baru Komatsu yang tersedia pada mesinmesin excavator PC290LCi11, PC360LCi11, and PC390LCi11. 
KOMATSU

NEW HOLLAND MULAI MELUNCURKAN
TRAKTOR BERTENAGA METAN

New Holland Agriculture North America telah mengumumkan peluncuran di AS 
produksi pertama di dunia traktor T6 Methane Power. Peluncuran ini merupakan 
kulminasi dari proyek pengembangan bertahun-tahun untuk membuat dan meng-
hadirkan ke pasar sebuah jajaran traktor yang mendorong penggunaan sumber ba-
han bakar yang lebih ramah lingkungan di pertanian AS.
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hijau dengan solusi-solusi mesin kon-
struksi cerdas yang rendah karbon yang 
didukung oleh inovasi yang dicapai me-
lalui teknologi, manufaktur, layanan dan 
manajemen operasi,” kata Wang Min, 
Chairman dan CEO XCMG, dalam keteran-
gan tertulisnya, Selasa (22/2).

XCMG mengklaim telah mengembangkan 
lebih dari 50 item teknologi inti hijau dan 
hemat energi, membangun klaster-klaster 
produksi energi baru dan produk-produk ren-
dah karbon serta skenario-skenario aplikasi 
pintar dan tanpa awak sebagai contoh.

Dalam jangka pendek, XCMG akan men-
gurangi konsumsi energi per unit sebesar 

CNH Industrial telah 
membentuk divisi in-

vestasi strategis baru, CNH 
Industrial Ventures. Anak 
usaha yang baru ini akan 
fokus pada pengurangan 
waktu ke pasar untuk inova-
si-inovasi yang dimaksudkan 
untuk meningkatkan produk-
tivitas pelanggan, sambil 
memajukan target-target 
lingkungan, sosial, dan tata 
kelola (ESG) perusahaan.

Berkonsentrasi pada segmen-
segmen pertanian dan kon-
struksi, berbagai investasi 
dan kolaborasi ini akan 
terlibat dalam berbagai bi-
dang keahlian, yang meliputi 
penggerak alternatif, digi-
tal, otonomi, robotika, dan 
teknologi-teknologi disrupsi 
terkait.

CNH Industrial Ventures akan 
menjadi saluran di mana pe-
rusahaan yang lebih luas akan 
berkolaborasi dengan ‘para 
pemikir besar masa depan’, 
menyediakan akses ke keahl-
ian dan sumber daya.

Ini akan mencakup investasi 
strategis di perusahaan-
perusahaan startup digi-
tal dan teknologi, sambil 
mendukung kemampuan-

kemampuan organik dan 
penawaran-penawaran produk 
perusahaan, yang pada akh-
irnya memberikan solusi baru 
yang dihadapi para pelanggan. 
Pada gilirannya, CNH Industrial 
akan memberikan nilai yang 
ditunjukkan dalam mendukung 
validasi pasar dan pertumbu-
han mitra-mitranya.

“Peluncuran CNH Industrial 
Ventures merupakan penca-
paian menarik yang semakin 
meningkatkan komitmen 
kami terhadap inovasi,” kata 
Michele Lombardi, Senior VP 
Corporate Development CNH 
Industrial dalam rilisnya, Se-
lasa (22/2).

“Dengan pendekatan kemi-

traan yang kuat, kami ber-
tujuan untuk meningkatkan 
kompetensi-kompetensi, 
jangkauan pasar, dan basis 
aset kami yang luas untuk 
membantu perusahaan-
perusahaan yang berkembang 
pesat yang mendefinisikan 
ulang masa depan pertanian 
dan konstruksi. Struktur 
ini akan terus memperluas 
kemampuan kami untuk 
semakin menghadirkan ino-
vasi yang terinspirasi oleh 
pelanggan, meningkatkan 
pekerjaan mulia mereka 
dalam memberi makan dan 
membangun dunia yang lebih 
berkelanjutan.”

CNH Industrial Ventures akan 
membangun investasi-investa-
si saham minoritas yang ada 
dengan mitra-mitra berikut: 
Augmenta (AS, Yunani); Ben-
namann (Inggris Raya); Gear-
flow (AS); Geoprospectors 
(Austria); Monarch Tractor 
(US); The Westly Group (US); 
dan Zasso (Swiss, Brasil). 
(Sumber: CNH Industrial)

15% dan emisi karbon sebesar 26% pada 
akhir tahun 2025, dibandingkan dengan 
tahun 2020. Pada tahun 2027, perusa-
haan ini menargetkan untuk mencapai 
karbon puncak dalam batas-batas ope-
rasinya dan konsumsi energi yang lebih 
rendah per unit sebesar 18% dan emisi 
karbon per unit output sebesar 31% 
dibandingkan tahun 2020.

Mengenai total konsumsi energi, XCMG 
berharap dapat mengembangkan sumber-
sumber energi terbarukan seperti pem-
bangkit listrik fotovoltaik dan kincir an-
gin tujuh kali lipat, dan untuk penetrasi 
pasar produk-produk energi baru menca-
pai 25%. (Sumber: XCMG)

ini tersedia secara komersial 
untuk para pelanggan mulai 
tahun 2022 ini,” kata Michael 
Cornman, manajer segmen 
peternakan dan susu New 
Holland Agriculture Amerika 
Utara, dikutip dari rilis pabri-
kan itu, Rabu (9/2).

T6 Methane Power dilengkapi 
engine NEF 6,7 liter baru yang 
khusus dikembangkan untuk 
apikasi-aplikasi pertanian oleh 
FPT Industrial dan memanfaat-
kan pengalaman perusahaan 
pabrikan itu selama lebih dari 
20 tahun dalam pengemban-
gan teknologi powertrain gas 
alam. Hingga saat ini, FPT 
Industrial telah memproduksi 
lebih dari 50.000 mesin berba-
han bakar gas.

Pada T6 Methane Power, tangki 
bahan bakar dengan kapasitas 
49 galon ditempatkan pada po-
sisi yang sama dengan tangki 
diesel pada model T6 standar. 
Desain ini mempertahankan 
visibilitas yang sangat baik 
dari kabin sehingga tidak 
mengganggu akses. Penyimpa-
nan bahan bakar di bawah 
kabin telah dioptimalkan, me-
mastikan penawaran ukuran 
ban produksi saat ini dan pen-
gaturan lebar track. 

(Sumber: CNH Industrial)

CNH INDUSTRIAL LUNCURKAN 
CNH INDUSTRIAL VENTURES

XCMG AKAN MENGURANGI JEJAK KARBON SEBESAR 32%

Produsen-produsen alat berat terus 
didorong untuk semakin mengurangi 
jejak korban dari produk-produk 

yang mereka hasilkan semakin kuat. Be-
berapa pabrikan besar sudah merilis ren-
cana kerja mereka untuk merealisasikan 
mesin-mesin nol emisi. XCMG, misalnya, 
sudah  membeberkan rincian tentang 
bagaimana perusahaan asal Cina itu 
menjadi lebih sustainable. XCMG menar-
getkan pada tahun 2035 jejak karbon dari 
produk-produk utamanya, seperti excava-
tor dan crane, akan berkurang sebesar 
32% dibandingkan dengan tahun 2020.

Program aksi pabrikan itu untuk karbon 
puncak dan netralitas karbon menguraikan 
langkah-langkah perencanaan, implemen-
tasi dan pengamanan jalur transformasi 
yang berkelanjutan. Rencana aksi tersebut 
juga menetapkan bahwa pada tahun 2035 
power yang dihasilkan dari energi terba-
rukan akan mencapai 50% dari total peng-
gunaan listrik XCMG, penetrasi produk dari 
produk-produk energi baru akan melebihi 
35%, dan jejak karbon produk-produk 
utama akan berkurang sebesar 32%.

“Rencana aksi untuk tujuan ‘karbon 
ganda’ bermaksud untuk menetapkan 
pendekatan yang seragam dan tepat 
dalam hal strategi untuk membantu XCMG 
dalam membangun suatu rantai nilai 

XCMG mengatakan jejak karbon 
produkproduk utama yang meliputi 
excavator dan crane akan dikurangi 

sebesar 32% pada tahun 2035. 
FOTO: EI
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Redaksi majalah Equip-
ment Indonesia baru-
baru ini mendapat 

telepon dari seorang kon-
traktor yang menanyakan 
tentang spider crane untuk 
disewakan. Dia membu-
tuhkan alat itu untuk me-
masang kaca pada gedung. 
Dia sudah menghubungi 
beberapa dealer, namun alat 
yang dia cari tidak tersedia. 
Sebetulnya, sudah ada satu 
perusahaan yang pernah me-
majang spider crane  saat 
pameran di Jakarta, namun 
perusahaan itu tidak punya 
stok saat ini. 

Spider Crane alias alat ang-
kat laba-laba merupakan 
sebuah jenis alat yang ter-
dengar asing tidak hanya di 
telinga orang-orang awam 
tetapi bahkan di kalangan 
kontraktor sekalipun. Hingga 
kini belum banyak orang 
dan/atau kontraktor yang 
menggunakan alat ini. Juga 
baru segelintir jasa rental 
yang menawarkannya. Itu 
sebabnya belum banyak 
orang yang mengetahui je-
nis alat seperti ini, apalagi 
mengenal cara kerjanya. 

Namun, seiring dengan terus 
berkembangnya lingku ngan 
perkotaan di seluruh dunia, 
industri konstruksi menghada-
pi tantangan-tantangan baru 
di lokasi-lokasi kerja, teru-
tama di area-area di mana 
ruang semakin sempit. Pera-
latan angkat seperti tower 
crane atau mobile crane yang 
lazim digunakan di lokasi-
lokasi kerja yang memiliki 
ruang yang relatif luas tidak 
bisa lagi beroperasi di daerah 
perkotaan yang makin padat 
penduduk dan ramai lalulin-
tas. Lantas, apa solusinya? 

Crane laba-laba jelas menjadi 
solusi tepat untuk persoalan-
persoalan konstruksi yang 
semakin kompleks ini. Spider 
crane menjadi makin populer 
belakangan ini di berbagai 
belahan dunia karena alat ini 
dapat merangkak ke ruangan-
ruangan yang lebih kecil 
untuk mengangkat beban di 
mana crane yang lebih besar 
tidak dapat mengaksesnya. 

Lebih beragam daripada 

MANFAAT MENGOPERASIKAN
SPIDER CRANE DI INDUSTRI KONSTRUKSI

Spider crane merek Maeda yang 
dipamerkan PT Multicrane Perkasa 
pada salah satu pameran di 
Jakarta beberapa waktu lalu. 

crane berukuran rata-rata, 
spider crane mampu mengh-
adapi lingkungan-lingkungan 
yang paling menantang sep-
erti kemiringan, tangga, dan 
ruangan-ruangan yang kecil 
dan sempit. 

Spider crane merupakan alat 
angkat serba guna dalam 
berbagai situasi yang ber-
beda. Mengoperasikan satu 
unit mini crane di lokasi 
konstruksi dapat digunakan 
untuk memindahkan bahan-
bahan bangunan, mengakses 
bagian yang sulit dari tem-
pat kerja, sebagai pengganti 
perancah (scaffolding) dan 
untuk memasang kaca-kaca 
ba ngunan atau bahan-bahan 
bangunan lainnya di lantai 
yang lebih tinggi. Peralatan 
serbaguna seperti itu dapat 
menghemat waktu Anda 
secara signifikan di seluruh 
proyek Anda.

Ada banyak keuntungan 
menggunakan crane laba-la-
ba, dan berikut ini beberapa 
di antaranya.

Fitur-fitur keselamatan 

Spider crane hadir dengan 
berbagai fitur keselamatan 
yang canggih seperti Lift-
Smart Advanced Safety 
System, outrigger interlocks 

untuk memastikan stabilisasi 
sasis sebelum melakukan op-
erasi-operasi pengangkatan. 
Mesin ini juga memiliki indi-
kator beban aman yang dipa-
sang untuk mencegah crane 
mengangkat di luar area 
kerja yang sudah ditentukan. 
Batasan area kerja meru-
pakan standar pada unit-unit 
crane yang dilengkapi dengan 
indikator beban aman.

Mengurangi disrupsi lokasi, 
menghemat waktu dan 
uang

Spider crane berukuran ke-
cil dan bobotnya jauh lebih 
ringan dibandingkan crane 
besar lainnya. Oleh karena 
itu, spider crane membantu 
mengurangi gangguan lokasi 
kerja dengan menghemat 
waktu dan uang jika harus 
diangkut dari satu tempat ke 
tempat lain. Desainnya yang 
kompak berarti bahwa tidak 
butuh banyak persiapan un-
tuk mobilisasi, meskipun hal 
ini akan sepenuhnya bergan-
tung pada kondisi lokasi dan 
proyek yang digarap. Alat ini 
bisa diangkut dengan satu 
unit truk kecil saja.

Fleksibel bekerja di ruang 
terbatas

Ini merupakan salah satu 
manfaat paling utama kare-
na spider crane tidak mem-
butuhkan ruang yang besar 
tetapi ruang yang kecil serta 
dapat melakukan pekerjaan 
yang paling sensitif dan ru-
mit. Itu sebabnya mengapa 
mini crawler crane menjadi 
sangat populer di segmen 
spider crane ini. Alat-alat 
ini dapat memberikan solusi 
untuk masalah-masalah pen-
gangkatan yang menantang 
di ruang yang lebih kecil 

yang hampir tidak mungkin 
dilakukan oleh crane tradis-
ional.

Bertumpu di atas tanah 
yang kasar

Spider crane dapat digu-
nakan pada permukaan 
yang tidak rata dan mampu 
melakukan beberapa proyek 
pengangkatan paling ter-
ampil di medan yang paling 
menantang. Spider crane 
dapat bekerja di permukaan 
yang tidak rata dan miring, 
sementara mobilitasnya 
dengan menggunakan track 
memungkinkan mesin ini 
melintas di medan yang 
kasar. Outrigger-nya diran-
cang untuk benar-benar sta-
bil saat beroperasi, bahkan 
saat beraksi di permukaan 
yang tidak rata.

Tangguh mengangkat beban 
berat

Unit-unit spider crane ter-
kecil mengangkat kurang 
dari setengah ton karena 
ukurannya, sedangkan ada 
beberapa model crane laba-
laba yang dapat mengangkat 
beban seberat 4 ton. Spider 
crane dapat membawa be-
ban yang lebih dari beratnya 
sendiri. Hal ini memungkink-
an dua unit untuk menaik-
kannya ke lantai lain atau 
menurunkan satu sama lain 
ke ruang bawah tanah.

Ramah Lingkungan

Untuk perusahaan-perusa-
haan atau orang-orang yang 
ingin mengurangi jejak kar-
bon mereka atau beroperasi 
di lingkungan-lingkungan 
yang sensitif, dewasa ini 
tersedia berbagai jenis 
spider crane dalam format 
baterai ramah lingkungan 
(eco-friendly battery), 
dengan kapasitas angkat 
yang bervariasi. Unit-unit 
crane bertenaga baterai ini 
menawarkan tenaga dan 

EI

kualitas angkat 
berat yang sama 
dengan spide 
crane standar. 
Spider crane ra-
mah lingkungan 
beroperasi tanpa 
asap sehingga 
sangat cocok 
untuk bekerja di 
lingkungan-ling-
kungan yang sen-
sitif. (Tulisan ini 
dirangkum dari 
berbagai sumber)
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Mesin-mesin excava-
tor dirancang untuk 
membawa beban-be-

ban berat dengan bucket-nya 
dan memindahkannya di seki-
tar lokasi kerja. Itu sebabnya  
masuk akal jika excavator se-
sekali dapat digunakan untuk 
mengambil alih peran alat-
alat tertentu dengan fungsi 
khusus, seperti crane yang 
lazim dipakai untuk mengang-
kat peralatan dan material. 
Tetapi perlu diketahui bahwa 
mengangkat beban bukanlah 
pekerjaan utama excavator. 
Terdapat beberapa pertim-
bangan yang perlu diingat 
saat menggunakan excavator 
untuk mengangkat. 

Ada banyak alat dan/atau 
material yang perlu dipindah-
kan di lokasi kerja, seperti 
kotak-kotak parit, pipa-pipa 
panjang, peralatan kecil, atau 
sejumlah material lain yang 
harus dipindahkan dari titik 
A ke titik B. Kalau tidak ada 
crane di lokasi untuk mem-
bantu mengangkat barang-ba-
rang tersebut, mereka dapat 
dipindahkan dengan menggu-
nakan sebuah peralatan lain 
yang tidak kalah bagusnya, 
yaitu excavator.

Untuk menjamin pekerjaan 
mengangkat menggunakan 
excavator dilakukan dengan 
aman dan tanpa potensi 
kerusakan pada alat berat, 
perhatikan spesifikasi, persia-
pan dan pengoperasian yang 
tepat.

Pertimbangkan pekerjaan 
mengangkat saat membeli 
excavator dan berbagai at-
tachment-nya

Sebaiknya dipertimbangkan 
apakah excavator yang akan 
dibeli akan digunakan secara 
rutin ataukah hanya pada saat 
dibutuhkan saja. Jika excava-
tor itu sering digunakan untuk 
pekerjaan mengangkat, maka 
Anda harus teliti dalam mem-
beli  bucket dan attachment-
nya. Apakah konfigurasi exca-
vator Anda siap untuk melaku-
kan pekerjaan pengangkatan. 
Hal itu dimulai dengan bucket 
yang dipilih.

Ada yang menyarankan untuk 
menggunakan bucket yang 
memiliki mata pengangkat  
untuk bucket yang dipasang 
langsung pada mesin saat unit 
dibeli. Tetapi kalau Anda ingin 
menggunakan coupler attach-
ment, maka yang menjadi 
titik angkat sebaiknya bukan 
bucket melainkan coupler.

Kadang-kadang operator men-
gangkat material menggu-
nakan excavator dengan cara 
menjepit. Pastikan material 
yang diangkat aman kalau di-
angkat dengan cara menjepit 
dan alat penjepit yang digu-
nakan tepat serta aman.

Panjang boom dan lengan 
excavator akan secara signifi-
kan memengaruhi kapasitas 
angkat dan performa alat. 
Kalau excavator Anda sering 
digunakan untuk mengangkat 
barang-barang berat, pertim-
bangkan penggunaan sebuah 
mesin dengan lengan standar 
atau pendek, bukan mesin 
dengan lengan panjang. Juga 
menjaga beban lebih dekat ke 
excavator akan memungkinkan 
alat itu mengangkat material 
dengan bobot yang lebih berat 
sambil mempertahankan sta-
bilitas yang lebih baik.

Mesin-mesin konvensional 
lebih aman untuk mengang-
kat yang lebih besar

Desain keseluruhan excavator 
harus dilihat sebelum membe-
li mesin yang akan melakukan 
banyak pekerjaan mengang-
kat. Biasanya excavator den-
gan tail swing konvensional 
adalah rekomendasi yang 
lebih baik daripada excavator 
dengan tail swing yang lebih 
kecil. Penyeimbang tambahan 
pada tail swing konvensional 
akan lebih mendukung pen-
gangkatan, terutama pada 
jangkauan penuh.

Pertimbangkan juga lebar track 
dan undercarriage saat memilih 
excavator untuk mengangkat, 
dan perhatikan desain struktur 
bagian atas. Badan alat dengan 
profil yang lebih rendah akan 
kurang berat di bagian atas dan 
memberikan pusat gravitasi 
yang lebih besar.

Pelajari dan manfaatkan 
grafik beban untuk mengang-
kat dengan aman

Meskipun mesin-mesin ex-
cavator mampu menangani 
pekerjaan-pekerjaan pen-
gangkatan, penting untuk di-
ingat bahwa alat pengeduk ini 
secara luas dirancang untuk 
memberikan tenaga ke arah 
yang berlawanan dari crane, 
dan perlu diingat bahwa 
mengangkat beban berat 
pada jangkauan penuh alat 
bisa berbahaya. Sebab, tidak 
seperti sebuah crane yang 
sasisnya dirancang dengan 
pusat gravitasi yang sangat 
berbeda, desain excavator 
dimaksudkan untuk mendu-
kung tenaga yang lebih besar 
ke bawah daripada ke atas. 
Misalnya, excavator dimak-
sudkan untuk menerapkan 
tenaga melalui tanah yang 
memberikan tekanan berbeda 
pada sasis, versus crane yang 
dimaksudkan untuk mengam-
bil tekanan ke atas ke sasis.

Namun, seperti halnya crane, 
operator excavator dapat 
menggunakan grafik beban 
yang disediakan untuk alat 
berat mereka untuk meren-
canakan dan mempersiapkan 
pengangkatan. Di sini penting-
nya bagi operator untuk mem-
baca manual operator dan 
menemukan grafik angkat khu-
sus untuk konfigurasi alat be-
rat mereka. Mesin berlengan 
standar akan memiliki grafik 
angkat yang berbeda dari alat 
berat berlengan panjang.

Grafik beban dirancang dan 
diuji dengan panjang stick 
dan bucket attachment ter-
tentu, sehingga operator har-
us memperhatikan parameter 
yang digunakan untuk mem-
buat grafik alat berat mereka 
dan memastikan pengangka-
tan  dihitung dengan benar, 
termasuk berat bucket.

Saat tiba waktunya untuk 
melakukan pengangkatan, ada 
beberapa prosedur yang dapat 

membantu menjaga kesela-
matan operator dan orang-
orang yang bekerja di sekitar 
excavator. Lakukan pengangka-
tan di tanah yang stabil, datar, 
dan hindari area yang miring 
atau menurun. Mesin-mesin 
yang dilengkapi dengan backfill 
blade untuk pengurukan, blade 
yang bertumpu di tanah bisa 
memberikan stabilitas tam-
bahan selama pengangkatan. 
Jika menggunakan tali untuk 
untuk mengangkat, penting 
untuk mengetahui dan mema-
hami kapasitasnya dan lakukan 
pemeriksaan rutin terhadap ke-
ausan atau kerusakan. Setelah 
grafik angkat dipelajari, laku-
kan uji pengangkatan, angkat 
beban sedikit demi sedikit dari 
tanah untuk melihat bagaima-
na mesin bereaksi.

Dewasa ini beberapa pro-
dusen sudah membekali 
produk-produk mereka dengan 
teknologi untuk melakukan 
pengangkatan dengan aman. 
JCB, misalnya, menggunakan 
sistem otomatis yang mampu 
mendeteksi ketika pengang-
katan mendekati batas-batas 
keselamatan jauh sebelum ada 
masalah. JCB menggunakan 
Lift Overload System yang ter-
pasang sebagai standar pada 
model-model generasi terbaru 
kami. Sistem ini menggunakan 
sebuah Load Mass Indicator 
yang memberikan indikasi-
indikasi batas-batas pengang-
katan secara visual dan suara. 
Sistem ini juga mempertim-
bangkan posisi belokan.

Aspek-aspek lain dari sisi 
telematika dan sistem kon-
trol mesin dapat digunakan 
untuk membuat pekerjaan 
pengangkatan menjadi lebih 
aman. Pagar virtual berguna 
untuk menjaga excavator yang 
memindahkan material agar 
tidak berbenturan dengan 
rintangan-rintangan di sekitar 
lokasi kerja dan memungkink-
an operator untuk fokus pada 
pekerjaan-pekerjaan yang 
ada. Peringatan visual dan su-
ara memandu pengguna dalam 
menghindari titik-titik yang 
berpotensi menjadi masalah.

Apapun kebutuhan pengang-
katan Anda di lokasi kerja, 
mesin-mesin excavator dapat 
digunakan untuk mengam-
bil alih pekerjaan itu sesuai 
dengan spesifikasinya. Meng-
gunakan alat-alat yang tepat, 
mempersiapkan diri dengan 
teliti dan berhati-hati adalah 
kunci untuk pengangkatan 
yang aman. 
(Tulisan ini dirangkum dari 
berbagai sumber)

KIAT AMAN MENGANGKAT 
DENGAN EXCAVATOR
Pengaturan yang tepat, persiapan, dan kehati-
hatian dibutuhkan saat mesin-mesin excavator 
digunakan untuk pekerjaan mengangkat.

Ilustrasi menggunakan excavator 
untuk mengangkat beban. 

CAT
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Memiliki hanya satu opsi bu-
kanlah sebuah pilihan. Ku-
tipan ini kurang lebih benar 

saat berbicara tentang pekerjaan-pe-
kerjaan konstruksi di area perkotaan. 
Di lokasi-lokasi inilah mesin-mesin 
telehandler semakin populer, mereka 
dengan cepat menjadi pilihan yang 
tepat untuk melakukan pekerjaan 
di area-area perkotaan yang sem-
pit karena para kontraktor melihat 
manfaat yang dapat ditawarkan oleh 
mesin-mesin multiguna ini.

Angkat. Pindahkan. Tempatkan.
Giling. Saring

Cukup sederhana sebetulnya, ‘’zoom 
boom’’ dapat digunakan sebagai work 
platform untuk mengangkat para pe-
kerja atau sebagai mini-crane untuk 
mengangkat berbagai beban, untuk 
memindahkan dan menempatkan ber-
bagai material mulai dari batu bata, 
kerikil hingga kayu, dan juga dapat di-
pasang attachment MB Crusher sehing-
ga berubah menjadi sebuah jaw crush-
er untuk melumatkan bebatuan atau 
puing-puing yang tergeletak di sekitar 
atau menjadi sebuah mesin ayak untuk 
menyaring material-material yang ada 
dan membersihkan lokasi.

Telehandler merupakan sebuah mesin 
yang dibuat khusus untuk penanganan 
material. Tapi mengapa membatasi 
kemungkinan-kemungkinan jika 
dengan memasang attachment  MB 
Crusher pada sistem hidrolik Anda 
dapat memperbanyak pekerjaan-
pekerjaan yang dapat dilakukan 
hanya dengan satu mesin dan seorang 
operator.

Yang membuat mesin-mesin telescop-
ic handler menjadi pasangan yang 
serasi dari unit MB Crusher adalah 
pilihan para operator. Ketika dileng-
kapi dengan attachment MB Crusher, 
mesin ini dapat berfungsi sebagai 
pengganti backhoe loader, dan ber-
sama-sama mereka dapat menjamin 
mobilitas yang lebih baik dan perfor-
ma-performa yang ongkos operasinya 
yang lebih murah. Itu sebabnya, me-
masang attachment MB Crusher pada 
telescopic handler merupakan pilihan 
terbaik.

Rangkaian attachment MB-L akan 
mengubah telehandler menjadi jaw 
crusher. Terdapat empat model yang 
dapat dipilih, dan alat pengangkut 
akan mengambil puing-puing, be-
batuan, batu bata dan beton serta 
menghancurkan semua puing menjadi 
bahan timbunan yang berharga. Ya, 
telehandler yang sama yang digunak-
an untuk memindahkan material ke 
sekitar lokasi juga akan mulai mem-
produksi agregat dengan mudah.

MB-HDS dengan empat model ber-
beda akan mengubah telehandler 
menjadi mesin yang dapat memilih 
dan mengurangi banyak material. 
Dari tanah galian hingga puing-puing 
bongkaran, ranting-ranting, eternit 
kulit kayu, apa pun yang ada di lokasi 
dapat segera digunakan kembali. 

Inovasi dari lini produk ini adalah ke-
cepatan mengganti poros-poros yang 
berputar di lokasi. Dengan satu unit 
HDS dan poros-poros berputar yang 
berbeda, telehandler dapat diubah 
menjadi suatu sistem multiguna yang 
mampu memproses material-material 
dalam jumlah besar.

Dua unit rotary screening bucket MB-
LS ideal jika memerlukan presisi. Ti-
dak ada yang lebih besar dari ukuran 
lubang yang bisa melintas. Ukuran 
kisi-kisi (lubang saringan) yang dipilih 
dapat diubah di lokasi dengan mem-
buka beberapa baut.

Jadi, untuk membuatnya semakin 
multiguna, cukup lengkapi telehan-
dler Anda dengan attachment MB 
Crusher. Penggunaan MB Crusher akan 
membuka peluang-peluang kerja 
baru, mengembangkan bisnis Anda di 
lokasi kerja Anda. 

(Sumber: MB Crusher)

BAGAIMANA MENGUBAH
TELESCOPIC HANDLER
MENJADI CRUSHER

MBHDS214  Dieci Apollo 25.6 – Daur ulang 
dan pengomposan tanah dan kayu di Prancis. 

MB CRUSHER

MB CRUSHER

MBL200  Manitou MLT 840145 
PS – Pekerjaan pembongkaran di 
Republik Ceko. 

MBL120 – Manitou. 

MBL140  Merlo  Italia.  

MBL120 – Manitou. 
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“Alat-alat ini sudah dileng-
kapi dengan baterai 440Ah, 
yang dapat menghasilkan 
performa luar biasa selama 
dua hari jika  terisi penuh,” 
kata Guanghui Wang, in-
sinyur utama Zoomlion 
Access mengenai kedua 
unit articulating boom lift 
tersebut, sebagaimana 
dilaporkan Access Interna-
tional, Jumat (4/3/20222).

“Kami bangga untuk ber-
partisipasi dalam proyek 

penting seperti ini di China 
dan melihat ZA20JE ber-
sinar dari pandangan mata 
burung,” ujarnya.

Model ZA20JE Zoomlion 
dapat menjangkau hingga 
12,05 m secara horisontal 
dan 8,25 m secara vertikal, 
yang memberikan fleksibili-
tas yang cukup bagi opera-
tor untuk menavigasi struk-
tur atap gedung pencakar 
langit itu.

Menara Greenland Shufeng 

468 menggabungkan desain 
struktural geometrik miring 
yang kompleks dan sistem 
peredam berkinerja tinggi 
yang memastikannya dapat 
menahan dampak aktivitas 
seismik di wilayah tersebut.

Setelah selesai, gedung su-
per tinggi ini akan menjadi 
gedung tertinggi di barat 
daya Cina dan bangunan 
tertinggi keempat di selu-
ruh Cina. (Sumber: Access 
International)

Saat ini sedang dibangun 
di distrik residensial 
Dongcun menara Green-

land Shufeng 468 yang meru-
pakan bangunan super tinggi 
setinggi 450m yang terdiri 
dari lebih dari 300.000 meter 
persegi luas lantai, dengan 
taman atap, ruang ritel dan 
konferensi, hotel, apartemen 
tempat tinggal, dan sebuah 
pusat pameran.

Model-model mesin arti-
kulasi Zoomlion ZA20JE, 
yang masing-masing ber-
bobot 9,2 ton dan memiliki 
ketinggian kerja 21,45m, 
diangkat ke puncak menara 
itu, untuk melakukan pe-
kerjaan-pekerjaan inspeksi 
pada slewing tower crane  
di atap bangunan itu yang 
membantu mendirikannya.

Kedua boom lift ZA20JE di-
tempatkan di atas menara 
selama dua minggu untuk 
melakukan pekerjaan in-
speksi dan pemeliharaan 
pada sistem penggerak ro-
tasi crane.

BOOM LIFT ZOOMLION DI KETINGGIAN 450M

Dua ini mesin articulating boom lift bertenaga elektrik Zoomlion, ZA20JE, sedang melakukan pemeriksaan 
dan perawatan rutin sistem yang menggerakkan rotasi pada sebuah gedung pencakar langit Cina. 

Dua articulating boom lift elektrik 
Zoomlion diangkat ke puncak ge-
dung pencakar langit tertinggi di 
Chengdu, Cina.

ZOOMLION
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Properti bekas pertanian 
yang dipilih oleh para 

suster di Drasty itu memiliki 
sejarah yang kaya sejak tahun 
1305. Namun, ketika mereka 
pindah ke sana pada tahun 
2018, kondisinya sangat beran-
takan. Meski demikian, para 
suster telah bekerja keras 
sejak saat itu untuk meng-
ubahnya menjadi kompleks 
biara baru yang akan melayani 
masyarakat setempat. 

Para biarawati itu telah 
menggunakan berbagai teknik 
untuk membenahi kondisi 
biara itu, termasuk penggu-
naan skid-steer loader Bobcat 
773  buatan tahun 1997, yang 
telah mereka pelajari untuk 
dioperasikan sendiri.

Loader 773, seperti banyak 
mesin Bobcat lainnya pada za-
man ini, masih dalam kondisi 
baik berkat konstruksinya 
yang kokoh dan servis rutin 
serta mampu melakukan ba-
nyak pekerjaan. Pemilik alat 
ini jarang menggunakannya 
dan dengan senang hati me-
minjamkannya kepada para 
suster tersebut. 

Biarawati-biarawati di biara 
ini telah menggunakan mesin 
Bobcat tersebut dalam konfig-
urasi dasar dengan bucket dan 
dilengkapi dengan garpu palet 
(pallet fork) untuk meng-
angkut berbagai material di 
sekitar lokasi.

Operasikan loader Bobcat 
yang berusia 25 tahun 

Suster Milada, seorang ang-
gota ordo itu, menjelaskan 
pekerjaan konstruksi menggu-
nakan loader Bobcat itu. “Saat 
kami membeli area di Drasty, 
banyak bagian yang tertutup 
sampah dan ditumbuhi pohon-
pohon besar. Menyadari bahwa 
kami tidak akan punya cukup 
uang untuk memperbaiki se-
luruh halaman biara itu, kami 
memutuskan untuk melakukan 
beberapa pekerjaan sendiri 
atau dengan bantuan sukare-
lawan,” ungkapnya seperti 
dilaporkan Heavyquip Journal 
(17/2/2022).  

“Kami segera mengetahui 

bahwa kami membutuhkan 
mesin dan peralatan untuk 
pekerjaan awal yang sulit 
ini. Kemudian, beberapa dari 
kami belajar mengemudikan 
satu unit traktor, menggunak-
an gergaji mesin atau brush-
cutter, dan mengoperasikan 
loader Bobcat,” lanjutnya.

Mesin yang terakhir ini diakui 
banyak membantu para bi-
arawati ini sejak awal ketika 
mereka harus memindahkan 
material-material berat apa 
pun, terutama tunggul-tung-
gul pohon-pohon besar untuk 
dibakar. Mereka juga meng-
gunakannya untuk mengang-
kut palet dengan batu bata, 
tanah, batu, untuk lanskap di 
area taman rumput dan untuk 
menambahkan kerikil ke jalan 
di taman hutan.

“Pada awalnya, ketika kami 
membutuhkan mesin-mesin 
itu, kami menyediakan be-
berapa operator. Tetapi kami 
segera menyadari bahwa kami 
dapat mengoperasikan be-
berapa di antara alat-alat itu. 
Sebab itu, kami memutuskan 
untuk membeli atau menyewa 
mesin dan mengoperasikan-
nya sendiri. Kami memiliki 
pinjaman jangka panjang dari 

Ia menambahkan, loader Bob-
cat ini dapat digunakan untuk 
mencapai tempat-tempat yang 
kurang dapat diakses dan san-
gat berguna untuk berbagai 
pekerjaan penataan taman 
dan untuk meratakan, banyak 
di antaranya telah kami sele-
saikan dengan mesin. “Loader 
ini telah menghemat banyak 
waktu dan energi kami,” 
ujarnya Suster Terezka.

Transformasi bertahap
Biarawati-biarawati ini pindah 
ke Drasty karena bangunan 
biara mereka yang lama di 
Hradčany Square dekat Kastil 
Praha terlalu berisik dan tidak 
menawarkan cukup ruang. 
Dengan pindah ke Drasty, 
mereka memiliki lebih banyak 
ruang,  termasuk taman yang 
jauh lebih besar dan mereka 
lebih dekat dengan alam dan 
masyarakat sekitar.

Rekonstruksi kompleks biara 
ini dilakukan secara bertahap. 
Pada bulan Maret 2020, mereka 
membuka Manor House, yang 
menyediakan akomodasi semen-
tara dan nantinya akan menjadi 
ruang penerimaan tamu. 

Pada bulan Oktober tahun 
lalu, sebuah perusahaan 
konstruksi mulai membangun 
sebuah biara dan gereja baru. 
Ini merupakan lanjutan dari 
tiga tahun kerja para suster 
dan sukarelawan untuk mem-
persiapkan tanah dan hutan di 
perkebunan untuk pekerjaan 
konstruksi.

Pembenahan bangunan bekas 
pertanian ini masih jauh dari 
selesai dan masih banyak peker-
jaan yang akan dilakukan oleh 
Komunitas Biarawati Karmelit 
Discalced ini. Target utama 
mereka adalah menjadikan 
biara ini sebagai pusat spiritual 
dan budaya yang mudah diakses 
oleh masyarakat sekitar. 

BIARAWATI OPERASIKAN LOADER BOBCAT 773 
UNTUK BANGUN BIARA BARU

loader Bobcat, dan Suster 
Terezka dan Sára menemukan 
bahwa setelah memperbarui 
SIM mereka saat kami pindah, 
mereka dapat mengoperasi-
kan mesin seperti Bobcat ini.”

Suster Terezka paling sering 
mengoperasi mesin kecil Bob-
cat ini. “Saya suka mengop-
erasikan loader Bobcat  yang 
sangat sederhana dan intuitif 
ini dan fakta bahwa loader 
Bobcat dapat digunakan untuk 
beragam jenis pekerjaan di 
biara ini. Alat ini sangat baik 
untuk mengangkut material-
material berat apa pun, se-
hingga kami tidak perlu mem-
bawanya dengan tangan di 
gerobak dorong,” tuturnya. 

Suster Terezka paling suka 
Bekerja dengan loader Bobcat

Setelah lebih dari dua abad tinggal di sebuah biara di dekat alun-alun 
Hradčany di pusat kota Praha, Republik Ceko, ordo Biarawati Karmelit Dis-
calced pindah ke rumah baru mereka di desa Drasty, di sebelah timur Praha.

“Kami percaya bahwa 
bangunan bekas perta-
nian yang usang di luar 
Praha ini akan menjadi 
pusat spiritual dan bu-
daya yang sangat mudah 
diakses, di mana setiap 
orang yang membutuh-
kannya akan dapat me-
lestarikan kemanusiaan 
dan spiritualitas mer-
eka dan dari sana mer-
eka akan pergi dengan 
kekuatan baru,” ucap 
Suster Milada berharap. 
@
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Sany memperkenalkan front 
shovel yang berpenggerak elektrik 

300 ton pertama, SY2600E. Mesin 
pengeduk yang berukuran bongsor 
ini meluncur dari jalur perakitan di 
Pabrik No.6, Kunshan Industrial Park, 
Shanghai pada Kamis (27/2/2022). 
Dengan panjang 15 m dari depan ke 
belakang dan tinggi 8 m atau tiga 
tingkat, alat ini merupakan salah 
satu tonggak penting lain yang ber-
hasil dikembangkan pabrikan ini di 
industri alat berat. 

Pada upacara peluncurannya, Chen 
Jiayuan, Chairman SANY Heavy Ma-
chinery, mengingatkan bahwa SANY 
mengembangkan hydraulic excavator 
200 ton pertama di Cina pada tahun 
2008, mengisi kesenjangan domestik 
di industri ini. “Hari ini, 14 tahun ke-

Cummins Inc., produsen mesin-
mesin diesel terkemuka untuk 

truk-truk komersial, mengatakan 
akan mengakuisisi Meritor Inc., yang 
memasok komponen-komponen 
drivetrain, mobilitas, pengereman 
dan powertrain listrik, dengan nilai 
sekitar $3,7 miliar.

Cummins, yang berbasis di Colum-
bus, Indiana, akan membayar $36,50 
per saham dalam kombinasi uang 
tunai dan utang. Nilai terebut meru-
pakan premi 48% di atas harga penu-
tupan Meritor pada 18 Februari.

Kesepakatan itu akan memperluas 
jangkauan penawaran mesin Cum-
mins dan menambahkan teknologi 
axle dan rem ke lini produknya.

“Meritor merupakan pemain terde-
pan di industri ini, dan penambahan 
kekuatan yang saling melengkapi 

mudian,” tambah Chen, “peluncuran 
SY2600E menandai terobosan terbaru 
SANY dalam R&D dan pembuatan ex-
cavator besar.” 

Dia juga mencatat bahwa SY2600E 
akan diperkenalkan ke pasar interna-
sional pada masa mendatang. Selain 
itu, pihaknya akan terus meningkat-
kan tonasenya menjadi 400 ton bah-
kan 800 ton.

Didesain untuk pengupasan tanah 
lapisan atas dan pemuatan bijih 
di tambang permukaan besar dan 
proyek-proyek pekerjaan tanah, 
SY2600E mewarisi semua keunggulan 
rangkaian produk excavator besar 
SANY.

Berikut ini berapa hal teknis penting 
dari SY2600E. Pertama, penghema-

tan energy berkat penggunaan sistem 
hidraulik tipe tertutup yang dikontrol 
sepenuhnya secara elektrik yang 
memungkinkan respons dinamis yang 
lebih cepat dan kehilangan tekanan 
yang lebih sedikit. Kedua, menawar-
kan keandalan yang tinggi karena 
dilengkapi dengan motor heavy-
duty 6.000 V, 900 kW, ditambah 
lagi dengan penggunaan komponen-
komponen struktural yang diperkuat 
sehingga masa pakainya dijamin 
lebih lama.

Ketiga, dari sisi kenyamanan, front 
shovel excavator ini menawarkan 
sistem pelumasan otomatis, sistem 
pengisian terpusat, dan suku cadang 
yang mudah dirawat karena diposisi-
kan secara terpusat dan dapat diak-
ses. (Sumber: Sany)

ini akan membantu kami mengatasi 
salah satu tantangan teknologi pal-
ing kritis di zaman kita – mengem-
bangkan solusi nol karbon yang layak 
secara ekonomi,” kata Chairman 
dan CEO Cummins Tom Linebarger 
dalam sebuah pernyataan, Selasa 
(22/2/2022). 

“Perubahan iklim adalah krisis eksis-
tensial di zaman kita dan akuisisi 
ini mempercepat kemampuan kami 
untuk mengatasinya,” ujarnya me-
nambahkan.

Dengan kata lain, mayoritas truk 
komersial harus bermigrasi dari die-
sel ke powertrain listrik lebih cepat 
daripada nanti.

Cummins telah berinvestasi dalam 
powertrain listrik dan teknologi 
hidrogen. Gas hidrogen dapat digu-
nakan untuk menggerakkan sel bahan 

bakar yang menghasilkan listrik. 

Chris Villavarayan, CEO dan Presiden 
Meritor, mengatakan perjanjian den-
gan Cummins ini dibangun berdasarkan 
rekam jejak Meritor tentang kinerja 
dan layanan yang luar biasa kepada 
pelanggan-pelanggannya. “Penawaran 
kami akan terus memainkan peran 
penting dan strategis seiring dengan 
transformasi kendaraan komersial 
menjadi bertenaga elektrik dan oto-
nom,” ujarnya. (Sumber: Cummins)

SANY PERKENALKAN EXCAVATOR SY2600E

Sany memperkenalkan ex-
cavator bertenaga elektrik 
300 ton pertama, SY2600E, 
de ngan front shovel. 

CUMMINS AKAN AKUISISI MERITOR

Cummins mengumumkan rencananya untuk 
mengakuisisi Meritor, produsen komponen
komponen elektrik untuk kendaraankenda
raan komersial. 

Transaksi ini akan memperkuat rangkaian komponen-komponen 
powertrain Cummins yang terdepan di industri ini dan memper-
cepat pengembangan solusi-solusi tenaga listrik.

MERITOR
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Sandvik memperkenalkan truk 
bertenaga baterai-listrik berkapa-

sitas terbesar untuk tambang bawah 
tanah. Dengan kapasitas muatan 65 
ton yang tak tertandingi, prototipe 
Sandvik TH665B sedang menyele-
saikan pengujian pabrik di California, 
kata pabrikan itu, Senin (21/2). 

Untuk finalisasi perjanjian uji coba 
dengan Barminco dan AngloGold 
Ashanti Australia, mesin itu akan di-
uji coba di tambang emas Sunrise 
Dam untuk membuktikan kelayakan-
nya dalam aplikasi pengangkutan 
di jalur panjang sebelum produksi 
komersial Sandvik TH665B diperki-
rakan dimulai pada akhir tahun 2023.

Menyusul peluncuran Sandvik TH550B 
50 ton BEV di MINExpo International 
2021 pada September lalu, Sandvik 
terus menjalankan strategi BEV-nya 
dengan memperluas lini truk dan 
loader bertenaga baterai-listrik un-
tuk yang meliputi kelas ukuran yang 
lebih besar dan lebih kecil. Sandvik 
TH665B dirancang untuk meningkat-
kan produktivitas, keberlanjutan, dan 

efisiensi biaya dalam operasi-operasi 
tambang massal.

“Dengan pengalaman lebih dari 50 
tahun dalam desain dan pembuatan 
peralatan tambang bawah tanah, kami 
bangga dapat terus memimpin dalam 
membantu para pelanggan merangkul 
solusi-solusi yang lebih berkelanju-
tan,” kata Henrik Ager, Presiden Sand-
vik Mining and Rock Solutions. 

“Truk listrik baterai 65 ton ini meru-
pakan pengembangan terbaru kami 
dalam membantu para penambang 
dan kontraktor hard rock massal 
untuk beralih ke penambangan yang 
lebih produktif dan bebas emisi.”

Sandvik TH665B memadukan desain 
Sandvik yang telah terbukti dan 
teknologi canggih yang dibangun di 
sekitar jalur penggerak listrik dan 
sistem baterai. Karena jalur pengger-
ak listrik yang sangat efisien, Sandvik 
TH665B yang terisi penuh diharapkan 
30 persen lebih cepat pada tanjakan 
1:7 dibandingkan truk bawah tanah 
diesel konvensional yang seband-
ing. Masing-masing dari empat roda 
truk ini dilengkapi dengan penggerak 
independen, menghasilkan driveline 
yang lebih sederhana, efisiensi kese-
luruhan makin meningkat, dan output 
daya yang maksimal. Drivetrain ele-
ktrik Sandvik TH665B menghasilkan 
power berkelanjutan sebesar 640kW, 
memungkinkan akselerasi tinggi dan 

kecepatan yang tinggi. 

Truk ini dilengkapi dengan self-swap-
ping system Sandvik yang dipatenkan, 
termasuk fungsi-fungsi AutoSwap dan 
AutoConnect, yang memungkinkan 
penggantian baterai dapat dilakukan 
dengan cepat dan mudah dalam hi-
tungan menit, dan tanpa infrastruktur 
utama seperti overhead crane atau 
peralatan penanganan berat lainnya. 

Sandvik TH665B juga dilengkapi 
sistem pengangkat baterai baru untuk 
meningkatkan keandalan. Sandvik 
telah mendesain ulang desain ruma-
han  baterai untuk meningkatkan 
kemudahan servis, memungkinkan 
penggantian modul baterai tanpa 
perlu melepas paket baterai dari 
rumahnya unuk untuk diservis.

Kabin operator truk baru ini menggu-
nakan desain yang sama dengan kabin 
yang terdepan di industri truk bawah 
tanah Toro TH663i Sandvik. Kabin ini 
menawarkan ergonomi operator pre-
mium dengan sejumlah besar kemung-
kinan penyesuaian untuk memudahkan 
operasi yang nyaman. Desain rangka 
osilasi sentral menghasilkan stabilitas, 
dan suspensi gandar depan memastikan 
pengendaraan yang mulus di jalan yang 
kasar. Kabin Sandvik TH665B dilengkapi 
dengan kemudi joystick, layar sentuh 
berwarna besar, dan sistem kontrol ter-
baru, yang menyediakan akses mudah 
ke data peralatan. (Sumber: Sandvik)

Produsen crane Tadano mengumum-
kan kehadiran rough terrain crane 

generasi ke-5 lainnya pada 7 Februari 
2022. GR-160N Crevo160 G5 memiliki 
kapasitas angkat 16 ton dan menyasar 
pasar domestik Jepang.

Crevo dalam nama crane itu berasal 
dari kata-kata ‘crane’ dan ‘evolution’, 
kata Tadano, karenanya generasi ke-5 
sejak jenis crane “mini roughter” ini 
diperkenalkan pada tahun 1995. Pada 
September 2021 diperkenalkan versi 
generasi kelima dari saudaranya yang 
lebih besar, Crevo160 G5 dengan kapa-
sitas angkat 25 ton.

Boom 28 meter dari model 16 ton yang 
terbaru ini 500 mm lebih panjang dari 
pendahulunya. Alat ini memiliki jib 
yang dapat menyesuaikan power sepan-

jang 4,5 atau 6,9 meter dan memiliki 
ketinggian kerja maksimal 35,8 meter. 
Sedangkan bobot keseluruhan crane 
dua axle ini adalah 19,795 ton.

Alat angkat ini ditenagai dengan diesel 
engine Cummins QSB6.7 liter, 179 kW 
dengan standar emisi gas buang Euro 
Stage V yang memancarkan lebih se-
dikit karbon dioksida dan meningkatkan 
konsumsi bahan bakar dibandingkan 
model sebelumnya, kata pabrikan itu 
dalam rilisnya Senin (7/2/2022).

Crane ini memiliki fitur Automatic Ac-
celeration (Akselerasi Otomatis), yakni 
sebuah fungsi baru untuk mengontrol 
kecepatan crane sesuai dengan jumlah 
input operasi tuas crane oleh penge-
mudi. Artinya, pedal akselerator tidak 
perlu ditekan karena tuas pengatur 

SANDVIK PERKENALKAN
TRUK TAMBANG BAWAH TANAH 
DENGAN KAPASITAS TERBESAR

Versi G5 baru dari boom 28 meter Tadano 
Crevo 16 ton 500 mm lebih panjang dari 
model terdahulu. 

TADANO LUNCURKAN RT CRANE 16 TON

TADANO
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gerak crane menyesuaikan putaran me-
sin sesuai permintaan. 

Automatic Pump Stop (Pemberhentian 
Pompa Otomatis) memutuskan power 
take off untuk penggerak pompa hi-
draulik setelah crane tidak diopera-
sikan selama waktu tertentu. Hal ini 
mengurangi konsumsi bahan bakar.

Desain baru untuk meningkatkan
pandangan

Crane ini sudah mengalami perubahan 
desain untuk meningkatkan visibilitas bagi 
operator baik di jalan maupun saat men-
goperasikan crane. Sebagai kelengkapan 
standar, sistem Tadano View sekarang men-
cakup kamera tampak belakang kiri yang 
baru, kamera platform slewing tampak 
belakang, dan juga satu kamera belakang 
kiri, dengan total lima kamera. Pilihan tiga 
kombinasi tampilan kamera dapat diatur 
pada layar operator di dalam kabin.

Tadano juga melakukan penyempur-
naan pada Human Alert System untuk 
memperingatkan pengemudi akan ke-
beradaan orang-orang di sekitar crane 
termasuk tingkat deteksi yang lebih 
baik untuk keamanan yang lebih baik 
saat mengemudi.

Cat telah memperlengkapi dozer 
D1 dengan alat pencacah HM518 

yang didesain ulang untuk membuat 
Cat D1 Mulcher baru untuk member-
sihkan semak dan pepohonan beruku-
ran kecil hingga sedang.

Mesin pencacah baru ini dileng-
kapi dengan powertrain berkinerja 
tinggi, closed-loop hydraulics, dan 
penyaringan yang sudah diperbaiki, 
kata perusahaan. Alat ini mampu 
membersihkan jalur selebar 72 inci 
di setiap lintasan (pass) dan dapat 
menangani pekerjaan-pekerjaan 
seperti konstruksi dan pemeliharaan 
jalan, pengembangan lokasi, dan 
pengelolaan pohon.

Mulcher baru ini ditenagai oleh 
engine diesel Cat C3.6 104 tenaga 
kuda, yang memenuhi standar emisi 
Tier 4 Final dan Stage V UE.

Garis kap miring yang lebih rendah 
meningkatkan visibilitas ke kepala 
mulsa, memungkinkan operator me-
lihat lokasi kerja dengan lebih baik. 

Kamerakamera tambahan 
memberikan memberikan gambaran 
kondisi sekeliling untuk membantu 
operasi yang aman di lokasi kerja.

Layar sentuh LCD baru 307 mm di 
dalam kabin

Pemancar yang 
dipegang tangan untuk  
penyetelan crane.

Penyempurnaan juga telah dilakukan pada 
sistem operasi crane, dengan pennyetelan 
‘Feel’ baru di samping pengaturan kecepa-
tan yang ada, yang dikatakan sesuai den-
gan persepsi operator melalui pengaturan 
sensitivitas yang lebih besar.

Hasil bersihnya adalah kontrol yang 
lebih presisi dan sensitif. Informasi 
operasi crane dan fungsi-fungsi pen-
gaturan ditampilkan pada layar sentuh 
LCD berwarna 12,1 inci yang meng-
gunakan bahan-bahan yang mencegah 
pantulan yang berpencar dan konden-

sasi serta tahan terhadap benturan. 
Karena panel layar sentuh adalah jenis 
electrostatic capacitance, maka dapat 
dioperasikan dengan cara yang terasa 
mirip dengan smartphone.
Tersedia remote kontrol radio opsional 
yang dapat digunakan untuk mema-
sang atau menarik outrigger, pengait 
otomatis (auto hook) and jib stowage. 
Termasuk di dalamnya layar tampilan 
warna jenis refleksi 2,7 inci yang mem-
berikan visibilitas yang baik bahkan 
di luar ruangan pada hari yang cerah. 
(Sumber: Tadano/Vertikal.net)

Kipas yang bergerak terbalik secara 
otomatis membersihkan kotoran dari 
radiator dan penutup.

HM518 Mulcher dirancang untuk 
mengisolasi getaran alat berat 
dari operator untuk mengurangi 
kelelahan. Kontrolnya dipasang di 
kursi suspensi udara. Di dalam kabin 
bertekanan, berpemanas, dan ber-
AC, monitor layar sentuh berwarna 

10 inci memiliki tampilan kamera 
mundur standar. Indikator drum 
dalam kabin menunjukkan kecepa-
tan dan arah drum untuk membantu 
operator mengelola kecepatan gerak 
dan produktivitas alat ini.

Memanfaatkan material yang tahan 
aus, rangka Mulcher HM518 yang 
baru ini menawarkan masa pakai 
yang lebih lama. Pelat aus yang 
diperkuat memberikan masa pakai 
yang lama dan mudah diganti. 

Menawarkan rentang kecepatan 
drum 2.150 hingga 2.450 rpm, 38 
gigi tetap drum memiliki desain re-
tensi gigi karbid baut tunggal untuk 
memudahkan penggantian. Sirkuit 
hidraulik loop tertutupnya mema-
sukkan hidraulik peka beban untuk 
mencegah kerusakan rotor saat me-
nabrak penghalang. Mulcher HM518 
memiliki ketinggian angkat maksimal 
78,7 cm (31 inci), kemiringan maksi-
mal 36,8 cm (14,5 inci), dan sudut 
maksimal 25 derajat ke kedua sisi. 
(Sumber: Cat)

MULCHER D1 CATERPILLAR UNTUK
PEKERJAAN KONSTRUSKI & PERAWATAN

Lengkap dengan powertrain performa tinggi, closed-loop hydraulics, dan penyaringan yang sudah di-
upgrade, Cat D1 Mulcher yang baru dirancang khusus untuk mengoptimalkan kinerja saat membersihkan 
campuran material-material berdiameter kecil hingga sedang.

Cat D1 Mulcher Small Dozer. 
CAT
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Setiap tahun, “Mining Magazine” 
memberikan penghargaan untuk 

keunggulan-keunggulan dalam in-
dustri pertambangan dengan daftar 
penghargaan tahunannya. Untuk itu, 
majalah ini meminta para pembacan-
ya untuk menominasikan orang-orang, 
perusahaan-perusahaan, grup-grup 
atau proyek-proyek yang mereka nilai 
sudah  menunjukkan komitmen luar 
biasa untuk memajukan kondisi indus-
tri tambang selama 12 bulan terakhir. 
Para pemenang tahun ini diumumkan 
pada Selasa (25/1/2022).

Salah satu pabrikan yang menoreh-
kan nama besar di ajang penghar-
gaan “Mining Magazine” kali ini 
adalah Komatsu. Bahkan, produsen 
ini meraih dua penghargaan pada 
dua kategori, yaitu “Load & Haul 
Award” dan “ESG Reduction & Moni-
toring Technology Award”.

Di kategori “Load & Haul Award”, 
sistem teleoperasi Komatsu dinilai oleh 
para pembaca media tersebut sebagai 
satu teknologi terobosan penting yang 
membantu para pelanggan mencapai 
sasaran-sasaran kese lamatan dan me-
ningkatkan produktivitas mereka. 

Komatsu mengembangkan hydraulic ex-
cavator kelas 7000 ton, PC7000-11, yang 
beroperasi secara semi-otonom. Dileng-
kapi dengan Autonomous Haulage Sys-
tem (AHS) Komatsu, PC7000-11 memiliki 
kemampuan-kemampuan teleoperasi 
semi-otomatis untuk me ngurangi waktu 
siklus dan memerangi kelelahan opera-
tor. Bantuan operator (operator-assist) 
dengan teknologi augmented reality 
(AR) mendukung peningkatan produkti-
vitas, menampilkan informasi dan data 
untuk memberikan umpan balik secara 

real-time terhadap rencana produksi.

Memanfaatkan sensor-sensor onboard 
mesin dan teknologi-teknologi Modu-
lar Mining, setiap shift pemuatan 
diakumulasikan dalam data dan diter-
jemahkan ke dalam wawasan tentang 
cara-cara yang berpotensi meningkat-
kan produktivitas, keselamatan, dan 
mengurangi biaya-biaya operasional. 
Tujuannya adalah untuk membantu 
para penambang mencapai lingkungan 
kerja tanpa bahaya, dan membantu 
mengatasi masalah kekurangan tena-
ga kerja di wilayah tempat penam-
bangan dilakukan di lokasi terpencil.

Penghargaan “ESG Reduction & Moni-
toring Technology” mengapresiasi 
teknologi-teknologi baru yang berhasil 
menurunkan atau memantau emisi 
karbon. Penghargaan ini diberikan ke-
pada Komatsu dan beberapa pelang-

gannya yang tergabung dalam “Kom-
atsu Greenhouse Gas (GHG) Alliance”. 

Pada tahun 2021, Komatsu membuat 
inisiatif untuk memajukan solusi-
solusi tanpa emisi untuk peralatan 
yang digunakan di pertambangan. 
Aliansi ini beranggotakan beberapa 
pelanggan Komatsu yang terdiri dari 
Rio Tinto, BHP, Codelco, dan Boli-
den. Mereka bekerja sama mulai dari 
pe rencanaan dan pengembangan 
produk hingga pengujian dan penera-
pan peralatan serta infrastruktur 
pertambangan generasi masa depan. 

Aliansi pertama adalah mengembang-
kan kendaraan pengangkutan agnos-
tik daya yang dapat ditenagai oleh 
berbagai sumber daya, baik itu listrik 
diesel, listrik, troli (kabel), tenaga 
baterai, dan sel bahan bakar hidrogen. 
(Sumber: Mining Magazine & Komatsu)

KOMATSU RAIH DUA PENGHARGAAN
DARI “MINING MAGAZINE” 

Hydraulic excavator kelas 7000 ton Komatsu, 
PC700011, yang beroperasi secara semiotonom. 

Alat angkut Komatsu yang bertenaga listrik.

Perusahaan lelang peralatan kon-
struksi Ritchie Bros. mengatakan 

bahwa proyek-proyek konstruksi Eropa 
terus meningkat pada tahun 2021, 
memberi tekanan yang makin besar 
pada pasar karena kebutuhan per-
alatan meroket.

“Pasar terus membaik, tetapi pasokan 
bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 
produksi masih tertinggal di belakang,” 
kata Johan Lustig, manajer produk 
layanan penilaian Ritchie Bros. “Waktu 
pengiriman yang lama untuk mesin-
mesin baru membuat pasar peralatan 
bekas jauh lebih menarik bagi para 
pembeli di seluruh Eropa dan seki-
tarnya.”

Ritchie Bros mengatakan bahwa website 
katalog peralatan Mascus (www.mascus.

com) sama-sama menguntungkan bagi 
penjual, dengan permintaan yang me-
ningkat pesat secara keseluruhan - dari 
kategori peralatan kecil hingga besar. 
Mesin-mesin all-terrain crane, misal-
nya, menunjukkan peningkatan sebesar 
32% dari perminaan langsung ke penjual 
di Mascus dibandingkan dengan periode 
yang sama pada tahun 2020.

“Menganalisis daftar Mascus, kami 
melihat penurunan stok peralatan 
pada klien-klien kami, sementara usia 
rata-rata peralatan bekas untuk dijual 
bertambah. Tren yang sama terjadi 
dengan lot lelang di mana usia mesin 
dan harga meningkat,” tambah Lustig.  
Lonjakan harga jual telah diamati un-
tuk hampir semua jenis mesin, seperti 
backhoe loader yang mengalami lon-
jakan harga rata-rata sebesar 44%.

PERMINTAAN ALAT BEKAS DI PASAR EROPA KUAT

Penundaan produksi dan ketidakpasianketidak
pastian yang disebabkan oeh masalah rantai pasok 
terus berdampak terhadap permintaan peralatan 
konstruksi bekas.

Aktivitas yang kuat di industri konstruksi Eropa dan gangguan rantai 
pasokan peralatan terus mendorong permintaan mesin dan harga 
naik, menurut Ritchie Bros.

Laporan Tren Pasar Eropa Q4 2021 dari 
Ritchie Bros memberikan ulasan ten-
tang harga rata-rata untuk peralatan 
konstruksi, termasuk mesin-mesin ar-
ticulated dump truck, backhoe loader, 
mobile excavator ukuran mini dan 
midi, crawler traktor, serta all-terrain 
crane. (Sumber: Ritchie Bros)

KOMATSU
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New Holland Agriculture mengambil langkah maju 
yang signifikan dalam pembaruan peralatan ringan-

nya dengan rangkaian backhoe loader baru, menyusul 
peluncuran wheel loader Seri D baru-baru ini. Alat-alat 
ini dibuat berdasarkan keunggulan-keunggulan backhoe 
loader New Holland untuk memberikan manfaat-manfaat 
signifikan dalam produktivitas, kenyamanan dan kesela-
matan operator.

Alain de Nanteuil, New Holland Light Equipment Europe 
Leader, menyatakan mesin-mesin backhoe loader ini 
merupakan alat sangat serba guna yang menggabungkan 
kekuatan dan efisiensi dari compact loader dengan pre-
sisi dan keserbagunaan mini excavator. “Mereka meru-
pakan aset nyata untuk semua jenis operasi, mulai dari 
pertanian-pertanian yang subur hingga bisnis hortikultura 
dan lanskap,” ungkapnya dalam pernyataan tertulis 
pabrikan itu, Rabu (23/2/2022).  

Teknologi powertrain mutakhir

  

Mesin-mesin backhoe loader Seri D yang baru menawar-
kan performa yang bertenaga dan hemat bahan bakar 
dengan teknologi powertrain mutakhir yang dikembang-
kan oleh FPT Industrial. Engine F36 (3,6 liter) dengan 4 
silinder, menghasilkan tenaga dan torsi terdepan di in-
dustri ini hingga 82 kW dan 460 Nm.

Sistem aftertreatment Hi-eSCR2 menggunakan EGR (Ex-
haust Gas Recirculation) tingkat rendah, SCR (Selective 
Catalytic Reduction) dan DPF (Diesel Particulate Filter) 
untuk mencapai standar emisi Stage V yang ketat.

SCR mengintegrasikan perangkat penyaringan bebas per-
awatan, yang memiliki keuntungan ganda mempertah-
ankan ukuran kompak after-treatment, sehingga tidak 
berdampak pada desain dan visibilitas alat serta memas-
tikan waktu kerja maksimal.

Backhoe loader New Holland D Series yang baru tersebut 
juga memperkenalkan sejumlah fitur yang meningkatkan 
efisiensi, sepertti Eco Mode standar, yang secara otoma-
tis mengatur kecepatan mesin dan tekanan hidraulik di 
semua operasi yang tidak memerlukan kecepatan dan 
daya yang berkelanjutan, menghasilkan penghematan 
bahan bakar hingga 10%.

Penghematan bahan bakar bertambah dengan fitur Auto 
Idle yang menurunkan kecepatan engine saat alat tidak 
aktif selama lebih dari 5 detik, dan Auto Engine Shut-
down, yang mematikan mesin setelah 3 menit tidak aktif.

Kabin baru yang didisain ulang
Kabin alat-alat ini 
sudah dirancang 
ulang untuk secara 
signifikan mening-
katkan kenyaman-
an operator. Kabin 
yang lebih lebar 
memberikan akses 
yang lebih baik 
dan ruang untuk 
meningkatkan jarak bebas lutut dan kaki saat operator 
memutar kursi untuk beralih dari pengoperasian loader 
ke backhoe. Tuas rem parkir dan stabilizer telah dipin-
dahkan, dan sakelar di konsol kanan telah ditata ulang.

Dengan tombol F-N-R (Forward, Neutral, Reverse) baru 
yang terintegrasi dalam loader joystick dan sebuah joy-
stick roller switch baru untuk memperpanjang operasi 
dipper, fitur-fitur ini semakin menambah kenyamanan 
dan produktivitas operator.

Teknologi Bluetooth berisi dua port USB baru, sebuah 
port 12v pada kluster instrumen dan dudukan ponsel 
yang memudahkan operator untuk membawa kehidupan 
digital mereka ke dalam kabin. Memiliki kapasitas pe-
nyimpanan terbaik di industri ini, meningkat empat kali 
lipat dibandingkan dengan Seri C, akan memungkinkan 
mereka untuk dengan nyaman mengakomodasi semua 
yang mereka butuhkan selama hari kerja mereka.

Keselamatan operator
Keselamatan operator selalu menjadi perhatian utama 
New Holland, dan backhoe loader D Series semakin me-
ningkatan keselamatan. Mesin-mesin ini menawarkan vis-
ibilitas 360° yang sangat baik yang disediakan oleh area 
kaca yang besar memanfaatkan kaca samping belakang 
yang baru, serta paket-paket lampu kerja yang kuat. 

Kabin operator memiliki sertifikasi ROPS dan FOPS (Roll-
Over and Fall-Over Protection Systems), plus katup-
katup pengecekan stabiliser standar, backhoe transport 

lock, katup ke-
selamatan yang 
tersedia untuk 
silinder-silinder 
hidraulik, 
katup-kantup 
pengecekan loader 
depan, katup-
katup pengecekan 
4 × 1 / 6 × 1 serta 
Object Handling 
Kit. (Sumber: New 
Holland) 

NEW HOLLAND
LUNCURKAN RANGKAIAN 
BACKHOE LOADER
D SERIES
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Sennebogen telah meluncurkan 
telescopic boom crawler crane 

berkapasitas 100 ton di Jerman, 
Kamis (27/1/2022). Telecrane 6103 
E ini menawarkan jangkauan maksi-
mum 62 meter dan berada di antara 
model berkapasitas 70 ton 673 E dan 
kapasitas 120 ton 6113 E. Mesin ini 
membantu melengkapi jajaran yang 
sekarang menjadi delapan model 
dari kapasitas 16 hingga 130 ton.

Boom yang dibagi menjadi lima ba-
gian ini memiliki panjang 46,8 meter 
dan dapat diperpanjang dengan fly 
jib dan bagian ekstensi. Ketinggian 
kerja maksimal adalah 50 meter.

Telecrane 6103 E dirancang untuk op-
erasi-operasi “ambil dan bawa” yang 
menantang, kata Sennebogen, seperti 
dalam pemasangan beton pracetak 
dan komponen. Sumber tenaga alat 
ini berasal dari mesin diesel 186 
kW dengan standar emisi gas buang 
EU Stage V. Derek utama dan tam-
bahan memiliki tarikan tali 100 kN 
dan menawarkan kecepatan angkat 
maksimal 125 meter per menit.

Lebar maksimal track dari undercar-
riage teleskopik adalah 4,2 meter. 
Pekerjaan ambil dan bawa 100 
persen dari grafik. Operasi dapat 
dilanjutkan dengan crane hingga 4 
derajat di luar ketinggian.

Produsen peralatan akses asal 
Italia, CMC, menawarkan per-

alatan khusus untuk pekerjaan 
untuk pemeliharaan saluran listrik, 
instalasi sistem kelistrikan, dan 
aplikasi-aplikasi industri umum lain-
nya. Spiderlift i23, 
demikian nama serial 
produk baru tersebut, 
menawarkan keting-
gian kerja 22,8m dan 
jangkauan maksimal 
10m.

Dilengkapi dengan 
keranjang fiberglass 
berkapasitas 180kg, 
model ini adalah 
yang pertama dari 

SENNEBOGEN RILIS CRAWLER CRANE 100 TON

Telescopic boom 
crawler crane 100 ton 
Sennebogen 6103 E

Telescopic boom crawler 
crane 100 ton Sennebogen 

yang diluncurkan pada 
Januari 2022

Mesin ini dilengkapi dengan kabin op-
erator Maxcab yang dapat dimiring-
kan hingga 20 derajat untuk mening-
katkan pandangan pengemudi terha-
dap beban. Tersedia kabin hidraulik 
(opsional) di mana ketinggian mata 
operator dapat dinaikkan hingga 5,6 
meter di atas permukaan tanah. Opsi 
lainnya adalah radio remote control 
dari luar kabin.

Lebih mudah untuk diangkut
Untuk pengangkutan menuju dan/
atau dari lokasi kerja, crane ini 
dapat dipindahkan secara utuh, se-
lain melepas blok pemberat bagian 
belakang untuk menurunkan bobot 
menjadi 61 ton dan lebar 3,48 meter. 
Bagian atas crane ini memiliki berat 
kurang dari 40 ton dan dapat diang-
kut menggunakan low bed trailer.

Perakitan crane, termasuk rangka-
rangka crawler track, dapat dilaku-
kan oleh crane itu sendiri tanpa 
crane bantuan.

Di antara peralatan penanganan 
material dan crane lainnya, Senne-
bogen telah membuat mesin-mesin 
telescopic boom crawler crane sejak 
tahun 1992. Peluncuran crane 100 
ton terbaru ini bertepatan dengan 
peringatan 30 tahun penjualan crane 
jenis ini di seluruh dunia. 

(Sumber: Sennebogen)

dua dari kecelakaan fatal bagi para 
pengguna peralatan akses.

“Kami biasanya tidak berbicara ten-
tang keselamatan karena kami men-
ganggapnya sebagai persyaratan yang 
sangat diperlukan untuk peralatan 
platform kami,” kata Alessandro Mas-
trogiacomo, Direktur Penjualan CMC, 
dalam keterangan tertulisnya, Selasa 
(25/1/2022). “Namun, dengan i23, 
kami benar-benar melakukan yang 
terbaik untuk memberikan jawaban 
inovatif atas permintaan keamanan 
khusus dari banyak pengguna”. 
(Sumber: International Rental News)

CMC LUNCURKAN RANGKAIAN
SPIDERLIFT YANG DIISOLASI

Spesialis alat platform yang menggunakan track, CMC, telah me-
luncurkan rangkaian platform baru yang diisolasi, dimulai dengan 
pengenalan spiderlift i23 yang baru.

lini peralatan seri ‘i’ baru dari pabri-
kan ini, yang digambarkan oleh CMC 
yang berbasis di Italia mewakili “era 
baru” untuk rangkaian peralatan ak-
sesnya.

Spider lift i23 dikembangkan untuk 
memberikan “keamanan maksimum 

saat bermanuver” dan 
mengurangi risiko sen-
gatan listrik saat menger-
jakan aplikasi listrik.

CMC mengatakan IPAF 
Security Global Report 

terbaru mengidentifi-
kasi sengatan listrik 

sebagai penyebab 
paling umum ke-
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Pettibone/Traverse Lift LLC, pabrikan 
mesin penanganan material jenis 

heavy duy asal AS telah merilis scrap 
baler attachment untuk rough terrain 
forklift truck Cary-Lift 204i.

Attachment terbaru ini akan memung-
kinkan forklift itu untuk menangani 
puing-puing dan material-material dalam 
aplikasi pembongkaran dan daur ulang, 
menambah keserbagunaan alat ini serta 
meningkatkan manfaat keselamatan dan 
kinerjanya dibandingkan alternatif-alter-
natif penanganan material lainnya yang 
ada di pasar saat ini.

Cary-Lift 204i menggunakan desain len-
gan angkat di atas kepala, yang mem-
berikan visibilitas leluasa kepada opera-
tor ke arah depan saat mengangkat atau 

Secara global, 
pasar mesin-mesin 

mobile crane tidak 
pernah setinggi ini. 
Di wilayah ini terjual 
65.000 produk-produk 
all terrain crane, 
lattice boom crawler 
crane, rough ter-
rain crane dan truck 
crane pada tahun 
2021, sedikit mening-
kat pada tahun 2020, 
tetapi peningkatan 
sekitar tiga kali lipat 
pada tahun 2016, ti-
tik terendah di pasar 
di seluruh dunia.

Seperti biasa, efek distorsi dari Cina harus 
dipertimbangkan. Penjualan mobile crane 
di Cina tahun lalu mencapai 56.000 mesin 

mengangkut beban. Alat ini juga dapat 
dimiringkan 90° untuk pekerjaan khusus.

Ditenagai dengan mesin diesel Cummins 
QSB6.7 Tier 4 200hp dengan teknologi 
aftertreatment DOC dan SCR, forklift 
truck ini memberikan kapasitas beban 
maksimum 20.000 lbs dan ketinggian an-
gkat maksimum 16 kaki. Fitur-fitur lain-
nya meliputi kipas yang digerakkan me-
sin, paket pendingin, dan pemanas blok 
mesin sebagai perlengkapan standar.

Cary-Lift 204i menawarkan penggerak 
empat roda dengan mode power steering 
hidrolik dua roda, empat roda, dan crab 
hydraulic. Dengan jarak sumbu roda yang 
dibatasi hingga 12 kaki, 204i dapat men-
capai radius putar 21 kaki 6 inci.

Tidak seperti mesin-mesin articulated 

PETTIBONE TAWARKAN 
ROUGH TERRAIN FORKLIFT 
CARY-LIFT 204I

Rough terrain forklift Pettibone sekarang 
tersedia dengan scrap baler attachment 
untuk aplikasi-aplikasi daur ulang.

loader yang menjangkau ke depan, Pet-
tibone mengatakan bahwa desain rangka 
baja solid dan heavy duy Cary-Lift me-
mungkinkan mesin ini  membawa beban 
penuh melewati tikungan-tikungan tajam 
tanpa mengorbankan kapasitas atau sta-
bilitas beban. Kontrol goyangan rangka 
hidraulik dan kemampuan pemindahan 
samping membantu menstabilkan beban 
dengan meratakan rangka pengangkat 
saat berkendara di tanah yang tidak rata.

Selain itu, silinder goyang bergerak 7° ke 
kanan dan kiri tengah, dan joystick ganda 
memberikan kontrol yang intuitif untuk 
memindahkan gigi secara efisien dan 
mengontrol hidrolik. Rough terrain fork-
lift Cary-Lift 204i tersedia dengan sistem 
telematika X-Command opsional Petti-
bone, yang menawarkan akses real-time 
ke data alat berat. (Sumber: Pettibone)  

BELANJA INFRASTRUKTUR BISA 
MENDORONG PASAR CRANE 
GLOBAL 2022

Penjualan mobile crane global tidak mengalami rebound yang meya-
kinkan pada tahun 2021, tetapi dapat mulai membaik karena belanja 
infrastruktur meningkat, kata Chris Sleight, managing director Off-
Highway Research, seperti dilaporkan khl.com, Jumat (25/2).

Pandemi Covid yang terjadi sepanjang 
tahun 2020 berdampak signifikan terhadap 
penjualan crane secara global. Di Cina, 
pengeluaran stimulus yang besar berarti 
pasar mencapai level tertinggi baru yang 
belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi 
di luar Cina, total penjualan crane turun 
24 persen. Ini adalah penurunan yang jauh 
lebih curam daripada yang terlihat di pas-
ar yang lebih luas untuk peralatan earth-
mover, yang turun 12 persen di dunia 
tidak termasuk China pada tahun 2020.

Meskipun terjadi rebound pada tahun 
2021, pemulihan penjualan crane tidak 
terlihat sekuat pasar peralatan konstruksi 
yang lebih luas, yang melampaui rekor 
penjualan sebelumnya yang dicapai pada 
tahun 2018, meskipun berjuang menghada-
pi problem pasokan komponen, pengiriman 
dan logistik.Walaupun terjadi peningkatan 
di segmen mobile crane, itu tidak terlihat 
kuat atau meyakinkan. Ukuran utamanya 
adalah laporan keuangan dari beberapa 
produsen crane yang terdaftar di pasar 
saham di mana hanya terjadi peningkatan 
pendapatan sekitar 5-10% dibandingkan 
tahun 2020, dan industri ini yang berjuang 
menghasilkan banyak margin.

Keberuntungan dari berbagai jenis crane 
tergantung pada tingkat tertentu pada din-
amika di pasar-pasar di mana mereka paling 
populer. Misalnya, meskipun mesin-mesin 
all-terrain crane cukup populer secara 
universal, kalau tidak termasuk Cina, seki-
tar setengah dari permintaan global untuk 
produk-produk ini ada di Eropa. 
(Sumber: Off-Highway Research)

– sebuah rekor vol-
ume, sebagian besar 
truck crane berukuran 
cukup kecil, tetapi 
termasuk sekitar 
2.000 lattice boom 
crawler. Pasar di Cina 
diyakini telah mele-
wati puncaknya dan 
diperkirakan akan tu-
run selama dua hingga 
empat tahun ke depan 
ke tingkat yang lebih 
rendah, tetapi masih 
mengesankan, sekitar 
30.000 unit per tahun.

Di luar Cina, pasar 
mobile crane umumnya bervariasi antara 
8.000 dan 10.5000 mesin per tahun, meski-
pun pada tahun 2020 tentu saja sangat 
rendah di angka 7.500 mesin yang terjual.
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Masalah rantai pasok masih men-
dera industri alat berat di Jer-

man selama pandemic Covid-19, yang 
menyebabkan terjadinya kesenjangan 
antara pesanan yang masuk dan omset. 
VDMA, Asosiasi Industri Teknik Mesin 
Jerman, dalam rilisnya pada Jumat 
(18/2), menyatakan masalah rantai pa-
sok menghambat kelancaran produksi 
peralatan konstruksi di Jerman. Meski 
demikian, asosiasi itu mengatakan sek-

CeeD (Centre for Engineering, Educa-
tion & Development) adalah sebuah 

badan nasional yang mendukung berbagai 
sektor industri di Skotlandia, yang terikat 
dengan aspirasi bersama untuk mening-
katkan efisiensi operasional, efektivitas 
dan keuntungan melalui pertukaran pen-
getahuan.

Masuknya Rokbak untuk kategori Pema-
saran fokus pada kampanye rebranding 
global yang sangat sukses dari perusa-
haan milik Volvo itu. Para juri terkesan 
dengan semangat yang ditunjukkan oleh 
tim pemasaran, yang bekerja sama den-
gan tim Rokbak lainnya, untuk membantu 
merancang dan mendorong kampanye – 
yang juga meliputi umpan balik langsung 
dari dealer-dealer dan para pelanggan. 
Hal ini memastikan Rokbak (sebelumnya 
Terex Trucks) dan truk-truk pengangkut 
RA30 dan RA40 yang kuat mendapat lipu-
tan luas di media nasional maupun inter-
nasional, serta di seluruh media sosial.

dan semangat dari anggota tim kami. 
Dibutuhkan kontribusi yang signifikan dari 
semua fungsi dalam membuat rebranding 
ini begitu sukses, dan mereka sekarang 
telah diakui secara resmi oleh CeeD de-
ngan penghargaan ini,” paparnya.

Malam kesuksesan Rokbak berlanjut saat 
Rhys Dingwall diumumkan sebagai Young 
Person of the Year CeeD. Pria berusia 19 
tahun itu bergabung dengan Rokbak me-
lalui kemitraan perusahaan dengan otori-
tas lokal, North Lanarkshire Council  dan 
No Limits Scheme mereka. Prakarsa ini 
terkait dengan Supported Employment 
Scheme, yang mencocokkan para pencari 
kerja yang memiliki kebutuhan dukungan 
tambahan dan/atau disabilitas dengan 
perusahan-perusahaan perekrut.

Rokbak mengatakan bahwa Dingwall 
telah terbukti menjadi aset nyata bagi 
perusahaan, terutama bagi tim Paint 
Shop, yang mengerjakan setiap peker-
jaan dengan antusias dan menikmati tan-
tangan untuk mempelajari keterampilan-
keterampilan baru. Sejak bergabung, 
ia telah melakukan berbagai kegiatan 
– mulai dari mencuci truk dan membersi-
hkan kabin hingga finishing pengecatan. 
Setelah bergabung dengan perusahaan 
untuk jangka waktu tetap satu tahun, 
direncanakan bahwa ia akan ditawari 
pekerjaan full-time. (Sumber: Rokbak)

tor mesin konstruksi dan pabrik bahan 
bangunan mencapai peningkatan 22% 
dalam omset sebesar €16,7 miliar pada 
tahun 2021, dibandingkan dengan ta-
hun sebelumnya.

VDMA menambahkan bahwa sektor 
peralatan konstruksi mencapai pening-
katan nominal sebesar 18% menjadi 
€12,4 miliar dengan pesanan yang 
masuk naik sebesar 53%. Selain itu, 

omset ekspor sebesar €8,1 miliar, om-
set domestik €4,3 miliar dan mesin 
konstruksi jalan mencapai peningkatan 
omset tertinggi sebesar 22%.

Perkembangan ini membawa industri 
ini kembali ke level rekor 2018/19, 
kata VDMA. Namun demikian, ekspe-
ktasi akan terjadinya pertumbuhan 
yang menggairahkan pada tahun ini 
harus direspons dengan berhati-hati 
mengingat problem rantai pasok yang 
masih berlanjut. 

“Kami mendorong gelombang pesanan-
pesanan di depan kami yang mungkin 
harus kami lakukan hingga 2023 jika 
situasinya tetap seperti ini,” kata 
Joachim Strobel, ketua divisi peralatan 
konstruksi VDMA.

“Meskipun pesanan banyak, industri ini 
hanya dapat mengharapkan peningka-
tan omset maksimum 7% untuk tahun 
ini. Profit juga akan jauh dari harapan 
kami karena kami harus menghadapi 
biaya-biaya yang sangat meningkat.”

Amerika Serikat, Eropa, dan Cina tetap 
menjadi wilayah pasar terpenting dan 
bersama-sama menguasai 75% pasar glob-
al. Penjualan peralatan konstruksi pada 
tahun 2021 meningkat 30% di AS dan 28% 
di Eropa dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun lalu, sementara pasar 
Cina melemah dengan penurunan 7%. @

GANGGUAN RANTAI PASOK 
HAMBAT PRODUKSI ALAT

Omset pada tahun 2021 mengkompensasi penurunan karena pandemi Covid19. 
FOTO: VDMA

ROKBAK MENDAPAT DUA PENGHARGAAN BISNIS DARI CeeD
Produsen articulated hauler 
yang berbasis di Skotlandia, 
Rokbak, telah memenangkan 
kategori-kategori Marketing dan 
Young Person of the Year dari 
CeeD Industry Awards 2022.

Produk articulated hauler Rokbak RA40. 

“Kampanye rebranding Rokbak sangat 
penting bagi perusahaan kami,” kata 
Paul Douglas, Managing Director Rokbak, 
dalam rilis pabikan itu, Rabu (2/3/2022). 
“Kampanye ini harus terhubung ke 
dealer-dealer dan para pelanggan kami, 
dan itu terjadi di banyak tingkatan. Ini 
benar-benar menarik perhatian berbagai 
aliran media tentang mesin-mesin pen-
gangkut andal yang kami produksi dari 
pabrik kami di Motherwell.

Paul mengatakan, kampanye ini disusun 
dengan sangat baik melalui kerja tim-
tim Rokbak yang luar biasa. “Proyek ini 
menyentuh setiap area bisnis dan Anda 
benar-benar dapat merasakan kebanggaan 

ROKBAK
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