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

Crawler Loaders / Excavators / Motor Graders / Wheel Loaders

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

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

Wheeled Harvesters / Tracked Harvesters / Swing Machines /
Knuckleboom Loader / Shovel Loggers
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MESIN PEMOTONG HEWAN 
• Kolbe, Medoc and Planetary bandsaws, meat slicers, 
 mincers and mixers
•	 Large	quantities	of	sundry	items	including	utensils,	knife	
 holders and containers

ALAT PENDINGIN DAN PENYIAPAN 
MAKANAN
•		Insulated	cold,	chiller	and	freezer	rooms
•		Bitzer	compressors	sets	and	FDC	units
•		Temperature	control	systems	and	air	curtains
•		Large	qty	of	free	standing	stainless	steel	work	benches,	
sinks,	shelving	units,	roller	conveyors	and	drainage	
systems and containers

ALAT PEMBUAT ROTI
•		Sinmag	and	Paramount	3	deck	baking	ovens,	roll	in	
prover	retarders,	dough	moulders,	bun	dividers,	dough	
sheeters and bread slicers

•		Henkelman	Polar	vacuum	packer,	wrapping	machines	
and	other	packaging	equipment

•		Planetary	mixers,	scales,	trollies,	racks,	utensils	and	
other	sundry	equipment

Penjualan Pusat Distribusi dan Fasilitas Penyiapan Makanan Yang Ditutup
Sesuai	petunjuk	dari	perital	besar	yang	berlokasi	di	Jakarta.	Fasilitas-fasilitas	ini	berada	di	
Jakarta,	Indonesia	dan	untuk	dijual	dengan	perjanjian	langsung	dengan	pemilik	(Private	Treaty).	
Semua	peralatan	harus	terjual	habis,	yang	meliputi:

Untuk Dijual

Kontak: Untuk	informasi	lebih	rinci,	silahkan	menghubungi	
Michael	McMahon:	mmcmahon@gordonbrothers.com	+61	(0)	439	740	974
Tentang Gordon Brothers. Sejak	1903,	Gordon	Brothers	telah	membantu	para	pemberi	
pinjaman,	perusahaan-perusahaan	yang	mengoperasikan,	para	konsultan	dan	Investor	untuk	terus	
maju	melalui	perubahan	dengan	memberikan	kekuatan	gabungan	berupa	keahlian	dan	modal.
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Peluang Alat Berat di E-commerce

Jika Anda mengunjungi toko online atau marketplace 
saat ini, kemudian mengetik kata ‘excavator’, 
dalam sekejap foto-foto alat pengeduk itu akan 

terpampang di hadapan Anda. Tidak hanya excavator, 
jenis-jenis alat berat lain dalam berbagai ukuran dan 
merek kini sudah ramai-ramai dijajakan di berbagai 
e-commerce, baik toko online, marketplace maupun 
media sosial. Faktanya saat ini, e-commerce di Indonesia 
tidak lagi didominasi oleh consumer goods tetapi juga 
dihuni oleh barang-barang modal itu. 

Pandemi Covid-19 
mengubah total cara 
perusahaan-perusahaan 
alat berat memasarkan 
dan menjual produk-
produk mereka. 
Kebijakan pembatasan 
sosial atau lockdown 
demi menekan laju 
penularan virus 
corona memaksa 
kita semua untuk 
bekerja dari kantor 
dan/atau rumah. 
Berbagai kegiatan 
rapat, seminar 
hingga negosiasi 
dilakukan 

secara virtual. Transaksi jual beli 
dilakukan secara digital (online). Pemasaran tradisional 
yang mengandalkan pertemuan langsung secara fisik 
alias face to face tidak bisa lagi dilakukan. 

Namun, karena aktivitas-aktivitas bisnis harus tetap 
jalan, maka mereka harus mencari cara-cara yang 
tepat supaya tetap bertahan. Pada titik ini mereka 
tidak punya pilihan lain kecuali memanfaatkan berbagai 
platform online seperti toko online, marketplace hingga 

media social untuk memasarkan dan menjual produk-
produk mereka. Kondisi inilah yang mendorong 
masuknya alat-alat berat ke dunia e-commerce. 

Tetapi, dibandingkan produk-produk consumer 
goods, dunia e-commerce tergolong baru bagi industri 
peralatan berat. Sebelum terjadi pandemi, masih 
sangat sedikit perusahaan alat berat di tanah air 
yang memanfaatkan media baru tersebut. Ini karena 
perilaku pembeli alat berat tidak seperti pembeli 
consumer goods. Para pembeli consumer goods mudah 
saja berbelanja secara online. Mereka tinggal mengklik 
barang-barang yang dibutuhkan, dan setelah itu mereka 
menunggu di rumah karena pesanan mereka dikirim 
sesuai alamat yang tertera. 

Namun, para pelanggan alat berat tidak cukup 
hanya mengklik mesin-mesin yang mereka butuhkan. 
Mereka ingin melihat langsung alat-alat itu, memeriksa 
kondisinya, mendengarkan deru engine-nya dan 
merasakan duduk di balik kemudi. Tidak hanya itu, 
mereka mencari tahu cara operasi dan perawatannya. 
Sudah cukup? Belum. Mereka akan melakukan negosiasi 
harga dan mekanisme pembayaran. 

Persoalan lain, membeli alat berat secara online 
tidak semudah membeli consumer goods karena 
harganya hingga miliaran rupiah. Itu sebabnya 
pembelian barang-barang modal tersebut jarang 
secara tunai, tetapi dibiaya oleh perusahaan leasing 
atau perbankan. Jadi, para pembeli sangat mudah 
untuk mengklik consumer goods, namun hal yang sama 
sekali berbeda ketika mengklik alat-alat berat yang 
harganya mahal. Juga tidak mudah bagi pembeli untuk 
mentransfer uang tanpa bertemu langsung dengan 
penjualnya. Itu berarti butuh waktu bagi pembeli 
maupun penjual untuk membangun kepercayaan 
dalam melakukan transaksi online. Rentetan persoalan-
peroalan ini menghambat pertumbuhan pasar alat-alat 
berat pada e-commerce. @
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HBA Juli Catat 
Rekor Tertinggi
Selama Satu Dekade

MARKET REVIEW

Pemerintah mengumumkan Harga 
Batubara Acuan (HBA) bulan Juli 
di angka USD 115,35 per ton. Hal 

ini melanjutkan tren penguatan harga 
salah satu sumber energi ini dalam 
beberapa bulan terakhir. Bahkan jika 
hendak ditarik lebih jauh lagi, maka 
tren penguatan ini sudah terjadi sejak 
kuartal IV tahun 2020. Lebih menarik 
lagi, capaian harga saat ini merupakan 
yang tertinggi selama 10 tahun 
terhitung sejak November 2011. 

Kenaikan harga batu bara ini dipicu 
oleh kenaikan permintaan secara 
khusus dari Cina dan beberapa negara 
di kawasan Asia Timur. Kepala Biro 
Komunikasi, Layanan Informasi Publik 
dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian 
ESDM Agung Pribadi menjelaskan 
konsumsi batu bara Tiongkok terus 
mengalami lonjakan. 

“Kapasitas pasokan batu bara 
domestik Tiongkok terus menipis 

seiring kembalinya geliat aktivitas 
pembangkit listrik,” ungkap Agung.

Sejauh ini Tiongkok cukup 
kewalahan memenuhi kebutuhan batu 
bara dalam negeri dari tambang dalam 
negerinya. Ini terjadi karena ada kendala 
operasional seperti kecelakaan tambang 
dan perubahan cuaca berupa hujan yang 
ekstrim.

Bulan lalu dilaporkan biaya 
pembangkit listrik naik di atas tarif 
dasar untuk listrik berbahan bakar 
batu bara. Ini terjadi karena kelangkaan 
pasokan batu bara. Padahal disebutkan 
bahwa puncak dari permintaan batu 
bara  untuk musim panas belum terjadi. 
Masih ada kemungkinan permintaan 
batu bara Cina terus naik. 

Selain Tiongkok, Jepang dan Korea 
Selatan juga menunjukkan grafik 
kenaikan serupa. Kenaikan permintaan 
beberapa negara ini kemudian berimbas 
pada kenaikan harga batu bara global. 

Agung mengatakan kenaikan 
ini merupakan rekor tertinggi baru 
setelah sebelumnya pada Juni lalu 
juga menembus USD100,33 per ton. 
Capaian ini juga menempatkan HBA Juli 
sebagai yang tertinggi sejak November 
2011. Kala itu HBA menyentuh 
mencapai USD116,65 per ton. 
“Kenaikan ini menjadi yang paling tinggi 
dalam satu dekade,” tegas Agung.

Sebagai informasi, HBA adalah harga 
yang diperoleh dari rata-rata indeks 
Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle 
Export Index (NEX), Globalcoal 
Newcastle Index (GCNC), dan Platt’s 
5900 pada bulan sebelumnya, dengan 
kualitas yang disetarakan pada kalori 
6322 kcal/kg GAR, Total Moisture 8%, 
Total Sulphur 0,8%, dan Ash 15%.

Terdapat dua faktor turunan yang 
memengaruhi pergerakan HBA yaitu, 
supply dan demand. Pada faktor turunan 
supply dipengaruhi oleh season (cuaca), 
teknis tambang, kebijakan negara 
supplier, hingga teknis di supply chain 
seperti kereta, tongkang, maupun 
loading terminal.

Sementara untuk faktor turunan 
demand dipengaruhi oleh kebutuhan 
listrik yang turun berkorelasi dengan 
kondisi industri, kebijakan impor, dan 
kompetisi dengan komoditas energi lain, 
seperti LNG, nuklir, dan hidro. EI

Ilustrasi pengangkutan 
batubara menggunakan 
conveyor  belt. (Foto: Istimewa)

MARKET REVIEW
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MARKET REVIEW

PT Indika Energi Tbk 
mengambil-alih kepemilikan 
Nusantara Resources Limited, 

perusahaan yang mengelola 
tambang emas Awal Mas di Luwu, 
Sulawesi Selatan. Ini menjadi langkah 
strategis perusahaan masuk ke 
tambang mineral. Aksi korporasi ini 
dilakukan lewat penandatanganan 
Scheme Implementation Deed melalui 
mekanisme scheme of arrangement. 
Nusantara Resources Limited 
sendiri merupakan perusahaan 
tambang yang mengelola tambang 
emas Awak Mas di Luwu, Sulawesi 
Selatan.  

Rencana transaksi ini 
merupakan langkah strategis 
Indika Energy untuk meningkatkan 
eksposur di sektor pertambangan 
emas dan memperkuat diversifikasi 
bisnis perusahaan. Indika Energy 
akan membayar AU$ 0,35 
per saham untuk 168.041.107 
saham yang belum dimiliki oleh 
perusahaan. Sehingga total 
transaksinya adalah sebesar AU$ 
58,8 juta atau ekuivalen dengan 
USD 45,3 juta untuk sekitar 72% 

INDIKA ENERGI AMBILALIH KEPEMILIKAN 
NUSANTARA RESOURCES LIMITED

saham di Nusantara. 
Adapun rencana 

transaksi ini tunduk pada 
pemenuhan persyaratan, 
antara lain persetujuan 
pemegang saham Nusantara 
pada rapat umum pemegang 
saham yang rencananya 
akan diselenggarakan pada 
September 2021. Juga 
persetujuan pengadilan di 
Australia serta pemenuhan 
kondisi lainnya dalam 
dokumen sehubungan 
dengan rencana transaksi. 

Rencana transaksi ini 
juga menerima dukungan 
penuh dari semua anggota 
Independent Board 
Nusantara. Indika Energy, 
dan/atau melalui anak 
usahanya PT Indika Mineral 
Investindo (IMI), saat ini 
memiliki sekitar 28% 
saham di Nusantara. Juga 
kepemilikan saham secara 
langsung di PT Masmindo 
Dwi Area (Masmindo) yang 
mengelola tambang emas 

Awak Mas sebanyak 25%. Melalui transaksi 
ini, Indika Energy akan mengendalikan 
Masmindo sepenuhnya sehingga secara 
efektif meningkatkan eksposur perusahaan di 
sektor pertambangan emas. 

“Transaksi ini merupakan langkah 
strategis Indika Energy untuk memperkuat 
diversifikasi bisnis di sektor non batu bara 
yang terus kami upayakan sejak 3 tahun 
terakhir. Kami berharap transaksi ini dapat 
menciptakan nilai jangka panjang yang 
menguntungkan bagi seluruh pemangku 
kepentingan. Sejak kami melakukan investasi 
awal pada akhir 2018, reserves dan resources 
dari Masmindo sudah meningkat sebanyak 
34% dan 18% yang sekarang berada di level 
1,5 juta ons dan 2,35 juta ons. Kami percaya 
prospek emas ke depannya masih baik,” tutur 
Arsjad Rasjid, Direktur Utama Indika Energy. 

Sebagai bagian dari langkah strategis, 
anak perusahaan Indika Energy, yaitu PT 
Petrosea Tbk. (Petrosea) juga terlibat di 
dalam proyek Awak Mas untuk mewujudkan 
sinergi usaha dalam rangka penciptaan nilai. 
Petrosea bertindak sebagai kontraktor 
untuk pengerjaan Front End Engineering and 
Design (FEED) yang akan dilanjutkan dengan 
negosiasi pengerjaan Engineering, Procurement 
and Construction (EPC). EI

Ilustrasi tambang emas (Foto: Istimewa)
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MARKET REVIEWExperience the Progress.

Liebherr R 9150 B – Technology for Your Excellence
  New EVO bucket offers higher productivity without compromising component lifetime
  Perfect match for 50t to 140t trucks
  US EPA Tier 4f / EU Stage V compliant diesel engine, also available in electric drive version
  Continuous improvement with new gen of key components e.g. diesel engine and swing pump
  Operator friendly cab: quieter working environment for efficient work
  First-class accessibility with larger catwalks and new handrails for increased safety

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

2036-510_005 AZ fuer Indonesien_210x267 MIN_005_R9150B_Tiefloeffel.indd   1 20.08.19   09:18
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PT Kapuas Prima Coal Tbk 
(ZINC), emiten yang bergerak 
di bidang pertambangan bijih 

besi (Fe) dan Galena di Indonesia, 
membukukan pertumbuhan kinerja 
pada Kuartal I-2021. Hingga akhir 
Maret 2021, ZINC berhasil mencatat 
penjualan sebesar Rp228,4 miliar, atau 
naik 36,9% dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya yaitu Rp166,7 
miliar. Sementara laba kotor naik 
124,5% menjadi Rp113,2 miliar, dan laba 
bersih melesat 304,4% menjadi Rp64,6 
miliar dari Rp15,9 miliar pada periode 
yang sama tahun sebelumnya. 

Padli Noor, Direktur Independen 
ZINC, mengungkapkan pencapaian 
tersebut tidak lepas dari peningkatan 
kapasitas produksi yang sudah mulai 
dijalankan sejak akhir tahun 2020, serta 
tren peningkatan harga komoditas yang 
terus berlanjut hingga pertengahan 
tahun 2021 ini. 

“Hingga Kuartal I-2021, ZINC 
memproduksi ore sebanyak 126.000 
ton, meningkat 57,5% jika dibandingkan 
dengan produksi ore pada periode yang 
sama tahun sebelumnya, yaitu 80.000 
ton. Kami bersyukur berhasil melewati 
kuartal pertama tahun ini dengan hasil 
yang memuaskan. Melihat tren kenaikan 

harga komoditas dan permintaan 
untuk konsentrat yang masih tinggi, 
kami optimis hingga akhir tahun dapat 
mempertahankan kinerja yang positif,” 
ungkapnya dalam rilis yang diterima 
Equipment Indonesia, Selasa (22/6). 

Realisasi kinerja yang positif 
selama Kuartal I-2021 ditunjukkan 
oleh peningkatan penjualan komoditas 
yang diproduksi oleh ZINC. Tercatat, 
per Maret 2021 penjualan konsentrat 
seng sebesar Rp108,6 miliar, atau naik 
35,6% dari Rp80 miliar pada periode 
yang sama di tahun sebelumnya (YoY). 
Penjualan komoditas perak tumbuh 
19,5% (YoY) dari Rp36,6 miliar 
menjadi Rp43,8 miliar. Sementara 
itu, penjualan konsentrat timbal 
mengalami penurunan sebesar 13,8% 
(YoY) menjadi Rp39,2 miliar dari 
Rp45,5 miliar, dan penjualan bijih besi 
mengalami penurunan 12,5% (YoY) 
menjadi Rp3,9 miliar. Namun demikian, 
ZINC memperoleh tambahan penjualan 
dari konsentrat besi sebesar Rp32,7 
miliar pada Kuartal I-2021. 

Sebelumnya, ZINC menetapkan 
target penjualan pada tahun 2021 
mencapai Rp1,2 triliun. ZINC optimis 
kinerja positif pada kuartal pertama 
ini dapat terus berlanjut hingga akhir 

tahun, seiring dengan strategi yang 
dijalankan, yaitu meningkatkan kapasitas 
produksi sebesar 20-30% mencapai 
564.000 ton konsentrat.

“Kami optimis target tersebut dapat 
direalisasikan seiring dengan perbaikan 
ekonomi dan industri manufaktur, dan 
didukung oleh tingginya permintaan 
konsentrat dari berbagai negara. Hingga 
saat ini ZINC telah mengantongi 
kontrak penjualan konsentrat mencapai 
setengah kuota ekspor yang dimiliki 
membuat permintaan akan konsentrat 
terus meningkat,” Padli menambahkan. 

Sebagai informasi, ZINC 
memperoleh kuota ekspor sebesar 
46.000 ton konsentrat seng dan 17.500 
ton konsentrat timbal untuk tahun 2021. 
Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja 
di tahun ini, ZINC telah merampungkan 
pembangunan pemurnian timbal 
pertama di Indonesia yang berada di 
Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. 

“Direncanakan smelter timbal akan 
memasuki tahap commissioning, dan 
bisa beroperasi secara komersil pada 
Kuartal III-2021 ini. Diharapkan mulai 
beroperasinya smelter timbal tersebut 
dapat memberikan kontribusi positif 
terhadap kinerja ZINC ke depan,” 
pungkasnya. EI

ZINC RAIH LABA BERSIH RP64,6 MILIAR 
DI KUARTAL I-2021 DIDORONG PENJUALAN 

KONSENTRAT SENG DAN PERAK

MARKET REVIEW
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PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara 
(AMMAN) menambah satu unit lagi 
Excavator Backhoe R 9350 untuk 
memperkuat operasi armadanya pada 
tambang Batu Hijau di Kabupaten 
Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat 
NTB). AMMAN merupakan perusahaan 

pertambangan yang mengoperasikan 
tambang Batu Hijau itu. Perusahaan 
tambang ini memiliki beberapa 
prospek tembaga dan emas yang 
paling menjanjikan. Tambang Batu Hijau 
merupakan tambang tembaga dan 
emas terbesar kedua di Indonesia, dan 

merupakan aset pertambangan kelas 
dunia.

Operasi PT Liebherr Indonesia di 
tambang Batu Hijau dimulai pada tahun 
2019 dengan perakitan Excavator Backhoe 
R 9350 pertama, yang ditugaskan pada 
11 April 2019 dan diikuti oleh Excavator 

Kedatangan 
Excavator Liebherr 

R 9350 ke-3 
di Tambang Batu Hijau

Senang dengan kinerja dan keandalan dua unit pertama 
Excavator Liebherr R 9350 dalam 12.000 jam pertama 

operasi mereka di tambang Batu Hijau, AMMAN memutuskan untuk 
menambahkan satu unit lagi untuk memperkuat armadanya.

COVER STORY
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Backhoe R 9350 kedua yang ditugaskan 
pada 19 Mei 2019.

R 9350 adalah salah satu mesin 
Liebherr Mining paling populer yang 
diproduksi oleh pabrikan asal Jerman ini 
dan memiliki total penjualan sekitar 220 
unit di seluruh dunia. Excavator besar 
itu dibangun untuk bersaing di pasar 
mesin pertambangan kelas menengah. 
Dilengkapi dengan bucket 18m³, alat 
berat ini merupakan alat pemuatan yang 
ideal untuk armada truk pertambangan 
100 ton. 

Excavator R 9350 merupakan alat 
berat yang sangat handal dan berkinerja 
baik di lingkungan pertambangan yang 
paling menantang sepanjang masa 
kerja unit. Alat berat ini menawarkan 
standar tertinggi dalam hal keselamatan, 
keberlanjutan, kinerja, masa pakai, total 
biaya kepemilikan (TCO), kemudahan 
perawatan, dan masih banyak lagi.

Excavator Backhoe R 9350 didukung 
oleh mesin diesel Cummins QSK45 yang 
bertenaga kuda tinggi dan mematuhi 
batas emisi yang sesuai dengan EPA 
Tier 2 AS. Penggerak daya ini membuat 
R 9350 hemat biaya tanpa mengurangi 
produktivitas sekaligus mengurangi 

dampak operasi alat berat ini terhadap 
lingkungan. 

R 9350 menggunakan sirkuit ayun 
loop tertutup untuk memaksimalkan 
torsi ayun sambil mempertahankan 
aliran penuh ke sirkuit hidraulik. Hal 
ini memungkinkan excavator backhoe 
ini memiliki gerakan pemasangan yang 
lebih cepat, yang memberi alat berat ini 
kemampuan untuk meningkatkan waktu 
siklus dan target produksi bagi para 
pelanggan. 

R 9350 juga dilengkapi dengan sistem 
peredam elektronik yang dipatenkan 
Liebherr, yang memberikan bantalan 
akhir langkah untuk gerakan pemasangan 
yang lebih halus.

Penambahan unit ke-3
Operasi kedua mesin pengeduk 

besar ini di tambang Batu Hijau 
berdampak signifikan terhadap 
peningkatan produktivitas usaha 
tambang tersebut. Performa mereka 
terbukti sangat bagus, yang ditopang 
dengan dukungan purna jual yang prima 
dari PT Liebherr Indonesia Perkasa. 
Itu sebabnya, AMMAN memutuskan 
untuk menambahkan satu unit lagi 

untuk memperkuat armadanya guna 
mendukung peningkatan kemampuan 
produksi di tambang Batu Hijau.

Proses perakitan unit yang ketiga 
ini dimulai pada 14 April 2021. Waktu 
perakitan untuk unit ini biasanya 
memakan waktu sekitar 2 minggu. Tetapi 
karena departemen pelatihan PTL 
berada di lokasi tambang dan beberapa 
teknisi perusahaan membutuhkan 
pelatihan untuk unit R 9800 yang baru, 
maka kedua belah pihak memutuskan 
membagi tim. Hal ini menyebabkan 
proses perakitan R 9350 yang ketiga 
ini sedikit molor. Dibutuhkan waktu 4 
minggu untuk menyelesaikan dari awal 
proses perakitan hingga commissioning 
dan serah terima unit. 

Dukungan yang terus-menerus 
dari tim pemeliharaan dan derek PT 
AMMAN Mineral Nusa Tenggara sangat 
membantu kelancaran selama proses 
perakitan ini. Perusahaan tambang 
ini memudahkan semua persyaratan 
akses pengangkatan dan pekerjaan 
di ketinggian yang dibutuhkan oleh 
tim Liebherr untuk menyelesaikan 
pekerjaan-pekerjaan yang ada.

Setelah bekerja keras berjam-jam 

Excavator tambang Liebherr R 9350. (Foto: Liebherr)

COVER STORY
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selama perakitan mesin R 9350 dengan 
berbagai masalah teknis, menuntaskan 
pemeriksaan hidrolik dan listriknya, 
tim akhirnya menyelesaikan mesin yang 
siap untuk pencucian dan pembersihan 
terakhir pada Jumat 21 Mei 2021.

Tim PT Liebherr Indonesia Perkasa, 
pada Sabtu 22 Mei 2021, berhasil 
menyelesaikan commissioning dan 
melakukan serah terima Excavator 
Backhoe R 9350 kepada mitra 
bisnis, AMMAN. Kedua belah pihak 
menandatangani dokumen akhir resmi 
dan mesin ini mulai melakukan perjalanan 
ke tambang untuk melaksanakan tugas 
operasional pertamanya, yaitu memuat 
keluar dari ore stockpile.

Armada R 9350 di Batu Hijau 
menjalankan berbagai pekerjaan 
operasional di tambang seperti stockpile 
loading, bench loading, bench clean down 
work, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya 
yang wajib dilakukan untuk memenuhi 

target produksi sehari-hari.
Operasi armada R 9350 di Batu 

Hijau mengikuti semua pedoman 
perawatan yang telah ditetapkan oleh 
tim perawatan tambang AMMAN. Hal 
ini telah didukung dengan panduan ketat 
dari tim PTL di lokasi, dan mengikuti 
jadwal penggantian berbagai komponen 
yang direkomendasikan, untuk mencapai 
waktu henti (downtime) alat berat yang 
minimal dengan ketersediaan waktu 
kerja yang maksimal. 

Liebherr terus berupaya untuk 
memperpanjang umur berbagai 
komponen mesin ini. Melalui program 
Remanufaktur, sistem pelumasan yang 
unggul, dan penguatan suku cadang 
yang mengalami tekanan, Liebherr dapat 
mengurangi frekuensi penggantian suku 
cadang. Hasilnya adalah meminimalkan 
dampak lingkungan dan menurunkan 
biaya kepemilikan keseluruhan untuk 
AMMAN.

Dengan kehadiran R 9350 yang baru 
ini, customer berencana menggunakannya 
untuk menggantikan salah satu mesin 
dari pesaing yang sudah tua, yang saat ini 
beroperasi di tambang Batu Hijau dan 
hampir mendekati akhir masa pakainya. 
Tim di AMMAN sangat senang dengan 
kinerja dan keandalan yang ditunjukkan 
oleh dua unit R 9350 pertama dalam 
12.000 jam pertama tugas operasional 
mereka. AMMAN juga sangat senang 
dengan dukungan yang diberikan oleh 
tim teknis dari PT Liebherr Indonesia 
di lokasi, dan hal ini membuat AMMAN 
memutuskan untuk menambahkan 
mesin ketiga ini ke armada mereka.

Akhirnya, PT Liebherr Indonesia 
Perkasa (PTL) ingin mengucapkan 
terima kasih kepada PT Amman 
Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) atas 
kepercayaannya kepada Liebherr sebagai 
mitra pertambangan saat ini dan pada 
masa yang akan datang. EI

COVER STORY
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Transaksi perdagangan online 
(e-commerce) semakin 
menjanjikan di Indonesia. Nilai 

transaksinya terus meningkat. Bahkan 
selama masa pandemi COVID-19 ini, 
pertumbuhannya semakin bergairah 
karena jumlah orang yang berbelanja 
secara online terus bertambah. Apalagi 
ditopang oleh kebijakan digitalisasi sistem 
pembayaran yang semakin mempermudah 
dalam transaksi ekonomi digital melalui 
e-commerce. Bank Indonesia (BI) 
memperkirakan nilai transaksi e-commerce 
pada tahun 2021 ini akan tumbuh 33,2% 
menjadi Rp 337 triliun, dari perkiraan 
nilai transaksi pada 2020 yang sebesar 
Rp 253 triliun. Gubernur Bank Indonesia 
(BI), Perry Warjiyo, dilansir dari Kontan.

co.id (24/1/2021), mengatakan ekonomi 
dan keuangan digital Indonesia  mengalami 
pergerakan luar biasa selama pandemi ini. 

Sebelum pandemi, industri 
e-commerce Indonesia dikuasai oleh 
segmen consumer goods. Namun, 
pertumbuhan e-commerce yang begitu 
gemerincing selama krisis kesehatan 
global ini membuat banyak industri lain 
tergoda untuk memanfaatkannya. Salah 
satunya adalah industri alat berat. Saat 
ini bermunculan produk-produk alat 
berat yang nangkring di marketplace, 
toko online maupun media sosial. Para 
pemain industri yang padat modal 
memanfaatkan e-commerce bukan 
hanya untuk pemasaran digital (digital 
marketing) tetapi juga jualan. 

“Salah satu hal yang mendorong 
kami memanfaatkan e-commerce adalah 
pandemi Covid-19 yang membatasi 
pertemuan face to face dengan para 
customer. Tetapi tidak dipungkiri juga 
tren statistik penggunaan e-commerce 

dan media sosial terus bertambah setiap 
tahunnya,” kata Davin Christian, Marketing 
Director PT Equipindo Perkasa, kepada 
Equipment Indonesia baru-baru ini.

Bisnis alat berat termasuk jenis 
industri yang tidak mudah untuk 
berubah. Namun, kebijakan pembatasan 
aktivitas-aktivitas bisnis selama pandemi 
dan gangguan-gangguan pada berbagai 
proyek yang mengandalkan penggunaan 
alat-alat berat, membuat industri ini 
tidak punya pilihan lain selain ikut 
terjun di e-commerce. 

“Hingga awal tahun 2020, transaksi 
online terasa masih asing di industri alat 
berat. Jarang-jarang ada  perusahaan 
Indonesia yang memanfaatkan berbagai 
e-commerce untuk mempromosikan 
produk-produk  mereka. Tetapi 
semenjak pecahnya pandemi Covid-19, 
makin banyak perusahaan distributor 
yang memanfaatkannya. Kini transaksi 
online semakin lumrah di bisnis alat 
berat, meski nilai transaksinya belum 

PT Indotruck Utama adalah distributor 
tunggal untuk produk-produk Volvo 
Group (Volvo Construction Equipment 
dan SDLG) di Indonesia (Foto: EI)

Covid-19 Dorong Transaksi 
Alat Berat Secara Online
Pandemi Covid-19 mendorong 
aktivitas-aktivitas pemasaran 
dan penjualan alat berat 
dilakukan secara online melalui 
berbagai platform digital. 
Bagaimana efektifitasnya?
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seberapa dibandingkan pemasaran 
konvensional,” kata Fahruddin, Manajer 
Marcom PT Gaya Makmur Tractors 
(GMTractors) kepada Equipment 
Indonesia pada Rabu (30/6).

Pandemi Covid-19 telah memaksa 
distributor-distributor alat berat 
di Indonesia untuk menggunakan 
pendekatan hybrid dalam aktivitas-
aktivitas pemasaran dan  penjualan. 
Selama pandemi ini, entah sampai 
kapan, cara-cara penjualan langsung 
(face to face) dan bahkan dihentikan 
sambil menunggu kondisi Covid-19 
benar-benar terkendali. Sebagai gantinya 
adalah pemanfaatan media digital 
dengan melakukan pemasaran dan 
juga penjualan secara online. Ketika 
kondisi Covid-19 sudah aman, kedua 
pendekatan ini, online dan offline, akan 
dikombinasikan.

Menurut Elena Sitinjak, Head 
of Marketing Communication PT 
Indotruck Utama, pemanfaatan 
e-commerce memberikan banyak 
kemudahan kepada para pemain alat 
berat karena jangkauannya sangat luas 
dibandingkan cakupan pendekatan-
pendekatan tradisional. “Dengan 
memanfaatkan e-commerce, informasi-
informasi yang kami sampaikan kepada 
para pelanggan bisa tiba lebih cepat dan 
jangkauannya lebih luas,” ungkapnya.

Daniel Prayogo, Marketing Manager 
PT LiuGong Machinery Indonesia, 
menyebut tren e-commerce di industri 
alat berat merupakan tuntutan zaman, 
dan karena itu para pemain di sektor 

ini tidak bisa mengabaikannya jika tidak 
mau ketinggalan. “LiuGong Indonesia 
menyadari bahwa seiring perkembangan 
jaman e-commerce merupakan salah satu 
platform yang efektif untuk menyampaikan 
berbagai informasi kepada berbagai 
pihak, termasuk customer, terlebih dengan 
kondisi saat ini,” ujarnya. Selama ini 
LiuGong Indonesia gencar melakukan 
digital marketing dengan memanfaatkan 
berbagai akun media sosial yang 
dimilikinya.  

GMTractors mengaku tidak asing 
lagi dengan e-commerce. “Kami sudah 
memasuki dunia e-commerce sejak 
sekitar tiga tahun terakhir. Yang kami 
gunakan bukan hanya marketplace dan 
kanal-kanal media sosial tetapi juga 
direktori-direktori teknologi digital 
yang terkait B2B,” kata Fahruddin.

Praktis tapi belum efektif
Seberapa efektif pemanfaatan 

e-commerce dibandingkan cara-cara 
pemasaran dan penjualan tradisional? 
Kalau dikomparasi, kata Fahruddin, 
pemasaran tradisional tetap dominan 
di dunia alat berat. “Produk-produk 
alat berat tidak seperti consumer 
goods. Kalau consumer goods, setelah 
melihat display produk, para pembeli 
bisa langsung mengklik dan barang-
barang akan dikirimkan sesuai alamat. 
Di industri alat berat, banyak faktor 
yang perlu diketahui. Spesifikasi unit 
akan ditanyakan. Kemudian para pihak 
akan melakukan berbagai negosiasi,” ia 
menerangkan rumitnya perdagangan 

online untuk barang-barang modal ini. 
Keruwetan yang sama diakui 

Davin, terutama dari sisi pemasaran. 
“Untuk efektivitas penjualan alat berat, 
pemasaran traditional jelas jauh lebih 
efektif dibandingkan dengan digital 
marketing. Namun, karena kondisi 
pandemi Covid-19 masih berlangsung 
mau tidak mau semua platform 
yang tersedia dimanfaatkan untuk 
memasarkan produk-produk yang ada.” 

Elena menambahkan bahwa 
customer cenderung belum puas 
kalau tidak melihat langsung dan 
merasakan sendiri unitnya. “Untuk 
keputusan pembelian, konsumen tetap 
memerlukan pendekatan face to face 
atau customer melihat/merasakan 
sendiri unitnya,” ujarnya.

Tanpa bermaksud meragukan 
kemanjuran berbagai media sosial 
dan kanal-kanal e-commerce dalam 
mendorong promosi dan meningkatkan 
penjualan, Daniel menegaskan perlunya 
tindak lanjut. “Untuk memastikan 
efektivitas digital marketing secara 
maksimal, LiuGong Indonesia giat 
melakukan follow up melalui pendekatan 
tradisional (face to face),” ujarnya. 

Masih terlalu dini untuk 
mengevaluasi manfaat nyata e-commerce 
untuk mendongkrak penjualan produk-
produk alat berat di Indonesia karena 
industri ini baru mulai merintisnya. 
Davin, misalnya, mengakui PT Equipindo 
Perkasa baru mulai fokus menggarap 
digital marketing. “Salah satu benefit 
yang kami rasakan adalah meningkatnya 
brand awareness dari produk-produk 
yang kami ageni,” ujarnya.

LiuGong Indonesia juga lebih fokus 
ke pemasaran digital. Idealnya, kata 
Daniel, digital marketing memberikan 
kontribusi riil baik dari sisi promosi, 
sales maupun after sales. “Bagi LiuGong 
Indonesia, digital marketing telah 
memberikan benefit riil baik dari sisi 
sales maupun after sales,” ujarnya tanpa 
merinci lebih lanjut. 

Sementara GMTractors 
memposisikan digital marketing untuk 
dua hal. Pertama untuk memperoleh 
lead, yang nantinya akan ditindaklanjuti 
oleh tim sales, baik secara online, telepon 
maupun pertemuan langsung. “Kami sudah 
membuktikan beberapa lead yang kami 
peroleh via kanal-kanal B2B berujung 
pada penjualan, meski porsinya belum 
bisa melebihi hasil penjualan dengan 
menggunakan pendekatan tradisional. 
Manfaat kedua untuk branding, baik 
untuk perusahaan secara umum maupun 

GMTractors makin aktif memanfaatkan berbagai platform 
digital untuk kegiatan pemasaran dan penjualan (Foto: EI)
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produk-produk yang kami ageni,” 
Fahruddin menguraikan.

Ia menambahkan, dampak digital 
marketing tidak semuanya dapat diukur. 
Kalau dari segi sales, manfaatnya 
bisa terlihat dari volume penjualan. 
Tapi kalau dari segi brand, manfaatnya 
memang tidak bisa dilihat tetapi 
bisa dirasakan. “Itu sisi positif digital 
marketing untuk branding. Efeknya sudah 
mulai terasa,” ungkapnya.

Butuh waktu
Terdapat beragam platform yang 

dapat digunakan untuk mengotpimalkan 
digital marketing dewasa ini seperti 
media sosial (Instagram, Linkedin, 
Facebook, YouTube dan TikTok), kanal-
kanal marketplace, website perusahaan 
dan berbagai aplikasi. Pemilihan 
platform bergantung pada target 
pemasarannya. 

Fahruddin mencontohkan, untuk 
branding, GMTractors lebih banyak 
menggunakan media sosial. “Target 
kami adalah untuk membangun brand 
awareness tentang produk-produk 
kami dan informasi-informasi terkait 
perusahaan, termasuk after sales 
support. Namun, kami terkadang juga 
bisa soft selling di social media,” ujarnya. 

Untuk hard selling, perusahaan 
ini memanfaatkan media digital yang 
arahnya B2B. “Saat ini tersedia banyak 
kanal B2B yang membuat direktori 
untuk berbagai sektor. Kanal-kanal 
inilah yang kami manfaatkan untuk 
hard selling. Di samping itu, ada juga 
marketplace yang umumnya digunakan 
untuk penjualan consumer goods,” 
ungkapnya seraya menambahkan bahwa 
pemanfaatan kanal-kanal B2B ini belum 
terlalu efektif untuk penjualan alat-alat 
berat secara online.

Para pelanggan tentu saja butuh 
waktu untuk yakin bahwa transaksi 
online untuk produk-produk alat berat 
benar-benar aman. Membeli alat berat 
secara online tidak semudah membeli 
consumer goods karena harganya hingga 
miliaran rupiah. “Sangat mudah untuk 
mengklik consumer goods, namun 
hal yang sama sekali berbeda ketika 
mengklik produk berat yang harganya 
mahal dan mentransfer uang tanpa 
bertemu langsung dengan penjualnya. 
Butuh beberapa saat bagi pembeli 
untuk membangun kepercayaan, dan 
juga bagi penjual untuk membangun 
kepercayaan di pasar tersebut,” kata 
Fahruddin.

Faktanya saat ini banyak distributor 

alat berat menggarap peluang-
peluang yang ditawarkan 
berbagai media digital karena 
desakan situasi pandemi 
COVID-19Itu berarti kalau 
mereka ingin sukses dalam 
memanfaatkan media digital, 
mereka harus bekerja ekstra 
untuk mengoptimalkan 
pemanfaatannya. 

“Supaya pemasaran digital 
membuahkan hasil yang diinginkan, 
kami harus memastikan semua 
media digunakan secara optimal 
dan konsisten. Semua info dan 
promo tersebar scara bersamaan. 
Setiap desain konten dibuat 
modern dan tepat agar para 
konsumen tertarik, boosting setiap 
iklan dengan menggunakan paid 
ads jika dibutuhkan. Dan, yang tidak 
kalah pentingnya follow up dari 
tim untuk setiap hasil dari konten 
yang di-share di semua media 
harus ada,” Elena menjelaskan 
upaya-upaya yang dilakukan tim 
pemasaran PT Indotruck Utama.  

LiuGong Indonesia, 
kata Daniel, terus berusaha 
melakukan update content secara 
berkala pada platform digital 
marketing untuk menyampaikan 
berbagai informasi yang 
bermanfaat bagi para pelanggan 
yang tergabung dalam social 
media dan digital platform lainnya.

Equipindo, dengan 
dukungan dari prinsipalnya, 
menyajikan informasi-informasi 
tentang berbagai produk dan 
mengedukasi para pelanggan 

dengan memanfaatkan berbagai media 
sosial dan platform digital marketing 
lainnya. “Kami secara bersama-sama 
terus memberikan informasi-informasi 
tentang berbagai produk, cara 
pengoperasian, dan juga perawatannya. 
Jadi, sasaran akhirnya bukan hanya 
untuk jualan, tetapi juga memberikan 
informasi dan edukasi,” ujarnyanya.

Sementara GMTractors, sejak 
marketing plan 2020 sudah memposisikan 
hampir 70 persen untuk aktivitas 
pemasaran online. “Selama masa pandemi 
Covid-19, ketika kegiatan pemasaran 
offline masih sulit dilakukan, GMT 
memaksimalkan metode pemasaran 
online melalui berbagai platform yang 
tersedia. Hal ini didukung oleh manajamen 
perusahaan yang terus mendorong kami 
untuk meningkatkan pemanfaatan digital 
marketing, dan tim pemasaran dipacu 
untuk lebih kreatif menemukan kanal-
kanal baru supaya perusahaan lebih 
banyak masuk di dunia online dan digital 
marketing,” kata Fahruddin. 

Pandemi Covid-19 mendorong para 
pemain alat berat untuk menjadikan 
berbagai platform digital marketing sebagai 
salah satu opsi untuk mempromosikan 
dan memasarkan produk-produk 
mereka. Hal ini sejalan dengan tren 
digitalisasi yang semakin menguat 
di segmen consumer goods. Meski 
penjualan secara online sudah lumrah di 
segmen consumer goods dan berkembang 
sangat pesat, namun tidak demikian 
dengan produk-produk alat berat. 
Waktu yang akan menguji apakah 
pemasaran dan penjualan alat-alat berat 
melalui e-commerce akan berhasil atau 
tidak. EI

Excavator LiuGong 
digunakan untuk 
mencacah batang 
kelapa sawit (Foto: 
LiuGong)
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Pandemi COVID-19 yang 
berlarut-larut telah mendorong 
banyak bisnis mengubah 

cara untuk bertahan hidup. Untuk 
mengantisipasi berbagai disrupsi 
terhadap kegiatan pemasaran dan 
penjualan selama masa sulit ini, 
misalnya, banyak perusahaan beralih 
ke pemasaran digital (digital marketing) 
sehingga  mereka tetap terhubung 
dengan para customer meski secara 
virtual. Ada pula perusahaan yang 
mengembangkan aplikasi-aplikasi 
tertentu yang memberikan kemudahan 
kepada para pelanggan dalam 
menjalankan bisnis mereka, seperti yang 

kata Derry Afifudin Adiwijaya, Customer 
Experience & Marketing Communication 
Manager Trakindo kepada Equipment 
Indonesia baru-baru ini. 

“Mengapa Trakindo tertarik 
menggunakan digital marketing karena 
perusahaan ini menggarap bisnis 
alat berat memang niche. Segmen 
pasarnya sangat spesifik. Kalau kami 
menggunakan above the line, mungkin 
tembakannya tidak tepat sasaran. 
Namun, dengan menggunakan media 
digital, kami bisa mendisain informasi 
yang tepat untuk orang yang tepat,” 
ungkapnya seraya menambahkan 
bahwa penggunaan media digital juga 
justru jauh lebih efisien dari segi cost 
dibandingkan media konvensional. 

Penggunaan media digital dalam 
pemasaran (digital marketing), Derry 
mencontohkan, memungkinkan 
penyampaian pesan-pesan dalam 
berbagai format seperti suara, 
gambar dan video, sehingga interaksi, 
engagement-nya bisa lebih dalam lagi. 
Bahkan mereka tidak hanya bisa melihat 
dan menonton, melainkan juga bisa 
langsung ngobrol (chatting). Website 
Trakindo, misalnya, sudah dilengkapi 
dengan fitur live chat. Berbagai media 
sosial Trakindo juga memberi ruang 
kepada pelanggan untuk bisa memberi 
comment.  

Trakindo saat ini memiliki banyak 
kanal untuk menjangkau para customer 
seperti media sosial (Instagram, 
Youtube, Facebook dan LinkedIn), 
Website dan aplikasi Trakindo 
Customer App. Aplikasi yang disebutkan 
terakhir ini dirancang khusus untuk 
memudahkan customer memonitor 
pemesanan spareparts, service, invoice 
dan terhubung ke aplikasi Caterpillar. 
Khusus untuk event, perusahaan ini 
menggunakan microsite. Baru-baru ini 
Trakindo meluncurkan WhatsApp 
Channel untuk semakin mempermudah 
menjangkau para calon pelanggan 
maupun pelanggan-pelanggan yang 
sudah ada. 

Tidak hanya itu, untuk menyasar 
customer potensial yang lebih luas, 
Trakindo menggelar acara Online 
Trakindo Event via aplikasi Zoom. 
Di acara itu, Trakindo melakukan 
presentasi produk secara secara 
virtual yang didukung oleh tim sales 
di belakang layar yang langsung 
menghubungi para customer maupun 
calon pelanggan. “Untuk follow-up bisa 
mix, yaitu presentasinya secara online, 
negosiasi secara offline. Tetapi proses 

dilakukan PT Trakindo Utama. 
Seiring dengan tren e-commerce yang 

semakin menguat di tanah air selama 
masa Covid-19 ini, Trakindo semakin 
memaksimalkan penggunaan media 
digital untuk berbagai aktivitasnya. 
“Sekarang ini kita mudah sekali 
membeli apa yang kita inginkan dengan 
memanfaatkan e-commerce. Begitu 
terhubung dengan internet, kita ketik 
kata kunci pada website, maka dalam 
sekejap barang-barang itu tersaji di 
layar. Kita tinggal klik barang-barang 
yang dibutuhkan untuk kemudian 
dideliveri sesuai alamat yang tertera. 
Jadi, prosesnya sangat mudah dan cepat,” 

Ilustrasi aplikasi “Trakindo 
Customer App” (bawah), dan 
Dozer Cat D6 GC (atas)

Dongkrak Pemasaran, 
Trakindo Optimalkan 
Digital Marketing
PT Trakindo Utama semakin mengoptimalkan pemanfaatan 
digital marketing untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan
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PO hingga closing kembali 
secara online lagi, karena 
proses PO di Trakindo 
sudah dilakukan secara 
online,” ujarnya.  

Dengan berbagai 
platform tersebut, kata 
Derry, Trakindo bisa 
menjangkau berbagai 
lapisan pelanggan. Apalagi 
hampir semua orang 
memiliki salah satu 
atau lebih dari media 
sosial yang tersedia saat 
ini. Hanya intensitas 
pemakaiannya yang 
berbeda sesuai usia. 
Trakindo juga aktif 
menggarap berbagai 
forum berbasis digital 
seperti Grup Operator 
dan grup-grup profesional 
lainnya. “Mereka ini bisa 
memberikan referensi 
dan menjadi influencer. 
Jadi, kami secara tidak 
langsung memengaruhi 
anggota-anggota 
komunitas itu,” imbuhnya.

Potensi digital 
marketing makin 
kuat 

Ketika ditanya 
mengenai efektivitas digital 
marketing dibandingkan 
pemasaran tradisional 
(offline), Derry mengakui 
pertemuan face-to-face 
jelas lebih manjur. “Kalau 
sudah saling kenal, mereka 
bisa bercerita panjang 
lebar dan menjelaskan 
banyak hal secara detail. 
Sementara ruang media 
digital, untuk menjelaskan 
sesuatu atau bernegosiasi, 
tidak sefleksible 
pertemuan offline,” 
ujarnya.

Problem lain dengan 
media digital adalah 
interaksi yang kaku jika 
kedua belah pihak belum 
saling kenal. “Kalau 
komunikasi kurang bagus 
secara online, calon 
customer bisa berpaling ke 
suplier lain.” 

Juga sulit ditebak 
dalam pemasaran digital 
apakah orang-orang yang 

tertarik dengan penawaran-penawaran 
yang disampaikan benar-benar mau beli 
atau hanya sekedar bertanya. 

Tantangan lain, lanjut Derry, 
membeli alat berat secara online tidak 
seperti produk-produk consumer 
goods. “Untuk consumer goods, kita 
tinggal buka website atau toko online, 
mengklik barang-barang yang diinginkan, 
kemudian barang-barang itu dideliveri 
ke alamat Anda. Sementara mereka yang 
hendak membeli alat berat cenderung 
ingin melihat langsung mesinnya, 
mencari tahu spesifikasinya, memeriksa 
kondisinya, melihat cara operasi dan 
bertanya tentang layanan purna jualnya 

ratusan dan bahkan ribuan, yang bisa 
ditindaklanjuti oleh tim sales baik via 
telepon, email maupun pertemuan 
langsung. 

“Setidaknya, dengan menggunakan 
digital marketing kami bisa tahu seberapa 
banyak orang-orang yang punya interest 
terhadap informasi-informasi yang 
disampaikan, meski setelah di-follow up 
akan terseleksi mana yang benar-benar 
serius dan mana yang hanya sekedar 
bertanya.” 

Secara umum digital marketing 
memang belum berdampak signifikan 
terhadap penjualan alat-alat Trakindo. 
Namun, menurut Derry, setidaknya ada 
tiga manfaat yang diperoleh perusahaan 
dari kegiatan digital marketing yang 
sudah dilakukan selama ini. Pertama, 
membangun brand awareness di 
benak pelanggan mengenai produk-
produk dan promosi-prosi terbaru 
Trakindo. Kedua, engagement di 
mana Trakindo tetap berhubungan 
dengan para customer, ngobol, meng-
update informasi-informasi terbaru 
dan sebagainya. Ketiga, membantu 
melakukan transaksi bagi para customer 
yang tertarik untuk membeli unit. 

Untuk meningkatkan efektivitas 
digital marketing, Trakindo terus 
mendorong para pelanggan untuk 
memanfaatkan kanal-kanal media sosial 
dan aplikasi-aplikasi digital yang tersedia. 
“Mereka yang terbiasa menggunakan 
phone sales, sekarang kami latih mereka 
untuk menggunakan aplikasi Trakindo 
Customer App. Dengan menggunakan 
aplikasi itu pelanggan dapat memonitor 
perjalanan ordernya,” ia menerangkan. 

Saat ini Trakindo juga sudah memiliki 
“Komitmen Cepat dan Pasti Trakindo” 
sebagai bagian dari upaya untuk 
mendeliver komitmen itu. “Dengan 
menggunakan Trakindo Customer App, 
para customer bisa mendapatkan respon 
yang lebih cepat dengan informasi yang 
lebih pasti karena source-nya satu dan 
sama serta dapat diakses oleh para 
pelanggan,” ujarnya.  

Trakindo juga selalu me-maintain 
kehadirannya di kanal-kanal media 
sosial dengan melakukan live event, live 
video, update informasi-informasi dan 
sebagainya. Dan yang lebih personal 
adalah memaksimalkan penggunaan 
WhatsApp karena bisa langsung ke 
orangnya. “Kita tahu siapa yang kita 
ajak berkomunikasi dan menawarkan 
sesuatu yang spesifik sebab kami tahu 
apa yang dia butuhkan karena kami tahu 
dia menggunaka mesin itu,” tutupnya. EI 

hingga nego harga atau mekanisme 
pembayaran,” ia menjelaskan. 

Tetapi keruwetan seperti ini tidak 
berlaku untuk suku cadang (spareparts). 
Derry mengatakan bahwa penjualan 
suku cadang justru lebih laris lewat 
online daripada penjualan langsung. 
“Trakindo banyak menjual spareparts 
secara online, baik melalui toko online 
Trakindo maupun melalui kanal-kanal 
lain. Sekarang ini banyak sekali yang 
membeli produk-produk aftermarket, 
terutama yang fast moving parts secara 
online.” 

Meski dihadapkan pada masalah-
masalah tersebut, menurut Derry, 
karena penggunaan digital marketing, 
Trakindo bisa mendapatkan banyak 
marketing lead yang jumlahnya 

Derry Afifudin Adiwijaya, 
Customer Experience & 
Marketing Communication Manager Trakindo
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Salah satu peraturan yang paling 
ditunggu-tunggu para pelaku 
usaha di sektor pertambangan 

saat ini adalah aturan turunan dari UU 
Minerba yang baru. Seperti diketahui, 
UU No. 3 Tahun 2020 tentang Kegiatan 
Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (UU Minerba) ditandatangani 
pada 10 Juni 2020. Dengan demikian, 
sudah lebih dari setahun UU 
yang mengatur kegiatan di sektor 
pertambangan mineral dan batu bara ini 
berlaku. Namun, pelaksanaannya belum 
bisa optimal karena sampai sekarang 
belum ada aturan turunan yang lebih 
teknis. 

Padahal, amanat UU itu, aturan 
turunan harus sudah ada paling telat 
setahun. Aturan turunan ini berupa 
Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden yang kemudian diturunkan 
lagi ke strata yang lebih rendah seperti 
Permen ESDM dan lainnya.

Direktur Jenderal Mineral dan 
Batubara, Ridwan Djamaluddin, 
memastikan satu Peraturan Pemerintah 

akan segera disahkan. Dari UU Minerba 
yang baru, direncanakan akan ada 
tiga PP dan satu Peraturan Presiden 
(Perpres).

“Yang paling maju adalah PP tentang 
pengusahaan. Statusnya, semua Menteri 
sudah paraf dan sudah ada di tangan 
Presiden. Tinggal tunggu Presiden tanda 
tangan,” terang Ridwan Djamaluddin 
dalam diskusi bertajuk Satu Tahun UU 
Minerba: RPP Minerba dan Kepastian 
Berusaha Pertambangan baru-baru ini.

Ridwan mengakui perumusan PP 
sebagai regulasi turunan terbilang 
lambat. Ia mengatakan pada November 
2020 pihaknya sudah siap menerbitkan 
satu PP. Namun ternyata ada tiga 
pokok isu yang belum sepakat. “Tetapi 
sekarang sudah selesai semua,” 
tandasnya.

Ia kemudian menjelaskan salah satu 
isu yang menjadi bahan diskusi alot, 
yakni soal perusahaan yang baru masuk 
ke industri pertambangan harus punya 
keterkaitan dengan perusahaan yang 
sudah lama berkecimpung di dunia 

pertambangan.
“Alasannya, kita tidak ingin agar 

perusahaan abal-abal masuk industri 
pertambangan. Itu agak lama diskusinya 
karena sebagian orang menganggap ini 
seperti menutup peluang pemain baru 
masuk ke industri pertambangan. Itu 
yang agak lama pembahasannya,” terang 
Ridwan.

Sementara dua PP lainnya, yakni PP 
tentang wilayah pertambangan serta PP 
tentang pembinaan dan pengusahaan 
sedang dalam proses harmonisasi.

“Artinya, substansi sudah 
dibicarakan antar kementerian. 
Harusnya tidak ada masalah yang 
substansial. Kemudian PP pembinaan 
dan pengawasan sedang dalam 
proses pembahasan panitia antar 
Kementerian,” lanjut Ridwan.

Dalam Perpres ini salah satu 
muatannya membahas soal rencana 
pendelegasian kewenangan ke 
pemerintah daerah. “Dalam beleid 
ini nantinya akan diatur terkait 
pendelegasian kewenangan perizinan 
ke pemerintah provinsi yang mencakup 
dua topik besar, yakni Galian C dan 
Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sudah 
selesai harmonisasi, namun yang agak 
alot adalah materi yang terkait dengan 
Kementerian Dalam Negeri,” ungkap 
Ridwan.

Staf Khusus Menteri ESDM, 
Irwandy Arif mengatakan proses 
RPP butuh waktu sangat lama karena 
harus mendapat paraf dari semua 
Kementerian terkait. Paraf terakhir 
sudah didapat dari Menteri Keuangan 
tanggal 9 Juni 2021. “Proses semua 
paraf tersebut sempat diulang, karena 
ada perubahan dari Sekretariat Negara 
(Setneg), meskipun perubahannya 
minor,” terang Irwandy yang juga Ketua 
Indonesia Mining Institute (IMI).

Ia juga menegaskan bahwa 
pertambangan di Indonesia harus 
berkelanjutan dan transparan. 
Berkelanjutan secara tata kelola 
cadangan, eksploitasi/produksi, 
lingkungan, sosial, ekonomi serta 
ketersediaan dan kebutuhan jangka 
Panjang. Sementara transparan artinya 
publik dapat mengakses informasi 
mengenai cadangan, kandungan mineral 
dan pemanfaatan hasil tambang untuk 
pasar atau sektor lainnya.

Satu PP Minerba Sudah 
Di Meja Presiden
Pelaku usaha masih menunggu aturan turunan dari UU 
Minerba yang baru. Saat ini satu PP tinggal menunggu 
tanda tangan Presiden Joko Widodo.

Articulated hauler Volvo yang beroperasi 
pada salah satu lokasi tambang batu 
bara di Kalimantan Timur. (Foto: EI)
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Frans Kesuma Kembali 
Terpilih Sebagai Ketua 

ASPINDO

Frans Kesuma 
kembali terpilih 
sebagai Ketua 

Umum Asosiasi Jasa 
Pertambangan Indonesia 
(ASPINDO) untuk 
tiga tahun ke depan 
(2021 - 2024) dalam 
Musyarawah Nasional 
(MUNAS) ke-V yang 
diselenggarakan secara 
virtual pada Rabu (30/6). 
Acara Munas ASPINDO 
tersebut dibuka secara 
resmi oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan 
Batubara, Ridwan 
Djamaluddin.

ASPINDO 
merupakan asosiasi yang 
mewadahi perusahaan-
perusahaan yang 
bergerak di bidang 
jasa pertambangan 
dan industri-industri 
pendukungnya.

Dalam kata 
sambutannya Frans 
Kesuma menegaskan 
pentingnya peran asosiasi 
dalam membangun relasi 
dengan para pemangku 
kepentingan, mulai dari 
sesama pelaku usaha 
hingga pemerintah. 

“Asosiasi menjadi 
sarana paling tepat 
untuk menyuarakan 
kepentingan-kepentingan 

anggota yang berkaitan 
dengan keberlanjutan 
bisnis. Apalagi di tengah 
dinamika yang terjadi 
akhir-akhir ini yang 
membawa konsekuensi 
perubahan, khususnya 
mengenai ketidakpastian 
sebagai dampak dari 
pandemi Covid-19,” 
ungkapnya. 

Dia menambahkan, 
usaha jasa memiliki 
kontribusi besar dalam 
industri pertambangan 
dan perekonomian 
nasional, mulai dari 
penyerapan tenaga 
kerja, investasi, hingga 
setoran pajak. “Peranan 
usaha jasa pertambangan 
sangat besar dalam 
kontribusi terhadap 
pendapatan negara 
maupun dalam hal 
penyerapan tenaga 
kerja,” ujarnya. 

Frans Kesuma saat 
ini menjabat sebagai 
Presiden Direktur PT 
United Tractors, Tbk. 
Selain itu, pria asal 
Surabaya, Jawa Timur ini 
juga menjabat sebagai 
Presiden Direktur PT 
Pamapersada Nusantara, 
salah satu kontraktor 
tambang terbesar di 
Indonesia. EI

Frans Kesuma, Ketua 
ASPINDO. (Foto: Aspindo)

Chandra Asri Dukung Regulasi 
TKDN di Sektor Otomotif
Chandra Asri mengembangkan resin 
PP kopolimer inovatif dan tahan 
benturan demi mendukung regulasi 
tingkat kandungan dalam negeri di 
sektor otomotif Indonesia.

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, 
perusahaan petrokimia terintegrasi 
dan terbesar di Indonesia, telah 

memasok kebutuhan industri otomotif yang 
sedang berkembang pesat di Indonesia dalam 
dekade terakhir. Setelah Thailand, Indonesia 
adalah produsen kendaraan bermotor yang 
terbesar di ASEAN. Indonesia memproduksi 
hampir 1 juta mobil penumpang dan hampir 
250.000 mobil niaga per tahun. Sektor 
otomotif sangat vital dalam perekonomian 
Indonesia dan berkontribusi lebih dari 10% 
terhadap produk domestik bruto nasional.

Pemerintah menerapkan regulasi 
untuk menambah tingkat kandungan dalam 
negeri (TKDN) pada seluruh kendaraan 
yang diproduksi di Indonesia. Langkah ini 
termasuk pengembangan kendaraan listrik 
(electronic vehicle/EV). Pada tahun ini, setiap 
EV roda empat wajib memenuhi TKDN 
sebesar 35%, dan angkanya akan meningkat 
hingga minimal 80% dalam beberapa tahun 
mendatang, tepatnya pada 2030.

“Chandra Asri berupaya memenuhi 
kebutuhan tersebut,” kata Supriyanto, 
General Manager, Technical Service & 
Product Development, Chandra Asri, dalam 
rilis perusahaan itu, Senin (21/6). “Kami 
aktif mengembangkan dan memproduksi 
resin kopolimer tahan benturan (impact 
copolymer/ICP) yang inovatif dan 
berkinerja tinggi. Berkat ICP ini, kalangan 
produsen otomotif domestik dapat 
memenuhi aturan TKDN,” urainya.

Chandra Asri bermitra dengan Divisi 
Kimia, Milliken, produsen global yang 
membuat bahan aditif plastik canggih, 
untuk mengembangkan resin polipropilena 
(PP) ICP terbaru, Trilene BI55GN. Dengan 
aspek melt flow rate (MFR) yang mencapai 
50 g/10 menit—MFR tertinggi di antara 
seluruh ICP buatan Chandra Asri—Trilene 
BI55GN ideal digunakan dalam pembuatan 
komponen-komponen otomotif 
berukuran besar, seperti fasad bumper dan 
panel instrumen. 

“Trilene BI55GN telah memenuhi 
standar produksi panel instrumen yang 
ditetapkan sebuah produsen mobil 
terkemuka asal Jepang,” menurut Supriyanto. 
“Produk ini juga telah menunjukkan hasil 
evaluasi yang menjanjikan setelah dites oleh 
beberapa produsen otomotif terkemuka 
lainnya. Kalangan produsen ini segera 

menggunakan resin tersebut dalam 
waktu dekat,” jelasnya.

Untuk melengkapi resin 
baru dengan MFR tinggi 
ini, produk performance 
additive Hyperform HPN buatan 
Milliken akan “turut menambah 
produktivitas kalangan konverter, 
sekaligus menyeimbangkan keunggulan 
material, yakni antara kekakuan 
dan daya tahan terhadap benturan, 
serta stabilitas dimensional terbaik,” 
kata Bhavesh Gandhi, Global Product 
Line Manager, Hyperform HPN.

“Chandra Asri memiliki 
kapasitas produksi yang sanggup 
memenuhi tingkat kebutuhan pasar 
atas BI55GN, baik saat ini dan 
masa mendatang. BI55GN juga 
dapat dipakai untuk membuat thin-
wall packaging,” ujar Hendra 
Gunawan, General Manager, Polymer 
Sales, Chandra Asri.

Menurut Supriyanto, produk 
terbaru ini melengkapi resin PP ICP 
lain buatan Chandra Asri yang telah 
banyak digunakan industri, yakni 
Trilene BI32AN, juga dikembangkan 
bersama Milliken. “Dengan flow-
grade menengah (38 MFR), Trilene 
BI32AN memiliki fitur fisik unggulan 
dan stabilitas dimensional, serta cocok 
digunakan dalam beragam aplikasi, 
termasuk perlengkapan dan perangkat 
kebutuhan rumah tangga, serta banyak 
komponen otomotif. Trilene BI32AN 
dinilai sebagai standar unggulan dalam 
produksi sepeda motor,” jelasnya.

“Chandra Asri akan terus 
menjalankan pengembangan 
produk inovatif,” kata Hendra, 
“demi mengantisipasi tren pasar, 
memenuhi kebutuhan para 
pelanggan, serta mendukung 
berbagai kebijakan pemerintah 
untuk meningkatkan TKDN pada 
kendaraan buatan Indonesia.” 
(Sumber: PR Newswire)

Bumper Fascia (Foto: Chandra Asri)
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SSAB, produsen dan pemasok baja 
terkemuka di dunia, bertekad 
menjadi produsen baja pertama di 

dunia yang mengaplikasikan teknologi 
HYBRIT untuk memasarkan produk 
baja yang bebas dari energi fosil. 
Sudah tersedia pada tahun 2021, SSAB 
akan mendistribusikan produk baja 
yang dibuat dengan hidrogen sebagai 
prototipe untuk klien. Pada 2026, 
perusahaan ini akan mulai menjual baja 
yang bebas energi fosil dengan skala 
komersial, dikutip dari rilis SSAB, Selasa 
(22/6).

Saat emisi karbondioksida 
diperkirakan mencapai 1,5 miliar ton 
pada 2021, dunia semakin memerlukan 
proses produksi yang ramah lingkungan.

Biasanya, baja diproduksi melalui 
proses manufaktur yang sarat akan 
energi. Menurut International Energy 
Agency, produksi baja membutuhkan 
8% dari volume permintaan energi 
global dan menghasilkan 7% emisi 
karbondioksida global. Itu sebabnya, 
SSAB telah merintis program global 
untuk menjadi perusahaan yang 
sepenuhnya bebas dari energi fosil. 
Dengan reputasi dan kredibilitasnya, 
SSAB akan memimpin dekarbonisasi di 
industri baja dan menjadi produsen baja 
pertama yang bebas dari energi fosil.

Sejak Juni, program global ini mulai 
dijalankan SSAB di Swedia, Finlandia, 

Menjadi Produsen Baja Pertama 
yang Bebas dari Energi Fosil

Baja yang bebas dari energi fosil 
mengutamakan jejak karbon yang 
tersembunyi dalam keseharian manusia

dan Amerika Serikat. Setelah itu, 
program ini akan digelar secara global.

Inovasi industri yang orisinal
Program SSAB ini berawal 

dari proses produksi baja terbaru 
yang berbasis teknologi. Alih-alih 
menggunakan bahan bakar fosil, proses 
manufaktur memakai hidrogen. Dengan 
proses tersebut, SSAB akan membuat 
berbagai produk, termasuk pelat baja 
gulungan (hot rolled steel sheet) dan 
gulungan besi (coil), yang tak hanya 
memiliki mutu terbaik, namun juga 
mengurangi jejak karbon.

“Teknologi baru kami yang 
penuh terobosan dan bebas dari 
energi fosil adalah inovasi orisinal 
pertama dalam produksi baja dalam 
beberapa abad terakhir,” kata John 
Kuan, Country Manager, Asia Tenggara, 
SSAB. “Pelanggan-pelanggan SSAB 
akan memperoleh baja premium dan 
berkekuatan tinggi dengan kualitas yang 
sama, namun telah disesuaikan untuk 
masa depan yang lebih lestari.”

Pengurangan emisi karbon sangat 
vital, sebab tingkat permintaan baja 
diprediksi meningkat drastis di 
beberapa negara selama tahun-tahun 
mendatang. Di Indonesia, misalnya, 
penyedia informasi pasar S&P Global 
Platts melaporkan, volume permintaan 
baja akan mencapai 22,7 juta metrik 

ton pada 2024, atau 50% lebih besar 
dari angka pada 2018.

Sebagian besar permintaan ini 
berasal dari sektor konstruksi, 
namun 38% di antaranya dari sektor-
sektor non-infrastruktur, termasuk 
pertambangan. Di sektor ini, 
sejumlah produk SSAB seperti wear 
plate Hardox® telah banyak dipakai 
perusahaan-perusahaan Indonesia. 

Transparansi yang lebih baik
Untuk menjamin program 

pelestarian alam kepada klien 
dan publik, SSAB telah fokus 
pada Environmental Product 
Declaration (EPD) untuk seluruh 
produknya. EPD adalah dokumen yang 
diverifikasi secara independen dan 
menjelaskan informasi tentang dampak 
lingkungan dari sebuah produk. 

Dengan EPD, klien bisa 
mengamati wear plate Hardox® dan 
membandingkan jejak karbonnya 
dengan produk-produk buatan 
perusahaan lain. Meski demikian, 
SSAB selalu memiliki emisi CO2 yang 
terendah di industri baja.

SSAB menyadari bahwa produksi 
baja yang sepenuhnya bebas dari 
energi fosil membutuhkan waktu. SSAB 
juga telah bermitra dengan sejumlah 
produsen terkemuka di sektor-sektor 
lain, seperti Volvo. Produsen mobil asal 
Swedia ini dan SSAB bermitra untuk 
memproduksi mobil-mobil pertama 
di dunia dengan baja yang bebas dari 
energi fosil.

Bahkan, Volvo telah berencana 
memproduksi mobil konsep dan mesin 
pertama dengan baja SSAB yang dibuat 
dengan Hidrogen pada 2021 ini. Tahap 
produksi berskala kecil akan dilakukan 
pada 2022, lalu diikuti tahap produksi 
massal dalam beberapa tahun berikutnya.

SSAB adalah perusahaan baja yang 
berbasis di Nordik dan Amerika Serikat. 
Perusahaan ini menawarkan berbagai 
produk dan layanan bernilai tambah 
yang dikembangkan melalui kerja sama 
erat dengan para klien. EI

SSAB
INDUSTRY NEWS
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Indorama Ventures Public Company 
Limited (IVL) yang berbasis 
di Thailand mengumumkan 

rencana untuk membangun fasilitas 
baru di Karawang, Jawa Barat, untuk 
mendaur ulang sekitar 2 miliar botol 
plastik per tahun. IVL dikenal sebagai 
produsen botol PET (recycled PET) 
untuk botol minuman terbesar di 
dunia. Pembangunan fasilitas tersebut 
dikatakan sebagai bentuk dukungan 
terhadap  program pemerintah yang 
berencana mengurangi sampah laut.

Fasilitas yang rencananya akan 
diluncurkan pada tahun 2023 ini akan 
mendaur ulang sekitar 1,92 miliar botol 
plastik PET (polyethylene terephthalate) 
setiap tahun dan menciptakan 217 
lapangan kerja baru. Hal ini merupakan 
bagian dari komitmen global IVL untuk 
mengalihkan botol PET yang telah 
terpakai dari limbah dan kembali ke 
ekonomi sirkular, mendukung Rencana 
Pemerintah Indonesia dalam Aksi Nasional 
Penanggulangan Sampah Plastik di Laut. 

Pabrik daur ulang ini akan 
memproses botol bekas yang telah 
dicuci dan diparut sebagai bahan baku 
serpihan PET untuk menghasilkan 
serpihan daur ulang yang cocok untuk 
penggunaan bungkus makanan.

Rencana IVL tersebut mendapat 
dukungan dari Menteri Investasi 
Bahlil Lahadalia karena menjadi salah 
satu solusi untuk mengatasi krisis 
sampah plastik di Indonesia. “Saya 
mengapresiasi inisiatif Indorama 
Ventures untuk membantu pemerintah 
dalam mengakhiri dan memitigasi krisis 
sampah plastik melalui investasi mereka 
pada fasilitas industri hijau daur ulang 
ini. Sudah saatnya bagi pemerintah, dan 
kita semua, untuk mengambil tindakan 
dan mengatasi masalah sampah. 
Kami mengajak lebih banyak investor 
yang mau berkomitmen terhadap 
dampak sosial bagi masyarakat dan 
lingkungan. Bersama-sama kita harus 
menjaga kekayaan keanekaragaman 
hayati laut kita untuk anak cucu kita,” 
ungkap Bahlil dalam rilis yang diterima 
Equipment Indonesia, Selasa (6/7).

Indonesia sudah menargetkan untuk 

mengurangi 70% sampah plastik pada 
tahun 2025. Plastik PET, yang biasa 
digunakan dalam botol, 100% dapat 
didaur ulang dan merupakan kemasan 
plastik yang paling banyak dikumpulkan 
dan didaur ulang di dunia.

“Keunikan Plastik PET yang 
digunakan pada minuman bersoda dan 
botol air minum adalah 100% bahannya 
dapat didaur ulang dan tidak akan 
berakhir di lautan kita. Hari ini kami 
mengumumkan fasilitas daur ulang 
PET baru di Karawang. Fasilitas baru 
ini akan mendaur ulang 1,92 miliar 
botol PET yang telah terpakai per 
tahun dari seluruh Indonesia pada akhir 
2023,” kata Yashovardhan Lohia, Chief 
Sustainability Officer Indorama Ventures. 

“Kami senang dapat berkontribusi 
pada perekonomian Indonesia dengan 
menambahkan 217 ‘Pekerjaan Ramah 
Lingkungan’ serta lapangan kerja tidak 
langsung. Pengumuman hari ini adalah 
wujud dari rencana nasional Indonesia 
yang ambisius untuk mengurangi sampah 
plastik laut hingga 70%, mengurangi 
limbah padat hingga 30%, dan menangani 
70% limbah padat pada tahun 2025.”

D K Agarwal, CEO Combined 
PET, IOD dan Fibers Business di 
Indorama Ventures mengatakan bahwa 
kepemimpinan Pemerintah Indonesia 
dalam bidang sampah memungkinkan 
perusahaan ini untuk berinvestasi 
pada infrastruktur yang dibutuhkan. 
Memberi limbah sebuah nilai ekonomi, 
sebagai bahan baku untuk botol baru, 
juga mendorong perbaikan sistem 
pengumpulan limbah. 

“Dengan membangun infrastruktur 
daur ulang untuk mendaur ulang botol 
PET yang telah terpakai menjadi botol 
baru, kami dapat mengurangi limbah 
dan melestarikan laut. Fasilitas daur 
ulang baru ini akan mendukung tujuan 
bersama kami untuk solusi limbah dan 
laut yang bersih,” kata D K Agarwal.

Saat ini Indorama Ventures memiliki 
6 lokasi daur ulang yang tersebar di 
Purwakarta, Cilegon, Tangerang dan 
Karawang. Dengan fasilitas daur ulang 
baru ini, IVL menghadirkan model bisnis 
berkelanjutan melalui ekonomi sirkular 
untuk mendukung operasinya di Indonesia. 
Pada tahun 2019, Indorama Ventures 
mengumumkan akan mendaur ulang 
minimal 750.000 metrik ton plastic PET 
secara global pada tahun 2025, dengan 
menginvestasikan dana sekitar US$1,5 
miliar untuk mencapai tujuan tersebut. 
Pabrik baru IVL di Karawang, bersama 
dengan fasilitas daur ulang lainnya di Asia 
Tenggara, akan bekerja sama dengan 
fasilitas-fasilitas produksi serpih-serpih 
PET yang ada di Indonesia. EI

Indorama Ventures 
Bangun Fasilitas Daur Ulang 
Baru di Karawang

INDUSTRY NEWS
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Mercedes-Benz Truck 
meluncurkan truk heavy-
duty bertenaga listrik, 

eActros, Rabu (30/6/2021). Kendaraan 
ini merupakan truk listrik pertama 
yang dihadirkan Mercedes-Benz di 
pasar Indonesia. Kehadiran eActros 
menandai era baru seri truk listrik 
dari produsen mobil berlogo bintang 
tersebut. 

“Kami mulai dengan eActros yang 
telah menempuh lebih dari setengah 
juta kilometer di jalan umum,” kata 
Karin Rådström, Member of the Board of 
Management di Daimler Truck AG. 

Rådström yakin eActros akan 
menjadi langkah besar bagi Mercedes-
Benz Trucks menuju transportasi yang 
netral CO2.

 Ada beberapa inovasi yang 
dilakukan atas produk teranyar ini. 

Dibandingkan dengan prototipenya, 
beberapa fitur seperti jangkauan, tenaga 
penggerak, dan keselamatan telah jauh 
lebih baik dalam model produksi seri 
terbaru. 

Unit penggerak terdiri dari dua 
motor listrik terintegrasi bersama 
dengan transmisi dua kecepatan. Kedua 
motor itu memberikan kenyamanan 
berkendara yang mengesankan dan 
dinamika kendaraan yang hebat. 
Sementara penggerak listrik yang 
senyap dan bebas emisi membantu 
konsumen saat pengiriman malam dan 
masuk ke dalam kota yang memiliki 
larangan mengemudi untuk kendaraan 
diesel. 

eActros mendapatkan dayanya 
dari tiga atau empat paket baterai 
tergantung versinya. Masing-masing 
berkapasitas sekitar 105 kWh. Berkat 

kapasitas maksimum 420 kWh, 
jangkauan hingga 400 kilometer menjadi 
realistis. 

eActros dapat diisi hingga 160 kW 
saat terhubung ke stasiun pengisian 
400A DC. Ketiga paket baterai perlu 
sedikit lebih lama dari 1 jam untuk 
mengisi daya dari 20 hingga 80 persen. 

Untuk membantu perusahaan 
pengangkutan selangkah demi 
selangkah beralih ke transportasi 
listrik, Mercedes-Benz Trucks telah 
memasukkan eActros ke dalam 
sistem komprehensif yang mencakup 
konsultasi dan produk jasa untuk para 
pelanggan. Selain itu, truk listrik ini 
memiliki digitalisasi dan konektivitas 
tingkat tinggi.

Dari sisi keselamatan kendaraan, 
generasi terbaru Actros telah 
menerapkan standar tinggi untuk 
mengejar visinya berkendara bebas 
kecelakaan. Pada eActros sudah 
terpasang vitur keselamatan aktif 
seperti MirrorCam, Sideguard Assist 
S1R atau Active Brake Assist (ABA) 
generasi kelima dengan deteksi pejalan 
kaki.

Model terbaru akan diproduksi pada 
musim gugur 2021 di pabrik perakitan 
truk terbesar Mercedes-Benz Trucks 
di Wörth am Rhein. Dalam beberapa 
bulan terakhir persiapan intensif telah 
dilakukan untuk proses produksi 
baru di sana. Pada tahap awal, model 
produksi seri eActros akan tersedia di 
Jerman, Austria, Swiss, Italia, Spanyol, 
Prancis, Belanda, Belgia, Inggris Raya, 
Denmark, Norwegia, dan Swedia. EI

Mercedes-Benz Trucks 
Luncurkan  eActros
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Dunia sedang beralih ke era 
kendaraan-kendaraan bertenaga 
listrik. Selain mobil-mobil 

penumpang, kendaraan-kendaraan niaga, 
baik untuk aplikasi ringan maupun 
heavy-duty, sudah memanfaatkan energi 
terbarukan ini. Salah satu produsen yang 
giat mengembangkan truk-truk bertenaga 
listrik ini adalah Volvo Trucks. Pabrikan ini 
sudah memiliki beberapa lini produk truk 
bertenaga listrik.   

Salah satu tantangan dalam operasi 
kendaraan-kendaraan listrik adalah 
memastikan keselamatan pengguna-
pengguna jalan lain seperti para pejalan kaki 
dan pengayuh sepeda. Problemnya, engine 
truk-truk listrik tidak mengeluarkan suara 
yang menderu-deru seperti kendaraan-
kendaraan konvensional. Bahkan unit-unit ini 
bisa tanpa suara. 

Untuk meningkatkan keselamatan di 
jalan raya, Volvo Trucks sudah melakukan 
terobosan dengan mengembangkan 
sistem peringatan akustik lewat suara-
suara unik untuk model-model truknya 
yang bertenaga listrik. Dikutip dari rilis 
Volvo Trucks (27/5), alert yang dirancang 
Volvo ini akan meningkatkan keselamatan 
dengan membuat para pejalan kaki, 
para pengendara sepeda, dan pengguna-
pengguna jalan lainnya sadar akan truk-
truk yang mendekat, yang jika tidak, 
hampir tidak ada suara. Pada saat yang 
sama, suara-suara itu dirancang untuk 
menyenangkan dan tidak mengganggu, 
baik untuk pengemudi maupun orang-
orang lain di dekatnya.

Mulai 1 Juli 2021, semua kendaraan listrik 
baru di UE akan diminta mengeluarkan tingkat 
suara tertentu saat melaju dengan kecepatan 
di bawah 20 kpj. Tingkat suara yang dibutuhkan 
tergantung pada kecepatan dan semakin 
tinggi seiring dengan laju kecepatannya. Pada 
kecepatan maksimum 20 kpj setidaknya harus 
56 desibel. 

AS memiliki peraturan serupa untuk 
kendaraan-kendaraan yang melaju dengan 
kecepatan 30 kpj atau lebih lambat. Jika 
kendaraan-kendaraan terlalu senyap saat 
melintas, maka perlu ditambahkan sistem 
peringatan kendaraan akustik eksternal 
(acoustic vehicle alerting system - AVAS).

Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan 
baru itu, dan pada saat yang sama 
mempertahankan manfaat tingkat 
kebisingan yang lebih rendah yang 
menyertai kendaraan-kendaraan listrik, 
Volvo Trucks telah mengembangkan 
serangkaian suara premium yang unik 
untuk model-model truk listriknya.

“Kami sangat menyambut baik 
undang-undang baru ini. Sejak kami masih 
anak-anak, kami telah belajar untuk tidak 
hanya mengandalkan apa yang kami 
lihat, tetapi juga apa yang kami dengar 
di lalu lintas – terkadang sedemikian 
rupa sehingga kami bahkan tidak melihat 
sebelum menyeberang jalan! Dengan 
sistem peringatan baru kami, kami ingin 
membantu memastikan bahwa para 
pejalan kaki dan pengendara-pengendara 
sepeda memperhatikan ketika mereka 
berada di dekat truk listrik,” jelas Anna 
Wrige Berling, Direktur Keamanan Lalu 
Lintas dan Produk di Volvo Trucks.

Dikembangkan oleh para 
ahli akustik

Berbagai suara yang dikeluarkan truk-
truk listrik itu merupakan hasil penelitian 
dan pengujian yang cermat yang dilakukan 
oleh para ahli akustik Volvo Group sendiri.

“Kami sangat bangga telah 
mengembangkan suara-suara premium yang 
berkualitas tinggi, yang cukup mencolok 
untuk memperingatkan orang-orang di 
dekat truk, namun tetap menyenangkan bagi 
pengemudi dan pengguna jalan lainnya,” kata 
Anna Wrige Berling.

Penting untuk dicatat bahwa meski 

Volvo Trucks Pasang Suara Unik pada Truk-Truk Listrik
mengeluarkan suara-suara akustik, truk-
truk listrik ini masih akan jauh lebih 
tenang daripada truk-truk konvensional.

“Suara dirancang untuk tidak 
menembus dinding. Truk-truk listrik 
kami masih akan memungkinkan untuk 
melakukan pengiriman pada malam hari 
yang tenang dan berkontribusi pada 
kondisi kerja yang lebih baik bagi para 
pengemudi dan lingkungan yang lebih 
tenang dan bersih,” promosi Anna Wrige 
Berling.

Empat suara yang berbeda
Sistem peringatan akustik yang 

dikembangkan Volvo untuk kendaraan-
kendaraan listrik sebenarnya bukan 
hanya satu tetapi empat suara berbeda, 
menginformasikan orang-orang di sekitar 
tentang apa yang sedang dilakukan truk: 
bergerak maju, berhenti, mundur, dll. 
Suara-suara truk itu akan bervariasi dalam 
intensitas, berdasarkan kecepatan truk 
dan frekuensinya akan akan bergeser 
selama truk-truk itu memacu kecepatan 
dan ketika melakukan pengereman 
(melambat).

Dengan dimulainya penjualan tiga 
model truk listrik heavy-duty yang baru-
baru ini diumumkan – Volvo FH, FM dan 
FMX – Volvo Trucks kini memiliki line-up 
enam truk listrik ukuran medium dan 
heavy-duty  yang mengesankan. Saat ini, 
produk-produk yang dimiliki Volvo Group 
merupakan rangkaian truk-truk listrik 
komersial terlengkap di industri ini.

“Truk-truk listrik akan semakin umum 
di jalan raya, dan dengan menambahkan 
sistem suara peringatan akustik pada 
kendaraan-kendaraan listrik ini, kami 
bangga dapat menggabungkan perjalanan 
kami yang mengasyikkan menuju nol emisi 
dengan ambisi nol kecelakaan yang sudah 
lama ada,” tutup Anna Wrige Berling. 
(Sumber: Volvo Trucks)

Suara-suara truk-truk listrik Volvo Group didesain supaya tidak tembus tembok, sehingga tetap nyaman saat melakukan pengiriman pada malam hari yang tenang dan 
berkontribusi terhadap kondisi kerja yang lebih baik. Foto: Volvo Trucks
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Mitsubishi Fuso Truck & 
Bus Corporation (MFTBC) 
mengumumkan peluncuran 

truk Super Great model baru untuk 
aplikasi heavy-duty, yang dilengkapi 
dengan sistem bantuan pengemudi 
pertama di Jepang. Kendaraan-
kendaraan model baru ini akan tersedia 
melalui perusahaan-perusahaan 
penjualan MFTBC dan unit-unit 
penjualan regional di seluruh Jepang 
mulai Juni tahun ini. MFTBC merupakan 
salah satu produsen kendaraan 
komersial terkemuka di Asia di bawah 
payung Daimler Trucks Asia. 

Salah satu fitur pintar yang 
dibenamkan pada truk Super 
Great yang baru ini, dilansir dari 
rilis Mitsubishi Fuso (4/6/2021), 
adalah Emergency Stop Assist yang 
memungkinkan truk ini mampu 
mengurangi kecepatan dan berhenti di 
jalurnya jika terjadi keadaan darurat. 
Fitur ini diklaim sebagai yang pertama 
di pasar saat ini.

Dijelaskan bahwa dengan 
memasang Emergency Stop Assist 
pada Super Great baru, MFTBC telah 
mampu memajukan teknologi dukungan 
mengemudi otomatis SAE level 2 truk 
ini ke level terdepan di pasar. Dengan 
Emergency Stop Assist, support system 
mengemudi otomatis Active Drive 
Assist kini ditingkatkan menjadi Active 
Drive Assist 2.

Selain fitur-fitur yang 
memungkinkan kendaraan ini tetap 
berada di jalurnya saat terjadi kondisi 
darurat dan adaptive cruise control, 
para pengemudi kini didukung oleh 
teknologi baru yang mendeteksi 

anomali-anomali pada aktivitas roda 
kemudi. Ketika roda kemudi tetap 
tidak aktif selama 60 detik saat 
Active Drive Assist 2 aktif, sistem 
mengeluarkan peringatan pada layar 
dashboard serta alarm audio, sambil 
mengurangi kecepatan dan membawa 
kendaraan ke pemberhentian darurat 
di jalur yang sama. Perlambatan ini 
diharapkan akan sangat bermanfaat 
dalam skenario di mana pengemudi 
mengalami perubahan-perubahan 
mendadak karena gangguan pada 
kemudi. Oleh karena itu, Active Drive 
Assist 2 tidak hanya menawarkan 
pengangkutan yang tidak terlalu 
melelahkan melalui pengendaraan 
yang stabil, tetapi juga meningkatkan 
keselamatan bagi pengemudi dan 
kendaraan-kendaraan di sekitarnya.

Fitur baru lain yang dipasang pada 
truk Super Great model baru ini adalah 
Active Sideguard Assist 1.0, yang 
pertama untuk truk-truk di Jepang, 
yang meningkatkan pencegahan 
kecelakaan belok kiri dengan sebuah 
sistem pengereman mitigasi kerusakan. 

Active Sideguard Assist 1.0 

memperingatkan pengemudi dengan 
lampu ketika radar mendeteksi objek 
di sisi kiri kendaraan, yang cenderung 
menjadi titik buta bagi sopir. Sistem ini 
juga membunyikan alarm ketika setir 
diputar ke kiri atau sinyal belok kiri 
diaktifkan. 

Selain peringatan-peringatan audio-
visual, model baru ini menyediakan 
sistem keselamatan lain dengan sistem 
pengereman mitigasi tabrakan yang 
mengurangi kecepatan dan membuat 
kendaraan berhenti darurat ketika 
mendeteksi risiko tabrakan dengan 
objek-objek yang bergerak paralel 
dengan kendaraan ini. Hal ini dilakukan 
ketika kecepatan mengemudi di bawah 
20 km/jam. 

Sesuai dengan regulasi-regulasi 
terbaru, Super Great yang baru ini 
juga telah diperbarui dengan berbagai 
fitur lainnya. Selain perangkat 
Rear Underrun Protection (RUP) 
untuk membatasi kerusakan akibat 
benturan, kaca spion bagian dalam 
truk kini dilengkapi dengan struktur 
peredam kejut. Selanjutnya, sebelum 
regulasi-regulasi yang baru berlaku 
di Jepang, kendaraan ini dilengkapi 
dengan lampu-lampu berjalan siang 
hari untuk meningkatkan visibilitas 
selama siang hari dan sebuah fitur 
yang mengaktifkan lampu-lampu depan 
secara otomatis saat senja tiba. 

Super Great juga kini hadir dengan 
tangki bahan bakar yang sesuai dengan 
standar-standar regulasi terbaru untuk 
pencegahan kebocoran bahan bakar. 
Terakhir, indikator sabuk pengaman co-
driver juga telah diperkenalkan untuk 
meningkatkan keamanan yang lebih 
baik di dalam kabin.

Active Driver Assist 2 dan fungsi 
penghentian daruratnya juga akan 
tersedia pada Mercedes-Benz Actros 
tipe heavy-duty mulai Juni 2021. 

MFTBC akan terus mengembangkan 
teknologi otomasi kendaraan komersial 
melalui jaringan global Daimler Truck, 
yang dibangun pada pusat-pusat 
kompetensi di Jepang, Eropa dan 
Amerika Serikat. Daimler Trucks sedang 
bekerja untuk merealisasi truk yang 
bergerak sendiri SAE Level 4 dengan 
anak perusahaannya TORC Robotics 
serta melalui aliansi dengan Waymo, 
yang mengembangkan teknologi 
mengemudi otonom. MFTBC hendak 
membawa teknologi mengemudi 
otonom Level 4 ke pasar-pasar FUSO 
dengan memanfaatkan pengembangan 
kolaboratif dan keahlian bersama 
Daimler Group. (Sumber: Mitsubishi-Fuso)

Mitsubishi Fuso Luncurkan Model 
Baru Heavy Duty Super Great
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Bersinergi Mempersiapkan SDM Berkualitas 
Menjelang Revolusi Industri 4.0 di Tengah 

Tantangan Pandemi COVID-19

CSR

Pandemi Covid-19 yang dialami 
dunia sejak awal 2020, 
memiliki implikasi pada bidang 

kesehatan, ekonomi, keuangan, 
sosial, budaya, lingkungan, politik, 
dan juga pendidikan yang signifikan. 
Pandemi telah mendisrupsi kesesuaian, 
kelangsungan dan keberlanjutan 
model, praktik, proses belajar 
mengajar dan sistem operasi institusi-
institusi pendidikan. 

PT Trakindo Utama (Trakindo), 
penyedia solusi alat berat Cat® yang 
berkomitmen memberikan kontribusi 
pada kemajuan dunia pendidikan 
Indonesia, kembali mengajak berbagai 
pemangku kepentingan untuk 
memperkuat sinergi dan kolaborasi 
dalam mempersiapkan generasi 
penerus bangsa yang berkualitas 
dan tangguh menghadapi tantangan 
perubahan, termasuk di masa pandemi 
yang sedang terjadi.

Berbicara di acara Bincang 
PERSpektif Trakindo pada Kamis 
(10/6), Yulia Yasmina, Chief 
Administration Officer PT Trakindo 
Utama, mengatakan di tengah 
keterbatasan proses belajar mengajar, 
dunia industri tetap harus menjawab 
tantangan zaman dan memerlukan 
keberadaan SDM berkualitas, terlebih 

di bidang teknologi. 
“Strategi dan perubahan di bidang 

pendidikan tinggi yang kemudian 
berdampak pada pendidikan menengah 
akan menentukan kemampuan 
SDM di Indonesia. Kami dari dunia 
industri harus dapat memanfaatkan 
momentum ini untuk menjadi lebih 
inovatif, proaktif, dan adaptif dalam 
menghadapi tantangan zaman yang 
terjadi saat ini dan di masa depan,” 
papar Yulia.

Saat ini, teknologi menjadi tulang 
punggung dalam pembangunan 
Indonesia, terlebih di masa intensifikasi 
pembangunan infrastruktur yang 
tengah digencarkan di berbagai 

daerah di Indonesia. Teknologi 
juga menjadi kebutuhan utama 
di tengah Revolusi Industri 
4.0 yang baru dimulai ini dan 
akan menghadirkan tantangan-
tantangan baru berupa perubahan 
cara masyarakat bekerja dan 
mencapai tujuannya.

“Seiring perkembangan 
teknologi di era revolusi industri 
4.0, kemajuan di industri alat 
berat saat ini membutuhkan SDM 
yang tidak hanya terampil di 
bidang mekanikal, tapi juga di 
bidang elektrikal. Trakindo pun 
telah berusaha untuk melangkah 
lebih jauh; yaitu dengan 
mendukung pengembangan 
jurusan-jurusan terkait teknologi, 
serta menambah dukungan dan 
kerja sama di bidang elektrikal. 
Selain memenuhi kebutuhan 
bisnis, hal ini diperlukan untuk 
menyiapkan tenaga terlatih 
yang siap kerja dan mampu 
menghadapi tuntutan teknologi 
masa depan,” ungkapnya. 

Berbicara di forum yang 
sama, Rektor Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember (ITS) Prof. 
Dr. Ir. Mochamad Ashari M. Eng. 
mengajak masyarakat untuk 
merefleksikan dampak positif 
dan negatif pembelajaran virtual 
secara bijaksana, baik di level 
sekolah dasar dan menengah 
maupun pendidikan tinggi. “Di 
samping keterbatasan yang 
dimiliki, pandemi ternyata 
berhasil mengilhami percakapan 

Trakindo telah memanfaatkan 
pembelajaran secara 
daring. Saat pelaksanaan 
kompetisi kompetensi 
keahlian teknik alat berat 
2020, pelaksanaannya 
secara daring karena 
pandemi Covid-19. Para 
peserta menilai situasi dan 
memberikan instruksi kerja 
secara virtual.

Yulia Yasmina, 
Chief Administration Officer 
PT Trakindo Utama
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dan gagasan baru tentang cara 
terbaik dalam sistem pembelajaran 
siswa. Banyak pendidik mengubah 
metode pengajaran mereka untuk 
mendorong lebih aktif berinteraksi 
dan berkomunikasi melalui pengaturan 
virtual,” komentarnya. 

Menurut Prof. Ashari, pada 
pembelajaran virtual, ada penekanan 
lebih pada kemampuan siswa 
menjadi guru bagi diri mereka 
sendiri dan hal ini mungkin memiliki 
efek jangka panjang. “Jadi, tugas 
pendidik di masa depan tidak hanya 
mengajar pengetahuan, tidak hanya 
mendidik, tapi juga memberikan 
siswa kemampuan dasar mandiri dan 
komunikasi sebagai alat yang pada 
akhirnya akan dibutuhkan untuk sukses 
di tempat kerja dan sukses dalam 
hidup. Hal ini menjadi bagian dari 
perubahan yang bisa kita lihat dalam 
pendidikan teknologi.”

Sebagai salah satu kampus unggulan 
dengan reputasi internasional, Prof. 
Ashari melanjutkan, ITS sendiri 
sebenarnya telah memanfaatkan 
pembelajaran virtual ini sejak lebih 
dari 10 tahun lalu. Namun, selama ini 
dilaksanakan dalam jumlah terbatas. 
Dengan adanya pandemi, kita dipaksa 
untuk menjalankan pendidikan daring 
secara serentak dan menyeluruh. 

“Pembelajaran daring, bukan 
hanya pertemuan dosen dan 
mahasiswa melalui gawai saja, tetapi 
diperlukan pula untuk mengembangkan 
infrastruktur pendidikan digital, 
termasuk smart classroom dan smart 
laboratory yang dapat diakses oleh 
mahasiswa secara hibrid, yaitu 
secara daring dan secara fisik hadir di 
kampus dalam waktu yang bersamaan. 
Diperlukan pula penyesuaian budaya 
dan kapasitas dalam hal teknologi 

digital bagi SDM, termasuk 
guru, dosen serta tenaga 
kependidikan,” paparnya. 

Dampak pembelajaran 
virtual ini juga disampaikan 
oleh Dr. H. Yaswardi, M.Si, 
Direktur Guru dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan 
Menengah dan Pendidikan 
Khusus Kemendikbudristek. 
“Terlepas dari harapan kita 
bersama agar pandemi ini 
segera usai, Covid-19 memang 
mendorong para dosen 
universitas dan guru di sekolah 
dan madrasah lebih banyak 
fleksibilitas dan kreativitas 
dengan alat interaktif digital 
daring yang mendukung 
kolaborasi antara mahasiswa/
siswa dosen dan guru. Bagian 
paling menarik tahun lalu 
adalah melihat bagaimana 
para guru inovatif dalam hal 
membuat pengalaman belajar 

lebih baik bagi siswa mereka,” papar 
Yaswardi.

“Diskursus yang kini berkembang 
di kalangan para pendidik adalah 
bagaimana kita menerapkan beberapa 
komponen pembelajaran daring secara 
permanen pasca-pandemi ke dalam 
proses belajar mengajar,” ungkapnya. 

Meskipun demikian, untuk diterapkan 
sepenuhnya pembelajaran virtual juga 
memiliki beberapa hambatan. Pandemi 
telah mempengaruhi pendidik lebih 
memahami kebutuhan individu siswa, 
menambahkan bahwa sementara 
beberapa siswa mungkin berkembang 
dengan pembelajaran jarak jauh atau 
diskusi asinkron, tetapi ada juga yang 
sebaliknya.

 “Momen pandemi ini memberikan 
pembelajaran begitu besar kepada 
kita dalam merumuskan Peta Jalan 
Pendidikan Nasional 2020-2035. Peta 
Jalan ini bakal menitikberatkan 
pada tiga aspek utama pendidikan; 
kurikulum sebagai planning, 
pembelajaran sebagai do, dan yang 
ketiga assesment. Oleh karena itu, 
dibutuhkan strategi pembelajaran 
yang disesuaikan dengan kondisi 
masa pandemi ini, yang dilakukan 
berdasar pada kemampuan riil anak 
untuk dikembangkan sesuai kontinum 
perkembangannya ” terang Yaswadi.

 “Berbagai paparan ini tentu 
menimbulkan harapan di tengah 
berbagai kesulitan yang muncul 
di masa pandemi COVID-19 ini. 
Trakindo percaya, pendidikan 
merupakan tanggung jawab semua 
pihak dan membutuhkan kolaborasi 
yang sinergis untuk menciptakan 
ekosistem pendidikan yang unggul dan 
pembelajaran yang bermutu,” tutup 
Yulia Yasmina. EI

Rektor Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS) 
Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari M. Eng.

Dr. H. Yaswardi, M.Si, 
Direktur Guru dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan 
Menengah dan Pendidikan 
Khusus Kemendikbudristek.

CSR
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Surabaya Express, salah satu 
perusahaan rental crane dan 
transportasi – khususnya heavy 

haulage, telah menerima pengiriman 
rough terrain crane Grove GRT8100 
yang memiliki kapasitas angkat 100 ton 
untuk memperkuat armadanya guna 
mendukung ekspansi bisnis perusahaan 
itu di segmen-segmen industri baru.

Crane ini memiliki boom utama 
sepanjang 47 meter yang terdiri dari 
lima bagian dan perpanjangannya 
sepanjang 10,1 hingga 17,1 meter 
melipat menjadi dua  bagian yang 
menawarkan offset hingga 40 derajat. 
Sisipan tambahan 6,1 meter membuat 
tinggi ujung maksimal mencapai 73 
meter. 

Sumber tenaga crane GRT8100 
berasal dari engine Cummins QSB6.7L 
yang menghasilkan tarikan tali yang 
kuat, kerekan yang sangat bertenaga, 
dan kinerja pengangkatan yang 
mengesankan. Selain itu, terdapat 
kontrol dan efisiensi, dengan ECO 
mode untuk berbagai operasi dan 
Crane Control System (CCS) unik dari 
Manitowoc yang mengawasi semua 
fungsi dan memastikan efisiensi yang 
tak tertandingi di semua lokasi kerja. 
Seperti semua model Grove GRT, 
GRT8100 didukung dengan garansi 
standar dua tahun. 

“Kebanyakan crane yang ditawarkan 

oleh perusahaan-perusahaan rental di 
Indonesia untuk pertambangan atau 
minyak dan gas memiliki kapasitas 
di bawah 80 ton atau lebih dari 100 
ton. Crane GRT8100 ini adalah salah 
satu dari Rough Terrain 100t pertama 
yang tersedia dan akan memberi kami 
keuntungan besar dalam memenangkan 
pekerjaan di industri energi yang sedang 
berkembang,” kata Albert, General 
Manager Surabaya Express, dikutip dari 
Vertikal.net, Rabu (16/6).

Di tengah pelambatan pekerjaan 
yang sedang berlangsung akibat 
pandemi COVID-19, perusahaan 
tersebut memanfaatkan kesempatan 
ini untuk me-refresh line-up crane dan 
menganalisis kembali bisnisnya. Sebagai 
bagian dari proses ini, Surabaya Express 
mengambil keputusan untuk menambah 
GRT8100 untuk membantu perusahaan 
mengamankan pekerjaan di sektor-
sektor baru. Pekerjaan pertama crane 
ini adalah pembangunan pelabuhan di 
Jakarta. Nantinya alat ini akan menyasar 
berbagai pekerjaan di sektor-sektor 
petrokimia  dan  pertambangan.

Karena Surabaya Express melayani 
berbagai klien di seluruh wilayah barat 
Indonesia, unit-unit crane perusahaan 
ini harus  bekerja di lokasi-lokasi 
kerja dengan spesifikasi dan kondisi 
yang berbeda. Ini berarti yang menjadi 
kuncinya adalah keserbagunaan, 

dan GRT8100 menawarkan 
fleksibilitas serta  jangkauan yang 
dibutuhkan para pelanggan.

“Kami sangat senang 
GRT8100 dapat bekerja di 
Indonesia dan yakin akan cocok 
untuk berbagai lokasi kerja,” 
kata Albert. “Proyek pertamanya 
adalah pembangunan pelabuhan 
di Jakarta, dan itu sangat 
mengesankan kami dan 
pelanggan. Desainnya yang 
ringkas dan fleksibel berarti 
crane ini akan cocok untuk 
banyak proyek dari pelanggan-
pelanggan kami dan dengan 
keandalan yang kami dapatkan 
dari Grove, kami tahu alat ini 
akan bekerja tanpa hambatan.”

Berkedudukan di Surabaya 
dengan fasilitas yang besar 
di Jakarta, Surabaya Express 
menawarkan berbagai model 
crane seperti rough terrain, 
all terrain, crawler, truck crane 
dan loader crane, bersama 
dengan divisi transportasi dan 
logistiknya. (www.vertikal.net)

Crane Grove GRT 8100 
Pertama di Indonesia

EQUIPMENT TREND 

Crane Grove GRT8100 akan bekerja 
di sektor petrokimia dan tambang

Surabaya Express telah menerima pengiriman 
Grove GRT8100, 100t, pertama di Indonesia
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Setelah mempelopori 
otomatisasi operasi 
tambang selama lebih 

dari satu dekade lalu, Rio 
Tinto meningkatkan jejak 
autonomous haulage di 
lokasi tambang bijih besi 
Gudai-Darri yang baru di 
Australia Barat, yang akan 
mengoperasikan truk-truk 
otonom Caterpillar yang 
dilengkapi dengan Cat® 
MineStar™ Command untuk 
sistem pengangkutan.

Diklaim sebagai salah 
satu tambang paling otomatis 
di dunia, Gudai-Darri 
akan memanfaatkan solusi 
pelatihan berbasis simulasi 
dari Immersive Technologies 
untuk mengatasi tantangan 
pengembangan tenaga kerja 
dalam operasi autonomous 
haulage. Pelatihan dititik-
beratkan pada peningkatan 
keselamatan dan efisiensi 
operator.

Setelah lebih dari 
17 tahun menggunakan 
sistem simulasi canggih dari 
Immersive Technologies, Rio 
Tinto sangat memahami nilai 
dari investasi pada simulator 
Immersive Technologies 
dalam meningkatkan 
kemampuan para operator, 
termasuk dalam hal 
meningkatkan produktivitas 
dan keandalan peralatan. 
Inisiatif ini telah didukung 
dalam Rio Tinto Iron Ore 
selama bertahun-tahun.

“Ini merupakan 
komponen penting 
dalam program pelatihan 
komprehensif kami untuk 
AHS, termasuk mendukung 
anggota tim baru serta 
meningkatkan keterampilan 
operator-operator yang 
ada,” kata Scott Browne, vice 
president, Human Resources 
Rio Tinto, dalam rilis yang 
diterima Equipment Indonesia, 
Senin (21/6).

“Gudai-Darri akan 
menjadi salah satu tambang 
paling canggih di dunia. 
Berbagai persiapan sudah 
dilakukan untuk memastikan 
para pekerja siap untuk 
menghadapi pekerjaan high-
tech yang ditawarkan.”

Fokus pada pengembangan 
kemampuan penggunaan 
sistem otonom, Rio Tinto 
bermitra dengan Immersive 
Technologies untuk 
memberikan solusi guna 
mendukung jadwal kesiapan 
tambang. Produk pelatihan 
khusus mencakup platform 

sehingga memungkinkan 
pengembangan pengetahuan 
mendalam dan menciptakan 
memori otot dalam 
prosedur operasional.

“Immersive Technologies 
berada di garis depan dalam 
pengembangan tenaga kerja 
untuk operasi pertambangan. 
Penerapan solusi pelatihan 
berbasis simulasi pada lebih 
dari 17 lokasi otonom 
secara global, dengan 
memanfaatkan sistem 
pembelajaran campuran, 
simulasi, dan analitik kinerja 
manusia, solusi yang kami 
tawarkan mempersiapkan 
tenaga kerja untuk masa 
depan,” kata Greg Karadjian, 
Regional Vice President 
Australia.

Immersive Technologies 
adalah penyedia 
Advanced Equipment 
Simulators untuk tambang 
permukaan dan bawah 
tanah. Perusahaan ini 
ingin meningkatkan 
profitabilitas para customer 
dengan mengoptimalkan 
keamanan dan produktivitas 
para operator mereka. 
Advanced Equipment 
Simulators milik 
Immersive Technologies 
membantu ratusan 
perusahaan tambang di 
berbagai belahan dunia 
yang ingin meningkatkan 
keselamatan para operator 
dan profitabilitas lokasi-
lokasi tambang melalui 
pelatihan simulasi yang 
efektif. EI 

Immersive Technologies Terapkan Solusi 
Pelatihan Otonom di Lokasi Tambang Gudai-Darri

Simulator LX6 dilengkapi dengan panel 
otonom (Foto-foto: Immersive Technogies)

Panel Gambar tambahan Ekskavator

yang mensimulasikan Excavator 
CAT 6060, Dozer CAT D10T, 
dan Grader CAT 18M. Semua 
modul simulator dilengkapi 
dengan panel sistem otonom 
dan menyediakan lingkungan 
yang aman dan efektif 
untuk pelatihan, dengan 
memungkinkan para peserta 
pelatihan mengoperasikan 
peralatan sambil berinteraksi 
dengan truk-truk otonom dan 
mengelola area kerja mereka 
sesuai kebutuhan.

Solusi simulator 
ini dilengkapi dengan 
perangkat lunak Pre-start 
Inspection yang memberikan 
visualisasi rinci komponen-
komponen peralatan, 
termasuk komponen-
komponen otonom yang 
dipasang pada mesin. Selain 
itu, produk Kelas Virtual 
menyelenggarakan prosedur 
otonom yang rumit yang 
melibatkan peserta secara 
imersif dalam lingkungan 
virtual yang aman dan 
dapat diulang kembali, 

Pre-start Inspection – Perangkat Pelatihan dan Penilaian Gambar Misi Kelas Virtual
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Metso Outotec 
dan Power Ram 
Sdn Bhd yang 

berbasis di Malaysia telah 
menandatangani kontrak 
distribusi peralatan dan 
servis bagi pelanggan-
pelanggan di Singapura dan 
Malaysia.  

Mulai Juni 2021, 
Power Ram menjual dan 
menyewakan produk-produk 
mobile crusher & screener 
ner Metso Outotec, serta 
menyediakan suku cadang 
dan layanan teknis purna jual 
lainnya untuk produk-produk 
tersebut. Perusahaan ini akan  

melayani para produsen quarry 
dan kontraktor-kontraktor di 
Malaysia dan Singapura.

Metso Outotec, yang 
memiliki basis terpasang besar 
di kedua negara itu, berusaha 
meningkatkan dukungan 
dan ketersediaan peralatan 
untuk pelanggan-pelanggan 
yang sudah ada, sambil juga 
menjangkau pelanggan-
pelanggan baru, terutama di 
sektor kontraktor.

“Dengan kemitraan 
baru ini, kami akan 
memiliki kehadiran lokal 
yang lebih kuat, yang akan 
memungkinkan kami 

untuk melayani pelanggan-
pelanggan kami yang 
sudah ada dan mendukung 
mereka melalui siklus hidup 
peralatan mereka yang 
berkelanjutan dengan lebih 
efisien,” kata Shaun Fanning, 
wakil presiden Agregat di 
Metso Outotec Asia Pasifik, 
dilansir dari Agg-net.com, 
Senin (14/6).

“Ketersediaan peralatan 
dan akses cepat serta 
mudah untuk layanan sangat 
penting bagi para produsen 
dan kontraktor agregat. 
Kami sangat senang dapat 
menggabungkan penawaran 
merek premium kami dengan 
keahlian lokal Power Ram 
untuk kepentingan para 
pelanggan.”

Dengan kantor pusat di 
Selangor Darul Ehsan dan 
divisi aftermarket, termasuk 
gudang, di Kuala Lumpur, 
Power Ram mempekerjakan 
45 staf dan memasok peralat-
an dan layanan purnajual 
bagi pelanggan-pelanggan 
konstruksi dan quarry.

Sementara itu, sebagai 
bagian dari strategi Field 
Services, Metso Outotec 
telah memutuskan untuk 
menghentikan penyambungan 
conveyor belt dan layanan 
tenaga kerja terkait di pasar 
Australia, tetapi akan terus 
menyediakan berbagai suku 
cadang, komponen dan 
dukungan teknis lain untuk 
conveyor.

“Keputusan ini 
merupakan bagian dari 
strategi Field Services kami 
untuk memfokuskan upaya 
layanan kami pada area 
di mana Metso Outotec 
memiliki kemampuan yang 
kuat, teknologi eksklusif, dan 
basis terpasang yang besar,” 
kata Martin Karlsson, wakil 
presiden senior Layanan 
Profesional di Metso 
Outotec.

Menurutnya, pasar 
Australia dilayani dengan 
baik oleh perusahaan 
lokal dalam bisnis layanan 
pemeliharaan conveyor 
dan kami merasa yakin 
bahwa kebutuhan para 
pelanggan akan dipenuhi 
oleh perusahaan-perusahaan 
ini setelah penarikan kami. 
(www.agg-net.com)

Ekspansi Pasar Metso Outotec di Asia-Pasific
Power Ram menandatangani kontrak distribusi peralatan dan berbagai 
layanan lapangan crusher dan screener Metso Outotec.

Digitalisasi tidak 
pernah lebih 
penting daripada 

kondisi saat ini, dan secara 
positif sudah mengubah cara 
kerja banyak orang selama 
beberapa bulan terakhir.

Sandvik Mobile Crushing 
& Screening sudah banyak 
berinvestasi pada portal 
distributor online dan 
sistem telematika My Fleet 
- keduanya dikembangkan 
sendiri oleh pabrikan ini - 
selama dua tahun terakhir. 
Setiap mesin baru dalam 
rangkaian produk-produk 

mobile crusher & screen 
Q- dan U-440i pabrikan itu 
dilengkapi dengan perangkat 
telematika My Fleet dan 
terhubung sepenuhnya 
saat meninggalkan pabrik. 
Unit mobile ke-1.000 yang 
dikirimkan adalah mesin 
impact crusher Sandvik QI442. 

“Ini adalah waktu yang 
menyenangkan untuk 
mencapai tonggak sejarah 
penting 1.000 unit yang 
sekarang terhubung ke My 
Fleet,” kata Jesper Persson, 
wakil presiden Sandvik 
Life Cycle Services, dikutip 

Sandvik Mobile Crushing & Screening kini menawarkan 
langganan data Premium untuk paket peralatan baru dan  
paket retrofit gratis selama tujuh tahun untuk menandai 
produksi unit mobile ke-1.000 yang terhubung dengan My 
Fleet yang meninggalkan pabrik.

Sandvik Mobile Crushing & Screening yang dilengkapi dengan sistem telematik My Fleet. (Foto: Istimewa)

Produk Metso Outotec (Foto: istimewa)

Sandvik Mobiles rayakan unit  ke-1.000  yang gunakan My Fleet

EQUIPMENT TREND 
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Doosan Infracore telah 
menerima pesanan 
excavator sebanyak 

50 unit berukuran sedang 
hingga besar, yang terdiri dari 
30 model DX340LC dan 20 
model DX480LC, dari sebuah 
perusahaan konstruksi  yang 
memenangkan proyek perluasan 
landasan pacu untuk Bandara 

Aggbusiness.com, Kamis 
(24/6). 

“Kami bangga dengan 
kemajuan yang telah kami 
buat dalam digitalisasi dan 
otomatisasi serta  bagaimana 
teknologi ini mendukung 
pelanggan-pelanggan 
kami. Investasi ini akan 
memungkinkan mereka untuk 
mempelajari lebih lanjut 
tentang operasi mereka 
dan cara terbaik untuk 
meningkatkannya dengan 
melacak armada mereka 
dan kondisi kesehatannya. 
Peringatan-peringatan 
dan notifikasi-notifikasi 
akan secara proaktif 
membantu menyelesaikan 

masalah sebelum menjadi 
kritis, sementara juga 
memungkinkan dukungan 
jarak jauh (remote support) 
sebisa  mungkin, sehingga 
menghemat waktu, biaya, 
dan dengan demikian 
menghasilkan waktu kerja 
yang diinginkan secara 
berkelanjutan.”

Menurut Jesper 
Persson, para pelanggan 
bisa memperoleh manfaat 
dari dukungan teknis yang 
semakin bagus, baik dari 
Sandvik sendiri maupun 
dari jaringan distributornya 
yang sudah terlatih. Dealer-
dealer Sandvik memiliki 
spesialis dukungan teknis 

yang akan melihat data-data 
operasional yang sama dan 
melihat pemberitahuan-
pemberitahuan dari setiap 
peringatan atau kerusakan 
mesin melalui system itu, 
sehingga bisa memberikan 
dukungan jarak jauh tanpa 
harus berada di lokasi.

Manfaat yang diperoleh 
para pelanggan dari My 
Fleet meliputi akses jarak 
jauh ke armada para 
pelanggan selama 24/7 
melalui perangkat mobile 
atau PC; optimalisasi kinerja 
melalui pemantauan data 
operasional; memaksimalkan 
waktu kerja melalui layanan 
terencana dan pemeliharaan 

preventif; dukungan cepat 
dan efisien melalui visibilitas 
mesin dari jarak jauh; operasi 
yang aman dan berkelanjutan 
dengan tidak perlu lagi 
mengirim seorang insinyur 
ke lokasi; dan pemilik alat 
dijamin hidup tenang karena 
peningkatan keamanan 
dengan geofencing.

Semua mesin Sandvik 
yang telah dilengkapi dengan 
My Fleet dan bekerja di 
lapangan secara otomatis 
akan diberikan perpanjangan 
langganan data selama 
tujuh tahun. Ini termasuk 
para pelanggan yang sudah 
membeli My Fleet retrofit kit. 
(Sumber: aggbusiness.com

Internasional Hong Kong.
Di Thailand, pabrikan 

asal Korea Selatan itu 
menandatangani sebuah kontrak 
besar untuk memasok total 
38 unit excavator dan wheel 
loader untuk perusahaan 
pengembangan tambang 
dan konstruksi sipil yang 
sebelumnya menggunakan 
produk-produk dari beberapa 
kompetitornya. 

Doosan Infracore telah 
melanjutkan ekspansi bisnisnya 
di Asia dengan memenangkan 
pesanan lain, yaitu 20 uni 
mini-excavator dari sebuah 
perusahaan susu di Vietnam.

Pesanan demi pesanan terus 
diraih oleh pabrikan itu di Timur 

Tengah. Sebut saja, misalnya, 
order 27 unit excavator dan 
wheel loader yang telah diterima 
Doosan Infracore dari sebuah 
perusahaan pertambangan di 
Oman.

Doosan Infracore juga telah 
memenangkan pesanan yang 
mengesankan untuk memasok 
35 excavator ke perusahaan 
konstruksi besar di Qatar dan 
satu lagi untuk menyediakan 
54 alat berat bagi perusahaan 
rental alat di Turki. Order 
signifikan lainnya di Timur 
Tengah adalah 10 unit excavator 
besar seberat 50 ton untuk 
sebuah perusahaan konstruksi 
di Arab Saudi.

Doosan Infracore terus 
merebut banyak order di 
Afrika Utara. Pabrikan itu 
telah menandatangani kontrak 
untuk 35 excavator dan wheel 
loader untuk perusahaan di 
Maroko. Perusahaan lokal yang 
menandatangani kontrak adalah 
perusahaan konstruksi besar 
yang secara aktif menjalankan 
bisnis di Afrika Utara dan Afrika 
Barat serta merupakan salah 
satu pelanggan utama Doosan 
Infracore yang memiliki lebih 
dari 300 produk Doosan. 

Doosan Infracore juga 
telah memenangkan pesanan 
35 wheel loader untuk berbagai 
proyek pertanian yang dipimpin 
oleh pemerintah di Mesir. 

Departemen pemerintah 
tersebut saat ini memiliki lebih 
dari 100 mesin konstruksi 
Doosan.

Doosan Infracore 
mengamankan lebih banyak 
pelanggan besar di seluruh 
Afrika, setelah menerima 
pesanan 20 excavator untuk 
digunakan pada tambang 
emas dari sebuah perusahaan 
pertambangan di Ghana.

Di tempat-tempat lain, 
Doosan Infracore secara aktif 
menembus pasar Amerika Latin. 
Perusahaan ini telah menerima 
pesanan total 16 excavator dan 
wheel loader dari perusahaan-
perusahaan konstruksi dan 
rental di Kolombia.

“Pesanan-pesanan baru ini 
merupakan hasil dari upaya 
kami membina para dealer dan 
mengembangkan pasar meski 
di tengah keterpurukan akibat 
penyebaran COVID-19. Kami 
berencana untuk mempercepat 
upaya kami meningkatkan 
citra merek kami di pasar 
negara-negara berkembang dan 
memperluas volume penjualan 
dan pangsa pasar mengikuti 
perkembangan situasi pasar 
yang membaik,” kata Jeong 
Kwan-hee, direktur pelaksana 
penjualan Doosan Infracore 
untuk pasar negara-negara 
berkembang, dilansir dari 
Aggbussiness.com, Kamis (10/6).

Doosan telah memenangkan order 221 mesin konstruksi dari para customer 
di negara-negara sedang berkembang (Foto: Doosan)

Doosan Memenangkan 
Banyak Order dari Pasar 
Negara-negara Berkembang
Doosan Infracore 
telah menandatangani 
beberapa kontrak untuk 
mengirimkan 221 mesin 
konstruksi ke sejumlah 
negera di Asia, Timur 
Tengah, Afrika, dan 
Amerika Latin tahun ini.

EQUIPMENT TREND 
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JOBSITE STORY 

Sejak Juli tahun lalu, tiga unit Terex Trucks TA400 telah bekerja hingga 
20 jam setiap hari, melakukan hampir 100 perjalanan per hari untuk 
membersihkan puing-puing konstruksi terowongan sepanjang 3,9 

km di Hong Kong. Dan karena masih banyak pekerjaan pembersihan 
akan dilakukan – itulah sebabnya sembilan articulated hauler TA400 akan 
dikirimkan lagi ke lokasi proyek tersebut pada akhir tahun ini.

Hong Kong merupakan kota terpadat keempat di dunia dan mengalami 
kepadatan serta kemacetan lalu lintas parah. Itulah sebabnya mengapa 
Pemerintah setempat telah menugaskan kontraktor terkemuka Bouygues 
Travaux Publics – bagian dari grup industri Bouygues – untuk membangun 
terowongan Central Kowloon Route, yang akan menjadi jalan pintas bawah 
tanah. Proyek ini merespon tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi 
yang melewati pusat Hong Kong.

Unit-unit TA400 memainkan peran penting dalam proyek infrastruktur 
ini. Saat mesin-mesin pembuat terowongan sedang mengebor dan 
menggempur bebatuan yang ada di depannya, alat-alat angkut yang 

Tiga TA400 Terlibat Dalam 
Proyek Terowongan di Hong Kong
Tiga unit Terex Trucks TA400 terlibat dalam pembangunan terowongan terbesar 
di Hong Kong – Central Kowloon Route – yang mengangkut hingga 4.000 ton 
puing setiap hari. Alat-alat Pengangkut artikulasi yang kuat dan andal tersebut 
merupakan  pilihan ideal untuk pekerjaan yang menantang ini.

membututi mesin bor itu mengangkut 
semua puing – hingga 4.000 ton 
setiap hari. Material-material tersebut 
kemudian diangkat ke permukaan 
melalui sebuah terowongan.

“Kami sangat senang dengan 
kinerja pengangkut Terex Trucks,” 
kata Christophe Jeanson, Manajer 
Pabrik di Bouygues Travaux Publics, 
melansir laporan Terex Trucks, Selasa 
(8/6). “Kami memiliki jadwal yang 
sangat ketat, sehingga kami senang 
saat mengetahui bahwa kami dapat 
sepenuhnya mengandalkan alat-alat 
angkut ini untuk bekerja secara 
efisien.”

Tiga Terex Trucks TA400 sedang bekerja membangun 
terowongan terbesar di Hong Kong.
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Produksi yang hemat 
biaya

“Truk Terex TA400 adalah 
pilihan yang tepat untuk pekerjaan 
pengangkutan yang menantang di 
terowongan itu,” kata Gerald Lau, Vice 
President Sales & Marketing AP Rentals. 
“Di Hong Kong, kami melihat mesin-
mesin hauler ini banyak digunakan 
untuk pembersihan tanah dan vegetasi 
serta mengangkut berbagai material. 
Mereka kuat dan menawarkan total 
biaya kepemilikan yang sangat menarik 
– itulah sebabnya Bouygues Travaux 
Publics memilih TA400.”

Alasan lainnya adalah komitmen 
besar dari AP Rentals untuk 
mendukung pelanggan-pelanggannya. 
Sejak menggunakan truk-truk TA400, 
perusahaan rental alat ini berhubungan 
erat dengan kontraktor itu setiap hari, dan 
selama kunjungan harian di lokasi kerja 
tim AP Rentals memastikan bahwa Terex 
Trucks siap untuk bekerja setiap saat. 
Jika ada masalah dengan truk-truk ini, AP 
Rentals menyelesaikannya di tempat.

Setelah pembangunan Central 
Kowloon Route selesai pada tahun 
2024 nanti, terowongan sepanjang 
empat kilometer ini akan terdiri dari 

dua tabung dengan masing-
masing tiga jalur. Terowongan 
ini akan menghubungkan 
Persimpangan Yau Ma Tei, West 
Kowloon, dengan jaringan jalan 
di Kai Tak Development dan 
Kowloon Bay, East Kowloon, dan 
diperkirakan akan memangkas 
waktu perjalanan bagi para 
pengemudi dari setengah jam 
menjadi lima menit.

Terex Trucks TA400, 
pekerja keras yang 
gigih 

Duduk di belakang kemudi 
selama berjam-jam bisa 
melelahkan – itulah sebabnya 
operator-operator yang 
mengerjakan proyek terowongan 
ini mengapresiasi kabin TA400 
yang luas dan dirancang secara 
ergonomis serta bertekanan 
udara. Kabin ini kedap suara dan 
memiliki sistem pemanas, ventilasi, 
dan pendingin udara (HVAC) 
berperforma tinggi serta mudah 
disesuaikan. Kursi operator 
dengan suspensi udara yang 
adaptif membantu menghadirkan 
lingkungan kerja yang nyaman.

TA400 juga memiliki retarder 
transmisi enam tahap yang dapat 
disesuaikan sebagai standar, yang 

didukung oleh engine exhaust brake. 
Hal ini memberikan kontrol yang luar 
biasa kepada operator, tanpa perlu 
menerapkan sistem rem utama apa pun, 
dan meningkatkan keselamatan serta 
stabilitas sambil memberikan biaya 
operasi yang rendah.

TA400 memiliki kapasitas timbunan 
sebanyak 23,3 m3. Ditenagai oleh 
engine yang hemat bahan bakar dan  
berperforma tinggi yang menghasilkan 
tenaga kotor 331 kW (444 hp). Truk-
truk ini didesain untuk memenuhi 
tuntutan operasi paling ekstrem 
seperti proyek konstruksi skala besar, 
penggalian, dan pertambangan. 

Planetary gear transmission 
menghasilkan perpindahan gigi yang 
halus dan efisien, sehingga konsumsi 
bahan bakar optimal dan biaya operasi 
berkurang. Ground-level yang tinggi 
dan kabin yang dapat dimiringkan 
sepenuhnya, dikombinasikan dengan 
kap yang dinaikkan secara elektronik, 
memastikan kemudahan servis dan 
waktu kerja maksimum.

“Alat-alat angkut Terex Trucks 
ini mudah dioperasikan dan mudah 
dirawat,” ujar Lee Irving, Manajer Bisnis 
Regional APAC dan Oseania Terex 
Trucks. “Mereka terbukti berkinerja tinggi 
yang menghasilkan total biaya kepemilikan 
yang rendah dan produktivitas tinggi.” 
(Sumber: Terex Trucks)

Saat tiba di lokasi kerja, 
truk-truk TA400 diangkat 
ke dalam terowongan 
melalui sebuah lubang.  
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Meskipun helikopter 
drone Ingenuity NASA 
mendarat di Mars, bumi 
tetap menjadi satu-satunya 
planet yang bisa kita huni. 
Tanah tempat kita berpijak 
adalah sumber daya yang 
tidak dapat diperbarui 
dan perlu dilestarikan 
dengan cara apa pun yang 
dibutuhkan.

Dalam hal pengelolaan 
tanah galian, bentuk pertama 
dari pengamanan material 
adalah menggunaan kembali 
tanah itu, sehingga kualitas 
lingkungan tidak berubah. 
Titik fokusnya adalah bahwa 
tanah yang digali bukanlah 
limbah yang perlu dibuang 
jauh, tetapi menjadi sumber 
daya yang berharga bagi 
semua orang yang terlibat. 
Perusahaan-perusahaan 
dan operator-operator 
hendaknya memulihkan 
sejumlah besar tanah 
untuk digunakan kembali di 
lokasi kerja atau di daerah 
sekitarnya.

Salah satu kebutuhannya 
adalah untuk memisahkan 
berbagai jenis material 
yang digali untuk digunakan 
kembali. Dengan peralatan 
yang tepat, solusinya mudah 
dijangka.

Satu kasus terjadi di 
Quillagua, sebuah kota kecil 
Chili di provinsi Antofagasta. 
National Geographic 
menganggap kota ini 
sebagai tempat terkering di 
planet ini. Selama 40 tahun 
terakhir, hanya ada 0,2 
milimeter curah hujan. Di 
tanah tandus ini, screening 

galian, dan pasir dengan tetap menjaga kualitas dan 
fungsionalitas tanah. Ada beberapa keuntungan: 
manfaat lingkungan, perusahaan menjadi lebih etis, 
mereka menghormati peraturan yang rumit, dan 
lokasi konstruksi menikmati perputaran ekonomi 
yang positif.

Kekhawatiran-kekhawatiran lain yang rumit 
seputar batuan galian yang mengandung bahan 
tercemar. Bahkan dalam situasi ini, unit MB 
Crusher memberikan solusi yang sangat baik untuk 
mengurangi kontaminasi tanah.

Shaft screener buckets MB-HDS320 baru-baru 
ini digunakan di China oleh satu untuk memindahkan 
tanah yang tercemar, mencampurkannya dengan 
produk-produk lain, dan menetralisir polusi. Tanah 
dengan kualitas yang sangat baik diperoleh dengan 
cepat dan memungkinkan perusahaan itu untuk 
segera menggunakannya. Keuntungan terbaiknya 
adalah bucket penyortir MB-HDS memungkinkan 
perusahaan itu  mengganti poros rotasi langsung di 
lokasi kerja: Anda dapat beralih dari satu material ke 
material lainnya kapan pun diperlukan.

Dari contoh-contoh tersebut, penggunaan peralatan 
yang tepat dimungkinkan untuk mempercepat operasi, 
meningkatkan keuntungan, dan membatasi dampak 
lingkungan saat mengelola tanah galian. Berkat kehadiran 
unit-unit MB Crusher, perusahaan yang ingin lebih etis 
telah mampu menangani masalah-masalah yang ada di 
seluruh dunia dan meningkatkan tujuan mereka untuk 
melindungi lingkungan dan menumbuhkan reputasi 
mereka dengan melipatgandakan permintaan mereka 
untuk melakukan pekerjaan serupa. Sukses di semua lini. 
(Sumber: MB Crusher)

Bagaimana 
Mengolah Tanah, 
Batu dan Pasir 
Langsung Lokasi?

bucket MB-S18 digunakan 
untuk memilah pasir dan 
menggunakannya kembali 
untuk menutupi kabel-kabel 
panel surya. Alhasil, warga 
kota dapat berkomunikasi 
dengan seluruh dunia. 
Karena kekhasan lokasi 
dan operasinya, kasus ini 
mendapat banyak liputan 
media.

Banyak industri telah 
memanfaatkan cara 
kerja dari screening & 
crusher bucket ini. Mereka 
menyukainya karena 
operasinya yang efisien dan 
performanya yang ekonomis. 
Biaya operasi, pemeliharaan, 
dan logistik peralatan ini 
lebih rendah. Selain itu, 
penyelesaian proyek jauh 
lebih cepat dibandingkan 
kalau menggunakan cara-
cara konvensional.

Di Kroasia, sebuah 
perusahaan yang memiliki 
beberapa lokasi konstruksi, 
memanfaatkan screening 
bucket MB-S18 untuk 
memisahkan bebatuan dari 
tanah, sehingga mudah 
diangkut dan digunakan di 
lokasi mana pun. Sebelum 
menggunakan solusi MB 
Crusher ini, perusahaan 
itu membawa tanah galian 
ke lokasi lain dan harus 
menyediakan biaya tambahan 
untuk pengangkutan dan 
biaya-biaya lainnya.

Dengan produk-
produk attachment yang 
dikembangkannya, MB 
Crusher memberikan solusi 
bagi perusahaan-perusahaan 
yang mengolah tanah, batu 
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Bagaimana membuat para 
pekerja selalu terjaga saat 
sedang bekerja? Persoalan 

inilah yang dipecahkan oleh SmartCap 
Technologies lewat sebuah aplikasi, 
SmartCap LifeBand. Awalnya, teknologi 
ini dikembangkan untuk menjamin 
keselamatan para pekerja di industri 
pertambangan Australia. Divisi Wenco 
International Mining Systems dari 
Hitachi Construction Machinery pada 
Mei 2021 mengakuisisi teknologi ini 
dan mulai merambah pasar di negara-
negara lain, seperti Amerika Utara. 
Meski SmartCap akan tetap tersedia 
sebagai produk mandiri, Wenco juga 
mengintegrasikannya ke dalam rangkaian 
produk manajemen armadanya.

Apa itu SmartCap? 
Dikembangkan delapan tahun 

lalu oleh Cooperative Research Center 
for Mining yang berbasis di Brisbane, 
Australia, SmartCap menyoroti 
“kesenjangan serius dalam ruang 
teknologi kelelahan,” kata Dan 
Bongers, direktur penjualan dan 
sistem keselamatan teknis Wenco, 
dikutip dari EquipmentWorld, Selasa 
(15/6/2021).

Meski sebagian besar teknologi 
hanya mendeteksi kejadian-kejadian 
microsleep (episode singkat hilangnya 
perhatian karena kelelahan), para 
pengembang SmartCap hendak 
membantu para pengemudi dan 
operator terhindar dari kemungkinan 
tertidur di belakang kemudi.

SmartCap mengukur kewaspadaan 
dan kelelahan dengan menganalisis 
aktivitas otak, sering disebut sebagai 
EEG. Skor kewaspadaan, peringatan dini, 
dan alarm kelelahan dikirimkan melalui 
aplikasi smartphone yang diinstal pada 
perangkat-perangkat tangguh.

Pemantauan secara real-time 
dimungkinkan jika tersedia jaringan 

internet. Jika ada konektivitas internet, 
peringatan secara real-time tersedia 
melalui portal berbasis cloud khusus 
yang juga menyediakan kemampuan 
analitik untuk mengungkapkan wawasan-
wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

“Kemampuan unik untuk 
menyediakan pemantauan kelelahan 
yang akurat secara real-time ini 
memungkinkan pencegahan microsleep 
— penyebab nomor satu tabrakan di 
tempat kerja — memberikan manfaat 
keselamatan yang substansial bagi 
para pengguna dan mengurangi risiko 
perusahaan,” kata Bongers.

“Tim SmartCap memecahkan 
problem yang tampaknya mustahil 
dalam memetakan gelombang otak 
ke keadaan waspada dan kelelahan 
dengan cara mengakomodasi 
perbedaan-perbedaan individual 
sambil menghilangkan kebutuhan akan 
kalibrasi apa pun,” kata Bongers.

Disematkan ke dalam perangkat 
yang dapat dikenakan, teknologi ini 
memberikan peringatan dini dan 
alarm kelelahan kepada pengemudi 
dan operator, baik mereka yang 

berada di belakang kemudi truk-
truk di jalan raya maupun yang 
bekerja di luar jalan raya seperti 
pertambangan. Sampai saat ini 
teknologi ini telah digunakan di 
berbagai industri, termasuk truk, 
kereta api, pertambangan dan 
konstruksi jalan.

Wenco mengatakan 
perusahaan-perusahaan yang 
mengalami sukses dengan 
SmartCap menggunakan 
peringatan dini dan alarm 
kelelahan dari sistem itu untuk 
menambah kontrol manajemen 
kelelahan yang ada daripada 
menggantinya. Ini juga membantu 
para pelanggan mendukung 
karyawan-karyawan yang 
mungkin berjuang dengan 
kelelahan, yang mengarah ke 
“metrik-metrik kesehatan 
yang lebih baik dan kepuasan 
karyawan,” tambah Bongers. 

“Setiap pelanggan SmartCap 
yang telah menerapkan 
kebijakan dan prosedur yang 
direkomendasikan telah 
menghilangkan insiden kelelahan 
dari bisnis mereka.”

Bongers menambahkan, 
penggunaan sistem peringatan ini 
menyebabkan para pekerja lebih 
waspada. “Manfaat sekunder dari 
peningkatan kewaspadaan tenaga 
kerja meliputi pengurangan 
84% dalam insiden gangguan, 
pengurangan 61% dalam 
insiden kesalahan manusia 
dan pengurangan 1,4% dalam 
konsumsi bahan bakar.”

“Sebagai bagian dari Hitachi, 
SmartCap sekarang dapat 
mengeksplorasi integrasi yang 
lebih dalam dengan teknologi ini 
di semua industri, mendorong 
peningkatan keselamatan dan 
operasional di pasar yang secara 
tradisional tidak terjangkau 
oleh teknologi kelelahan,” kata 
Gavin Juhasz, manajer penjualan 
global Wenco. Selain digunakan 
pada kendaraan-kendaraan yang 
menggunakan jalan raya, rangkaian 
teknologi ini dapat diterapkan 
pada operasi-operasi non jalan 
raya, seperti pasar pertambangan 
maupun non-pertambangan. 

Saat ini terdapat sekitar 
5.000 pengguna SmartCap 
yang dilaporkan secara global. 
(Sumber: Equipmentworld.com)

SmartCap: Solusi Untuk 
Membuat Para Pekerja 
Tetap Terjaga
Teknologi SmartCap hendak 
membantu para pengemudi 
dan operator terhindari dari 
kemungkinan tertidur di 
belakang kemudi.

Para pengguna dapat memilih jenis penutup kepala (1) dan 
memasang SmartCap LifeBand (2). Dengan menggunakan 
aplikasi itu (4), mereka kemudian dapat melihat peringatan-
peringatan secara real-time untuk mencegah mereka 
mengalami microsleep (ketiduran). (Sumber: Wenco)
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Epiroc baru saja meluncurkan sebuah 
penawaran untuk menunjang 
keselamatan di lingkungan tambang 

bawah tanah, RCS (Rig Control System) 
berbabsis Collision Avoidance System Interface.

Para pemasok Proximity Detection System 
(PDS), yang mematuhi Draft ISO 21815-
2 Draft (Maret 2018) dapat berinteraksi 
dengan sebuah TMM (Trackless Mobile 
Machinery) Penanganan Material RCS Epiroc 
untuk mengaktifkan fungsi-fungsi yang 
memperlambat dan menghentikan mesin 
dalam kondisi yang dianggap berbahaya atau 
tidak diinginkan oleh PDS.

Antarmuka itu memungkinkan sistem 
pihak ketiga untuk berkomunikasi dengan Rig 
Control System (RCS) Epiroc,  dengan cara yang 
benar-benar baru. Hal ini memungkinkan PDS 
pihak ketiga yang ditambahkan pada mesin itu, 
bila diperlukan, mengambil kendali alat untuk 
mencegah kecelakaan.

Collision Avoidance System (CAS) 
Interface, bila digabungkan dengan PDS, 
membantu mendeteksi obyek-obyek 
di area yang berisiko terjadi tabrakan, 
mengevaluasi tingkat risiko tabrakan, dan 
mengambil langkah-langkah intervensi untuk 
menghindari potensi tabrakan. 

Sistem ini bekerja dengan pemahaman 
bahwa semua mesin dan semua orang 
di area penambangan dilengkapi dengan 
tag atau sensor-sensor. Pemasangan CAS 
dimaksudkan untuk membantu persepsi 
operator tentang potensi bahaya di sekitar 
alat berat dan pencegahan potensi insiden di 
mana operator tidak dapat merespons tepat 
waktu, namun tanggung jawab keseluruhan 
untuk pengoperasian alat  yang aman tetap 
berada di tangan operator.

“Dengan mengutamakan keselamatan 
dan selalu berpikir tentang keselamatan, 
saya bangga melihat peluncuran Collision 
Avoidance System Interface ini, Sistem ini 
meningkatkan keselamatan operasi tambang 
bawah tanah dengan cara yang inovatif,” kata 
Daniel Sandström, Manajer Produk Global-

Minetruck, di divisi Bawah Tanah Epiroc, 
dikutip dari rilis Epiroc, Senin (2/6/2021).

Sudah teruji dengan hasil 
positif

Antarmuka CAS sekarang dirilis dan dapat 
dipesan untuk armada loader RCS Epiroc yang 
komplit serta untuk Minetruck MT42 dan 
segera setelah itu untuk Minetruck MT65. Para 
pelanggan telah puas dengan kinerja dan fungsi 
Antarmuka Epiroc CAS dan mulai memahami 
besarnya pekerjaan yang terlibat dalam 
penerapan sistem semacam itu.

“Antarmuka RCS Collision Avoidance 
Epiroc yang tampil sesuai desain, menunjukkan 
konsistensi tinggi dalam kasus di mana Sistem 
Deteksi Kedekatan (PDS) memberikan sinyal-
sinyal input yang andal,” kata Kumeshan Naidu, 
Integration Manager M&A Divisi Teknologi 
dan Digital Epiroc, dan melanjutkan, “Inisiatif 
CAS bukanlah solusi ‘Plug and Play’ dan 
harus disesuaikan, dengan lokasi tertentu. 
Kunti ketika menerapkan sisten ini adalah 
manajemen perubahan dan strategi mitigasi 
risiko di lokasi-lokasi tambang.”

Kumeshan Naidu mengatakan bahwa 
solusi-solusi seperti Mobilaris On-Board dapat 
meningkatkan upaya-upaya tambang untuk 

memastikan keselamatan, serta menciptakan 
kesadaran yang lebih “natural” yang dapat 
ditanggapi oleh operator TMM bawah 
tanah. Dengan antarmuka yang lebih familiar 
bagi operator, yang biasanya mengendarai 
kendaraan-kendaraan komersial (GPS, Waze, 
Google Maps), refleks mereka secara alami 
menghindari kemungkinan terjadinya peristiwa 
yang tidak diinginkan. Seorang operator atau 
pejalan kaki yang dilengkapi dengan informasi 
real-time tentang lingkungan di sekitar mereka, 
melalui sistem seperti MMI Mobilaris, On-board 
dan Pocket Mine, akan lebih cocok untuk 
mempromosikan lingkungan kerja yang aman. 
Salah satu di mana CAS memperlambat dan 
menghentikan fungsionalitas adalah upaya 
terakhir dalam mencegah peristiwa tabrakan.”

Epiroc adalah bagian dari kelompok 
kerja standar ISO di mana standar-standar 
baru sedang dikembangkan. Epiroc juga 
berpartisipasi dalam inisiatif Dewan 
Internasional untuk Pertambangan dan 
Logam (ICMM) untuk Interaksi Kendaraan. 
Epiroc akan mengubah antarmuka dari 
mendukung draft ISO 21815-2 (Maret 2018) 
menjadi lebih mendukung versi final ISO 
21815-2 dalam waktu satu tahun setelah 
ISO 21815-2 dirilis. (Sumber: Epiroc) 

Epiroc Luncurkan Collision 
Avoidance System Interface

Collision Avoidance System Interface 
memungkinkan sebuah PDS 
pihak ketiga untuk dipasang 
pada kendaraan Epiroc dan, bila 
diperlukan, mengambilali kendali 
mesin guna mencegah insiden.

Sistem Pencegahan Tabrakan (Collision Avoidance System/
CAS) didesain untuk membantu meningkatkan keamanan dalam 
aplikasi-aplikasi penambangan bawah tanah. (Foto: Epiroc)

TECHNOLOGY
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Leica Geosystems baru-baru 
ini mengumumkan untuk 
memperluas platform perangkat 

lunak Leica MC1 dengan menawarkan 
solusi kontrol mesin 3D untuk 
excavator kecil  dan backhoe dengan 
swing boom.

Para kontraktor mengandalkan alur 
kerja yang efisien untuk aplikasi seperti 
pembuatan parit untuk pondasi, perataan 
parit atau penggalian basement. Dengan 
demikian, permintaan mesin compact 
yang didukung teknologi berkembang 
pesat. Solusi kontrol alat berat 3D dari 
Leica Geosystems sangat diperlukan 
dalam aplikasi-aplikasi seperti meratakan 
secara konsisten atau membuat 
kemiringan secara terus-menerus.  

Memanfaatkan Leica MC1 – platform 
terpadu untuk perangkat lunak dan 
perangkat keras – berarti peralatan yang 
compact mendapat manfaat dari aliran 
data yang fleksibel, antarmuka yang 
mudah digunakan, dan produktivitas yang 
meningkat sehingga para operator dapat 
fokus pada pekerjaan. 

Para operator juga memiliki 
fleksibilitas untuk menggunakan panel 
kontrol portabel MC1 di beberapa mesin 
dan memanfaatkan platform kolaborasi 
berbasis cloud Leica ConX, untuk berbagi 
dan melaporkan dokumentasi yang dibuat 
dengan para pemangku kepentingan di 
kantor dan lapangan. 

Tambahkan kontrol mesin 
ke seluruh armada Anda

Dengan sensor swing boom atau 
sudut yang ditentukan secara manual, 

solusi Leica Geosystems fleksibel dan 
mudah digunakan. Bahkan konfigurasi 
prisma dan total station dimungkinkan 
untuk pekerjaan dengan akurasi 
tinggi, sehingga menawarkan semua 
keuntungan dari solusi excavator 3D 
Leica iXE3 bahkan untuk alat yang lebih 
kecil yang dikhususkan untuk pekerjaan 
penggalian parit dan pemasangan kabel.

“Untuk proyek-proyek yang lebih 
kecil seperti penataan taman, saya 
sekarang dapat menggunakan model 
3D untuk mesin yang lebih kecil juga,” 
kata Thomas Petersen, operator di 
Fuglsanggård. “Untuk proyek yang 
lebih besar, compact excavator sekarang 
dapat mengerjakan proyek yang sama 
dengan alat yang lebih besar. Ini akan 
meningkatkan produktivitas proyek dan 
membantu mengurangi kesalahan.”

Memperluas kontrol mesin 3D ke 
mini excavator kini akan memastikan 

produktivitas alat yang lebih tinggi saat 
mengerjakan proyek-proyek individual. 
Para kontraktor dengan proyek yang 
lebih besar dan lebih beragam serta 
armada yang lebih besar memiliki opsi 
baru untuk memanfaatkan peralatan 
ringkas berteknologi yang dapat dengan 
mudah dihubungkan ke alur kerja yang 
terintegrasi secara digital.

“Kami berharap dapat memasukkan 
mesin-mesin mini excavator dalam 
penawaran 3D berkualitas kami untuk 
excavator,” kata Kris Maas, Direktur 
Manajemen Produk Kontrol Mesin Leica 
Geosystems. “Leica Geosystems telah 
menyediakan solusi kontrol mesin 3D 
selama lebih dari 20 tahun, dan bagi para 
pelanggan, menguntungkan jika memilih 
pemasok yang dapat memberikan kontrol 
mesin 3D untuk semua alat di suatu lokasi 
konstruksi yang terhubung.” (Sumber: 
Leica Geosystems)

Solusi Kontrol Mesin 3D Leica Geosystems untuk 
Compact Excavator & Backhoe dengan Swing Boom
Solusi kontrol excavator 3D Leica iCON iXE3 akan tersedia untuk compact excavator dan backhoe 
dengan swing boom, menyediakan solusi yang mudah digunakan pada satu platform perangkat lunak 
dan perangkat keras yang terintegrasi.

Para operator bisa menggali di samping 
berbagai rintangan dengan restriksi yang lebih 
sedikit dan penglihatan yang lebih baik berkat 
dukungan swing boom baru dari solusi control 
mesin 3D untuk mesin-mesin excavator.

TECHNOLOGY
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Menurut pakar kepemimpinan 
Tery Tennant, langkah 
pertama adalah mengenali 

apa sebenarnya pemimpin yang baik 
itu. “Ukuran seorang pemimpin yang 
baik adalah seberapa bagus sebuah tim 
berfungsi tanpa kehadiran pemimpin 
mereka,” kata Tery.

Konsep itu mungkin sulit dipahami 
oleh sebagian orang, terutama 
mereka yang telah bekerja keras di 
industri konstruksi. Mereka cenderung 
mengandalkan keahlian-keahlian teknis 
mereka dan kesulitan melepaskan 
pekerjaan-pekerjaan sehari-hari yang 
sudah biasa mereka lakukan selama 
ini. Tapi mereka harus melepaskannya, 
karena mereka harus merangkul peran 
baru mereka sebagai pemimpin dan 
tanggung jawab yang mereka harus 
emban.

Perangkap-perangkap yang harus 
dihindai seorang pemimpin
	Menggunakan kekuatan posisi 

daripada melatih (membina para 
karyawan)

	Secara reaktif memadamkan 
api daripada secara proaktif 
mengembangkan solusi-solusi jangka 
panjang

	Mengambil alih keputusan-keputusan 
yang seharusnya dibuat oleh 
karyawan-karyawan mereka

	Mengelola karyawan secara mikro 
daripada membantu mereka 
berkembang

	Tidak mengkomunikasikan harapan-
harapan dengan jelas

	Tidak meminta pertanggungjawaban 
para karyawan atas kinerja mereka

	Tidak memberikan umpan balik dan 
pelatihan kinerja yang efektif

	Berasumsi bahwa apa yang 
memotivasi para pemimpin juga 
akan menggerakkan karyawan-
karyawan mereka
“Semuanya ini menunjukkan 

gejala-gejala bahwa pengembangan 
kepemimpinan diperlukan,” kata Tery, 
yang bersama istrinya, Linda, memiliki 
Attainment inc., sebuah perusahaan 
konsultan berbasis di Phoenix yang 
membantu orang-orang sukses beralih 
ke level berikutnya. 

“Pemimpin-pemimpin yang hebat 
mencari tahu apa yang memotivasi 
setiap orang yang mereka pimpin,” 
kata Tery. Demikian pula, para 
pemimpin harus menggali penyebab 
buruknya kinerja karyawan-karyawan 
mereka. Sering kali, penyebabnya 
dapat ditelusuri kembali ke 
pemimpinnya. Sebagai contoh:
	Karyawan tidak tahu apa yang harus 

dilakukan – kemungkinan karena 
masalah komunikasi

	Karyawan tidak tahu mengapa 
sesuatu itu penting – kemungkinan 
besar karena masalah komunikasi

	Karyawan tidak tahu bagaimana 
melakukan pekerjaannya – 
kemungkinan karena masalah 
pelatihan

	Karyawan tidak mau melakukan 
pekerjaannya – mungkin karena 
masalah motivasi

Belajarlah untuk memprioritaskan 
dan memimpin berdasarkan tujuan

Linda Tennant mengatakan 
bahwa salah satu tantangan terbesar 
kepemimpinan adalah transisi dari 
pola pikir reaktif ke pola pikir 
proaktif. Peralihan ini menuntut para 
para pemimpin untuk memiliki suatu 
rencana yang memprioritaskan tugas-
tugas — dengan mempertimbangkan 
kinerja tim secara keseluruhan.

“Mengakui bahwa efisiensi dan 
efektivitas adalah dua hal yang 
berbeda,” kata Linda. “Efisien adalah 
tentang menyelesaikan segala sesuatu 
secepat mungkin. Sementara ‘efektif’ 
berkaitan dengan melakukan suatu 
pekerjaan dengan benar. Penting bagi 
seorang pemimpin untuk mendapatkan 
hal-hal yang benar dalam daftar 
pekerjaannya.”

Aktivitas-aktivitas dengan hasil 
yang tinggi (high-payoff activity - HPA) 
adalah enam aktivitas terpenting yang 
harus dilakukan seseorang setidaknya 
80 persen dari waktunya. Untuk itu, 
para pemimpin harus terlebih dahulu 
mengidentifikasi HPA mereka sendiri. 
Kemudian mereka akan memiliki waktu 
untuk membantu karyawan-karyawan 
mengembangkan diri mereka sendiri.

HPA kepemimpinan kemungkinan 
akan berbeda di setiap perusahaan, 

Jebakan-jebakan yang Harus Dihindari 
Pemimpin dan Apa yang  Seharusnya Dilakukan
Tidak semua orang dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Namun, kabar baiknya bahwa 
keterampilan memimpin dapat dikembangkan, dan hal ini membuka pintu untuk meningkatkan 
karir dan gaji yang lebih baik bagi banyak orang di industri konstruksi.
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karena masing-masing perusahaan 
memiliki keadaan berbeda. Di 
beberapa perusahaan, para pemimpin 
akan bertanggung jawab atas tugas-
tugas teknis harian tertentu. Namun, 
terdapat beberapa HPA kepemimpinan 
umum yang harus dimiliki semua 
pemimpin dalam daftar prioritas 
mereka:
	Mencapai tujuan-tujuan keuangan 

perusahaan (bisnis)
	Mengkomunikasikan visi, nilai-nilai, 

dan tujuan-tujuan perusahaan
	Mengidentifikasi HPA, indikator-

indikator kinerja utama (KPI), kartu-
kartu skor untuk para karyawan

	Memberikan umpan balik dan 
pembinaan kinerja karyawan

	Membantu karyawan 
mengembangkan motivasi, rencana 
karir dan rencana pelatihan

	Mengembangkan, 
mendokumentasikan, dan 
meningkatkan proses-proses
“Seorang pemimpin harus 

menghabiskan sebagian besar waktunya 
untuk mengurus bidang-bidang ini,” 
ujar Linda. “Fokus seorang pemimpin 
adalah semua tentang kinerja 
karyawannya. Tugas seorang pemimpin 
adalah membuat tim lebih produktif.”

Setelah HPA kepemimpinan 
dikembangkan, tantangan berikutnya 
bagi seorang pemimpin adalah 
berada di jalur yang benar dalam 
menghabiskan sebagian besar waktu 
mereka untuk menggarap HPA tersebut. 
Linda menyarankan beberapa hal 
berikut ini:
	 Alokasikan waktu khusus untuk 

merencanakan dan mengerjakan 
HPA

	 Kendalikan gangguan-ganggguan 
yang ada selama rentang waktu 
yang tersebut

	 Delegasikan aktivitas-aktivitas 
dengan hasil rendah yang dapat 
dilakukan orang lain

Susun rencana delegasi 
pekerjaan

Pendelegasian tugas bisa 
menjadi tantangan besar bagi 
banyak pemimpin. Naluri sering 
menyarankan bahwa para 
karyawan tidak akan pernah 
melakukan pekerjaan sebaik 
atau secepat seperti pemimpin 
mereka. Pada saat yang sama, 
pemimpin terkadang takut 
dipandang oleh atasannya 
tidak bekerja cukup keras atau 
memberikan kontribusi yang 
cukup besar.

Pada kenyataannya, 
pendelegasian yang tepat 
sangat penting bagi kemampuan 
perusahaan untuk berkembang 
dan tumbuh. Pendelegasian yang 
efektif memungkinkan lebih 
banyak karyawan mempelajari 
lebih banyak tugas, yang 
memungkinkan lebih banyak 
orang untuk mengambil lebih 
banyak tanggung jawab saat 
perusahaan berkembang. 
Delegasi juga membantu para 
pemimpin memiliki waktu lebih 
banyak untuk mengurus HPA 
mereka sendiri, yang sebenarnya 
merupakan rahasia untuk 
memaksimalkan kinerja tim.

“Jika seorang pemimpin 
dapat mendelegasikan satu 
tugas yang membutuhkan 
waktu setengah jam setiap hari 
untuk diselesaikan, pemimpin 
itu akan memiliki waktu satu 
bulan penuh selama setahun 
yang dapat digunakan untuk 
pekerjaan-pekerjaan lain,” 
Linda menunjukkan. Bayangkan 
saja apa yang bisa dicapai 
dengan tambahan waktu sebulan 
itu per tahun.

Para pemimpin 
dapat memulai dengan 
mengidentifikasi pekerjaan-
pekerjaan yang dapat dilakukan 
salah satu karyawan mereka 
dengan lebih baik, dengan 
waktu atau uang yang lebih 
sedikit, atau hanya untuk 
pengembangan pribadi mereka. 

“Mulailah dengan tugas-
ugas yang cukup mudah, ... ,” 
Linda menyarankan. Ini akan 
membantu para pemimpin mulai 
mendelegasikan tugas dengan 
cepat karena lebih sedikit 
waktu yang dibutuhkan untuk 
pelatihan dan pengawasan.

Bagaimana menggunakan 
kewenangan secara efektif

Dalam banyak kasus, para 
pemimpin industri konstruksi 

telah berteman dengan karyawan-
karyawan mereka untuk waktu yang 
lama. Sekarang mereka ditugaskan 
untuk memimpin teman-temannya 
itu. Ini adalah situasi yang sulit bagi 
banyak orang. “Namun, otoritas 
harus digunakan secara efektif,” Tery 
mengingatkan. Dengan mengikuti 
beberapa aturan dasar, hal itu bisa 
dilakukan.

Para pemimpin seharusnya 
tidak mencoba menjadi teman dari 
karyawan-karyawan mereka. Para 
pemimpin juga tidak ingin menjadi 
musuh bagi karyawan-karyawan 
mereka. Fokusnya hanya bagaimana 
menyelesaikan pekerjaan yang 
ditugaskan.

Pemimpin harus secara konsisten 
memberikan umpan balik, belum 
lagi pembinaan. Beginilah cara para 
pemimpin membantu tim mereka 
berkembang. Para pemimpin tidak 
boleh bertanya apakah mereka dapat 
memberikan kritik yang konstruktif, 
ungkapan populer yang sering 
digunakan dalam manajemen. “Yang 
didengar karyawan hanyalah kata 
kedua: kritik,” kata Tery. “Pemimpin 
seharusnya hanya menawarkan untuk 
memberikan beberapa pelatihan. 
Melatih adalah kata yang positif karena 
ini tentang menjadi lebih baik dan 
menang sebagai sebuah tim.”

Sangat penting untuk memberikan 
umpan balik dan pembinaan pribadi 
dengan karyawan. Di sisi lain, tidak 
apa-apa untuk memuji karyawan secara 
terbuka atas pekerjaan yang dilakukan 
dengan baik. Bahkan, itu disarankan. 
Pengakuan publik ketika seorang 
karyawan mengikuti komitmen sangat 
penting untuk membangun tim yang 
memotivasi diri sendiri.

Pada saat yang sama, para 
pemimpin harus menindaklanjuti 
komitmen mereka sendiri. Beginilah 
cara para pemimpin membangun 
kredibilitas dan menginspirasi tim-tim 
mereka. “Pemimpin membutuhkan 
suatu sistem untuk memastikan 
bahwa ketika mereka mengatakan 
akan melakukan sesuatu, mereka 
menindaklanjuti dan melakukannya,” 
kata Tery.

Akhirnya, para pemimpin harus 
memberikan harapan-harapan 
pekerjaan yang jelas—dan secara 
tertulis. “Kemudian para pemimpin 
dapat memberikan ukuran-ukuran 
performa, menawarkan umpan balik, 
dan meminta pertanggungjawaban 
orang-orang itu,” kata Tery. “Ketika 
para karyawan memahami apa 
yang diharapkan dari mereka, itu 
sebenarnya membuat pekerjaan 
pemimpin jauh lebih mudah.” (Sumber: 
CONEXPO-CON/AGG)
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Mengangkat tema “Bersama-
sama, kita menambang 
dengan lebih baik,” pada 

acara MINExpo 2021 Caterpillar 
hendak merayakan kemitraannya 
dengan tambang-tambang dan cara-cara 
pabrikan itu membantu para pelanggan 
menambang secara lebih efisien, efektif, 
aman, dan berkelanjutan. Menempati 
area pameran seluas 5.124 m2, 
Caterpillar akan menampilkan berbagai 
mesin, memperkenalkan mesin-mesin 
baru, melakukan review tentang apa 
yang akan terjadi pada masa yang akan 
datang, dan memperkenalkan stasiun 
operasi jarak jauh.

Terdapat tiga isu utama yang akan 
disoroti Caterpillar selama eksibisi 
ini: lingkungan, sosial, dan tata kelola 
perusahaan (corporate governance / 
ESG) dan keberlanjutan; teknologi 
dan otomatisasi; serta solusi-solusi 
manajemen siklus hidup peralatan.

“Setelah menunggu satu tahun 
ekstra, industri pertambangan siap 
terhubung kembali di MINExpo. Kami 
bersemangat untuk menunjukkan 

kepada pelanggan-pelanggan kami dan 
industri pertambangan kemajuan-
kemajuan yang telah dibuat Caterpillar 
tidak hanya dalam peralatan, teknologi, 
dan berbagai servis, tetapi juga dalam 
cara kami membantu para customer 
menambang secara lebih berkelanjutan,” 
komentar Presiden Resource Industries 
Group Caterpillar, Denise Johnson, 
dikutip dari rilis perusahaan itu, Kamis 
(17/6). 

“Meskipun kami ingin sekali 
berpameran di Las Vegas, kami 
menyadari bahwa banyak dealer 
dan pelanggan kami tidak akan 
dapat melakukan perjalanan ke 
lokasi pamaeran itu. Oleh karena 
itu, kami juga mengembangkan 
pengalaman Caterpillar secara digital 
di cat.com/mining, di mana kami 
akan menempatkan konten khusus 
MINExpo.”  

Menambang secara 
berkelanjutan

Inti dari komitmen Caterpillar untuk 
menambang dengan lebih baik secara 

bersama-sama adalah membantu para 
pelanggan memenuhi tujuan tata kelola 
perusahaan mereka dan membangun 
lokasi tambang yang berkelanjutan di 
masa depan.

Menyadari bahwa satu ukuran 
tidak cocok untuk semua, Caterpillar 
telah mengikuti pendekatan strategis 
dengan visi jangka panjang untuk 
menemukan, mengembangkan, dan 
menghadirkan portofolio produk, 
teknologi, layanan, dan solusi yang 
luas. Portofolio ini memungkinkan 
Caterpillar menyediakan pendekatan 
lokasi lengkap, yang menggabungkan 
penawaran dengan keahlian integrasi 
untuk mengidentifikasi dan memberikan 
solusi-solusi terbaik untuk setiap 
tambang tertentu.

Sangat penting untuk visi tambang 
bawah tanah serba listrik di masa 
depan, Cat® R1700 XE LHD yang baru 
akan menggunakan baterai elektrik 
100% yang mengurangi kebisingan 
dan hawa panas secara signifikan. 
Alat ini memiliki payload 16,5-ton, 
dan kecepatan tertinggi 18 km/jam. 

Di antara produk-produk yang akan dipamerkan 
adalah Cat R1700 XE LHD baru yang 100% 
menggunakan tenaga elektrik baterai dan teknologi 
manajemen tambang Cat MineStar Edge.

Caterpillar akan memamerkan sebuah 
truk Cat 794 AC berpenggerak elektrik 
plus teknologi Cat MineStar Command 
yang dipasang di pabrik untuk 
pengangkutan. (Foto: Caterpillar Inc.)

Caterpillar Tampilkan Teknologi dan 
Peralatan Baru di MINExpo 2021
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Untuk mengoptimalkan runtime  dan 
meningkatkan keamanan, baterai-
baterai ini tetap berada di mesin untuk 
pengecasan.

Proses pengecasannya sangat 
cepat. Untuk mengisi penuh baterinya, 
R1700 XE hanya dalam tempo 20 
menit. Penggunaan Cat MEC500 Mobile 
Equipment Charger portabel yang baru 
adalah yang pertama di industri ini. 
Perangkat ini dapat dipindahkan dengan 
menggunakan derek, forklift, atau R1700 
XE dan tidak memerlukan penanganan 
dan penggantian baterai secara reguler.

Penggunaan diesel-electric drivetrain 
R2900 XE LHD yang baru secara 
signifikan mengurangi biaya perawatan 
dan perbaikan, sekaligus meminimalkan 
emisi. Lengan angkat dan komponen-
komponen yang didesain ulang 
menghasilkan tenaga angkat yang 
39% lebih baik dibandingkan R2900G, 
menjadikan model ini lebih hemat 
bahan bakar hingga 31 ton per liter.

Caterpillar juga akan meluncurkan 
dozer berpenggerak elektrik terbesar, 
paling kuat dan efisien di dunia dengan 
penggerak tinggi. Dozer Cat D11 XE 
yang baru akan menjadi dozer dengan 
emisi per ton paling canggih dan 
terendah di industri ini, dibuat untuk 
menghasilkan biaya bank cubic meter 
(BCM) terendah yang pernah ada. 
Dipamerkan bersama D11 XE, dozer 
Cat D10 baru menawarkan konsumsi 
bahan bakar hingga 4% lebih sedikit 
dibandingkan model sebelumnya, 3% 

lebih produktif dengan tenaga kuda 
mundur yang tinggi dan 6% lebih efisien 
dengan kombinasi load-sensing hydraulics 
dan stator clutch torque divider.

Wheel Loader Cat 992 yang 
diperkenalkan baru-baru ini 
menghasilkan peningkatan produktivitas 
hingga 32%. Biaya perawatan turun 
hingga 10% dan berdasarkan tes 
lapangan efisiensi muatan per bahan 
bakar hingga 48% lebih tinggi  dalam 
aplikasi-aplikasi di mana empat lintasan 
(pass) cocok untuk truk 90,7 ton (100 
ton)  dibandingkan dengan lima lintasan 
dengan truk 992K.

Caterpillar berkomitmen untuk 
membantu pelanggan-pelanggannya 
dalam melakukan transisi energi, dan 
pameran MINExpo akan meliputi 
berbagai power display yang dapat 
diperbarui dan disimpan, termasuk 
sistem Cat Microgrid. Engine Cat 
3516 akan menampilkan dynamic gas 
blending (DGB), yang memungkinkan 
tambang menghemat bahan bakar dan 
mengurangi emisi tanpa mengorbankan 
kinerja diesel.

Teknologi mengemudi dan 
otomatisasi

Untuk mewujudkan kegiatan-
kegiatan penambangan yang lestari, 
perusahaan-perusahaan tambang 
dituntut untuk terus berupaya 
melakukan improvement pada 
operasi-operasi mereka. Idealnya, 
mereka mencapai produktivitas dan 

keselamatan tertinggi dengan 
biaya serendah-rendahnya. 
Tidak hanya itu, dampak 
lingkungan juga ditekan 
seminimal mungkin.

“Teknologi dan 
otomatisasi adalah 
komponen-komponen 
penting untuk meningkatkan 
ketersediaan dan 
produktivitas waktu kerja 
alat secara substansial,” 
kata Marc Cameron, 
Wakil Presiden, Caterpillar 
Resource Industries. 

“Melalui Cat® MineStar™ 
Solutions, Caterpillar 
menawarkan teknologi 
yang dapat diskalakan 
kepada para pelanggan agar 
sesuai dengan kebutuhan-
kebutuhan spesifik tambang. 
Isu-isu teknologi dan 
otomatisasi yang ditampilkan 
pada pameran ini akan 
fokus pada nilai nyata yang 
diberikan oleh opsi teknologi 
Caterpillar kepada para 
pelanggan.”

MINExpo akan menjadi 
kesempatan pertama bagi 
banyak peserta untuk 
mempelajari lebih lanjut 
tentang Cat MineStar Edge 
yang baru saja diperkenalkan. 
Teknologi ini memberikan 
visibilitas ke seluruh operasi 
penambangan untuk 
menunjukkan bagaimana 
aktivitas di awal proses 
berdampak pada mereka 
yang berada lebih jauh 
dari rantai nilai. MineStar 
Edge memungkinkan untuk 
mengukur, mengelola, 
menganalisis, dan 
meningkatkan seluruh 
operasi penambangan.

Dilengkapi dengan 
MineStar Command untuk 
pengangkutan, Cat 777G 
Water Truck yang baru 
memberikan pandangan 
sekilas ke masa depan 
untuk menurunkan 
tingkat debu secara 
mandiri di lokasi tambang 
sambil mempertahankan 
keselamatan jalan angkut. 
Menampilkan sistem 
pengiriman air otonom 
pertama di pasar, alat ini 

Dozer Cat D10 yang baru menawarkan konsumsi 
bahan bakar yang 4% lebih sedikit daripada model 
terdahulu (Foto: Caterpillar Inc.)
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mengintegrasikan truk, tangki, dan 
penyemprot serta mengetahui di 
mana dan kapan harus menyirami jalur 
angkut.

Mewakili armada truk otonom 
Caterpillar, penggerak listrik Cat 794 
AC yang dipamerkan akan dipasang di 
pabrik dengan Cat MineStar Command 
untuk pengangkutan. Baru-baru ini, truk 
otonom yang menggunakan Command 
untuk pengangkutan melampaui 3 miliar 
ton material yang diangkut, dengan 
aman menempuh jarak lebih dari 110 
juta km (68,3 juta mi.).

Rotary blasthole drill Cat MD6310 
yang akan ikut dipamerkan menawarkan 
teknologi, efisiensi, keselamatan, 
dan produktivitas yang lebih bagus. 
Mengintegrasikan sepenuhnya 
komponen-komponen dan sistem 
Caterpillar yang telah terbukti, 
termasuk teknologi dan otomatisasi, 
mesin bor ini mampu memuat beban 
bit hingga 42.149 kg  dan menargetkan 
diameter lubang 203 hingga 311 mm. 
Alat ini mengebor dengan akurasi 
hingga sentimeter. 

Menunjukkan bagaimana teknologi 
dapat meningkatkan keselamatan di 
lokasi tambang, Cat MineStar Detect 
Driver Safety System (DSS) menampilkan 
detail bagaimana sistem memantau 
penutupan mata dan pose kepala untuk 
memperingatkan para pengemudi 
melalui getaran kursi dan/atau alarm 
audio saat kelelahan atau gangguan 
diidentifikasi. DSS telah terbukti 
mengurangi 97% kejadian kelelahan 
paling signifikan, 80% kejadian kelelahan 

rata-rata, dan 91% kejadian gangguan.
Beberapa stasiun dan trailer Cat 

Command akan dipajang agar para 
peserta pameran dapat merasakan 
kontrol jarak jauh yang efektif dan 
pengeboran semi-otonom, operasi 
perataan dan operasi bawah tanah dari 
jarak beberapa kilometer.

Solusi lifecycle
Dari penawaran-penawaran 

individual hingga solusi-solusi 
komprehensif, dealer-dealer Caterpillar 
dan Cat menawarkan lusinan layanan 
manajemen peralatan yang dirancang 
untuk meningkatkan kinerja alat secara 
keseluruhan dan produktivitas lokasi 
tambang. Membuat kembali komponen, 
retrofit, solusi aftermarket dan 
perjanjian-perjanjian layanan membantu 
para pelanggan mendapatkan hasil 
maksimal dari investasi mereka. 
Customer Value Agreement (CVA) 
yang disediakan oleh dealer-dealer 
memungkinkan para pelanggan untuk 
fokus pada kompetensi-kompetensi inti 
mereka – penambangan.

Anggota tim juga akan tersedia 
untuk menjelaskan kepada para 
peserta bagaimana MineStar Health 
memaksimalkan ketersediaan 
dan keandalan peralatan dengan 
menghubungkan mesin-mesin ke 
kantor. Layanan ini membantu dengan 
layanan pemeliharaan proaktif dan 
analisis peralatan prediktif dengan 
mengumpulkan data peralatan, 
memantau parameter-parameter alat  
yang penting, memperoleh peringatan-

peringatan secara real-time, 
menganalisis tren-tren 
dan pola-pola operasional, 
memprediksi kegagalan, dan 
menerima rekomendasi-
rekomendasi perbaikan.

Kemitraan dan 
keahlian

Selain tim pekerja dengan 
keahlian mesin dan teknologi, 
perwakilan-perwakilan 
dari Cat Financial dan Cat 
Solutions akan siap berbagi 
informasi tentang keselamatan, 
manajemen armada, dan 
penawaran produktivitas yang 
dapat digabungkan menjadi 
solusi lokasi lengkap.

Tersedia juga di 
area pameran pelatihan 
ThoroughTec® Simulation yang 
akan memberikan kesempatan 
untuk mengoperasikan Electric 
Rope Shovel 7495. Selain itu, 
para pengunjung akan dapat 
merasakan dua kabin alat 
generasi masa depan – satu 
untuk truk penambangan dan 
satu lagi untuk hydraulic mining 
shovel 6060 – melalui kabin 
aktual yang dipajang.

Caterpillar mengundang 
semua peserta MINExpo 2021 
untuk mengunjungi pameran 
Central Hall, #6229, di Las 
Vegas Convention Center 
mulai 13-15 September. 
(Sumber: Caterpillar)

Rotary blasthole drill Cat 
MD6310 mampu memuat 
beban bit hingga 42.149 kg 
dan menargetkan diameter 
lubang 203 hingga 311 mm.
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Skid steer loader telah menjadi 
peralatan dan investasi 
penting untuk pekerjaan 

sehari-hari bagi banyak bidang 
usaha seperti pertanian, penata 
taman, dan operasi konstruksi. 
Skid steer loader merupakan 
bagian penting dari brand New 
Holland, dan tahun ini pabrikan itu 
merayakan 50 tahun produksi skid 
steer loader.

Kelahiran skid steer New 
Holland berawal dari desain alat 
pengumpul jerami, ketika seorang 
insinyur menemukan bahwa desain 
mesin pemotong rumputnya dapat 
diputar ke samping untuk mencapai 
gerakan ke atas dan ke depan. Hal 
ini menjadi fondasi dari desain 
eksklusif industri skid steer New 
Holland, yaitu desain pemuat 
angkat vertikal Super Boom.

New Holland pertama kali 
membuat skid steer loader, 
L35, pada tahun 1971 yang 
terjual banyak ke pasar. Desain 
pengangkat vertikal memungkinkan 
jangkauan yang lebih tinggi 

dan jarak yang lebih baik untuk 
pemuatan, serta jarak sumbu roda 
yang lebih panjang memberikan 
pengendaraan yang mulus dan 
stabil bagi operator. New Holland 
juga mengambil posisi terdepan 
dalam keselamatan operator 
dengan L35, menjadi pabrikan 
pertama yang memperkenalkan 
perlindungan terhadap operator 
saat mesin terguling atau tertimpa 
benda jatuh.

Selama lima dekade terakhir, 
New Holland telah meningkatkan 
desain dan fungsi L35 yang orisinil, 
meningkatkan jangkauan dan 
kapasitas muat, mengurangi waktu 
siklus, dan menambah line-up skid 
steer dengan memasukkan compact 
track loader. 

Seri 300 terbaru ditawarkan 
dalam 9 model baru mulai 
dari 60 hingga 90 HP kotor dan 
kapasitas operasi dari 815 – 2.045 
kg. Seri 300 yang didesain ulang 
memberikan visibilitas superior, 
ketinggian dan jangkauan yang 
lebih besar, dan antarmuka 

operator yang lebih sederhana 
dibandingkan model terdahulu.

Seri 300 dirancang dengan 
mempertimbangkan kenyamanan 
dan keselamatan operator. Fitur-
fitur baru seperti maintenance 
tracking (riwayat perawatan) dan 
perlindungan engine memastikan 
waktu kerja dan produktivitas yang 
maksimal. Layar multifungsi LCD 
8 inci dengan kamera cadangan 
dengan mudah menunjukkan 
data performa alat. Bersama 
dengan fitur-fitur yang mudah 
dinavigasi, layar ini menawarkan 
keserbagunaan pengaturan kontrol 
elektro-hidraulik, memungkinkan 
operator untuk menyesuaikan 
pengaturan mesin sesuai preferensi 
dan kebutuhannya.

Untuk memperingati tonggak 
peringatan 50 tahun ini, New 
Holland akan memasang stiker 
“Edisi 50 Tahun” pada sisi kiri 
bagian belakang semua skid steer 
yang dibeli selama perayaan ulang 
tahun ini, yaitu mulai pertengahan 
Juni 2021.

New Holland merayakan 50 tahun kelahiran Skid Steer Loader, sebuah 
mesin yang sudah menjadi alat yang sangat berguna untuk banyak industri.

New Holland Rayakan 50 Tahun 
Produksi Skid Steer Loader

Skid steer loader pertama New Holland, l35, yang dibuat pada tahun 1971. 
(Foto: New Holland)

Salah satu model terbaru Skid Steer Loader New Holland, L328, hadir dengan fitur-fitur 
yang mengutamakan kenyamanan dan keselamatan. (Foto: New Holland)
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Manufacturing Series Exhibitions provide the most cost-effective way to increase your business in Indonesia. The perfect opportunity 
to demonstrate your products and services first hand to your clients and future business partners. Over than 35,000 trade attendees 
have visited the 2019 edition- your chance to meet potential buyers in S.E. Asia Largest Market!

Plan B is Digital

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

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

Farah Alkatiri
 +6221 2525 320
 faradiba@pamerindo.com

ORGANISERS
INDONESIA

INTERNATIONAL SALES OFFICE
ASIA

INTERNATIONAL SALES OFFICE
WORLDWIDE

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

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

35,485
Trade attendees

4 days exhibition

37,786
Square metres

1,542
Exhibiting companies

from 39 countries

22
International and
regional pavilions

95.33%
Visitor

satisfaction rate

95.95%
Visitor will

return back

81.51%
Exhibitor

satisfaction rate

77.54%
Exhibitor

will join back

88.93%
Find new suppliers

92.69%
Collect market information

96.14%
Quality of exhibitors

91.78%
Source new products

MANUFACTURING INDONESIA 2019 KEY STATISTIC

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

Manufacturing Indonesia Manufacturing Indonesia
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Menggunakan mesin dasar 
yang semuanya baru yang 
menawarkan peningkatan 

10% efisiensi bahan bakar dibandingkan 
model yang digantikannya, Volvo 
Construction Equipment (Volvo CE) 
telah memperkenalkan tiga hybrid 
excavator baru yang menawarkan 
efisiensi bahan bakar yang lebih 
banyak lagi hingga 17% dibandingkan 
dengan mesin-mesin konvensional. 
Rangkaian mesin-mesin baru ini hadir 
dalam bentuk excavator EC300E Hybrid 
kelas 30 ton yang disempurnakan, dan 
introduksi teknologi hybrid pada dua 
mesin baru – EC250E Hybrid kelas 25 
ton dan EC350E Hybrid kelas 35 ton.

Ketiga excavator itu menggunakan 
teknologi hydraulic-hybrid baru dari 
Volvo yang menghasilkan energi ‘bebas’ 
yang dihasilkan oleh gerakan turun 
dari boom excavator. Gerakan-gerakan 
turun yang bertenaga dan teratur dari 
boom mengisi akumulator hidraulik yang 
menyimpan dan menyalurkan energi, 
bila diperlukan, untuk menggerakkan 
motor bantuan hidrolik yang membantu 
memberi tenaga pada sistem engine.

Volvo CE mengatakan model-
model hibrida tidak perlu diragukan 
lagi kemampuannya dan menawarkan 
tingkat kemampuan kontrol dan kinerja 

yang sama dengan mesin-mesin standar, 
termasuk dapat bekerja dalam mode ECO 
dan mode Hybrid secara bersamaan.

Selain itu, tidak seperti sistem 
hybrid lainnya, komponen-komponen 
pada mesin-mesin ini relatif sederhana, 
dengan add-ons minimal yang mudah 
dirawat.

Peningkatan energi ekstra yang 
dapat ditawarkan oleh sistem hybrid 
membantu mengurangi beban mesin 
dan, dalam prosesnya, memberikan 
peningkatan efisiensi bahan bakar 
hingga 17% dan pengurangan emisi CO2 
hingga 15%. Ketika digunakan dalam 
aplikasi ‘gali dan buang’ (terutama 
yang berada dalam swing 90°), 
pendekatan langsung ini dikatakan 
menawarkan payback yang cepat.

Meski EC250E Hybrid dan EC350E 
Hybrid semuanya baru, EC300E 

Hybrid telah ditingkatkan secara 
komprehensif. Fitur-fitur baru 
yang disematkan pada unit ini 
meliputi:
	Efisiensi bahan bakar 

meningkat hingga 10% berkat 
elektro-hidraulik yang cerdas 
dan engine Volvo D8M baru 
– yang mengurangi putaran/
menit dari 1.800 menjadi 
1.600, sekaligus menghasilkan 
peningkatan daya sebesar 5%.

	Tersedia counterweigh 700kg 
yang lebih berat, memberikan 
stabilitas yang lebih besar dan 
peningkatan 5% dalam across-
lifting capacity.

	Fungsi-fungsi prioritas baru – 
memungkinkan para operator 
memprioritaskan satu fungsi, 
Boom/Swing dan Boom/Travel, 
di atas fungsi-fungsi lainnya.

	Kontrol kecepatan boom-down 
baru yang dapat disesuaikan.

	Waktu respon yang makin 
cepat – berkat joystick kontrol 
elektrik dan pedal-pedal travel 
elektrik sepenuhnya.
Selain itu, kenyamanan 

operator semakin ditingkatkan, 
termasuk teknologi boom-and-
arm bounce-reduction, yang 
mengurangi guncangan alat, dan 
Comfort Drive Control opsional 
baru, yang membantu mengurangi 
kelelahan dengan memungkinkan 
operator mengemudikan alat 
menggunakan joystick roller 
sebagai pengganti pedal.

Untuk memudahkan 
pemeliharaan rutin, akses ke 
struktur bagian atas telah dibuat 
lebih mudah, berkat akses sisi 
kanan tiga titik yang baru. Selain 
itu, pelindung percikan baru pada 
tangki urea membuat pengisian 
lebih mudah dan mengurangi 
risiko tumpahan, sementara 
interval penggantian oli mesin dan 
filter telah digandakan menjadi 
1.000 jam. (Sumber: Volvo CE)

Volvo Tambah Rangkaian 
Hybrid Excavator
Menawarkan peningkatan efisiensi bahan bakar sebesar 17% 
dibandingkan mesin-mesin konvensional, Volvo telah meluncurkan 
powertrain baru untuk hybrid excavator EC300E yang revolusioner – 
dan memperkenalkan teknologi tersebut dalam dua model baru di kelas 
25 dan 35 ton.
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ABB dan Hitachi Construction 
Machinery telah 
menandatangani perjanjian 

kerjasama untuk mengembangkan rigid 
dump truck bertenaga listrik dengan 
sistem penyimpanan energi on-board 
yang disesuaikan dengan  kebutuhan. 
Menggunakan teknologi baterai 
inovatif ABB akan memungkinkan truk 
bertransformasi dari diesel ke operasi 
listrik penuh. Kendaraan listrik ini 
mengambil power yang dibutuhkan dari 
catenary overhead sekaligus mengisi 
sistem penyimpanan energi on-board.

Penggunaan sistem penyimpanan 
energi ABB yang berdaya tinggi dan 
tahan lama akan mengurangi bobot 
kendaraan dan menurunkan biaya awal 
serta siklus hidup truk. Pengisian saat 
bergerak menghilangkan penghentian 

untuk pengecasan 
ulang, dan itu berarti 
meningkatkan 
efisiensi operasional 
dan produktivitas kendaraan. 
Saat perjalanan menurun, sistem 
pengereman regeneratif memungkinkan 
penyimpanan energi untuk diisi ulang 
dengan mengubah energi mekanik 
menjadi energi listrik yang dapat 
digunakan - meningkatkan efisiensi 
kendaraan secara keseluruhan.

“Kami merasa terhormat dapat 
berkolaborasi dengan Hitachi 
Construction Machinery yang 
menggabungkan keahlian industri 
yang luas dan teknologi inovatif 
untuk meningkatkan efisiensi dan 
mempercepat transisi ke operasi 
tambang serba listrik,” kata Edgar 

Keller, Presiden Divisi Motion Traction 
ABB, dikutip dari rilis perusahaan itu, 
Rabu (22/6). “Dengan mengembangkan 
solusi bersama, kami dapat membantu 
para operator tambang mencapai 
tujuan produksi dan operasi yang 
keberlanjutan.”

Sebuah tren yang sedang 
berkembang di industri pertambangan 
dewasa ini adalah elektrifikasi mesin-
mesin tambang guna mengurangi 
emisi gas rumah kaca. Untuk itu, 
operator-operator tambang mencari 
pemain-pemain kunci dalam teknologi 
elektrifikasi untuk mempercepat 
prosesnya. Karena kebutuhan untuk 
mengurangi biaya penambangan 
dan meningkatkan produktivitas di 
lokasi penambangan, teknologi yang 
efisien harus dikembangkan untuk 
berkontribusi pada pengurangan CO2 
sambil tetap kompetitif dan memastikan 
kinerja pada saat yang sama.

“Kekuatan dan pengetahuan dari 
kedua perusahaan ini akan digunakan 
untuk merealisasikan pengembangan 
awal rigid dump truck bertenaga baterai 
listrik ini,” kata Sonosuke Ishii, Wakil 
Presiden Senior dan Pejabat Eksekutif 

Hitachi Construction 
Machinery. 

“Selain itu, solusi 
penyimpanan energi ABB 
juga dapat digunakan 
untuk pnegecasan dump 
truck dalam posisi diam 
dan teknologinya siap 
untuk kendaraan listrik 
sel bahan bakar masa 
depan. Kedua perusahaan 
ini akan melanjutkan 
pengembangan sambil 

melihat ke masa depan.”
Pengembangan bersama ini 

merupakan kolaborasi pertama setelah 
nota kesepahaman yang ditandatangani 
oleh Hitachi Construction Machinery 
dan ABB pada Maret 2021 untuk 
mempercepat transisi energi menuju 
masa depan yang netral karbon di 
pertambangan. Kedua perusahaan itu akan 
bergabung untuk berkolaborasi untuk 
menghadirkan solusi ini ke pasar yang 
akan mengurangi emisi gas rumah kaca 
(GRK) yang terkait dengan alat-alat berat 
yang digunakan di pertambangan. (www.
abb.com)

Teknologi Baterai 
Bertenaga Tinggi ABB 
Bantu Transisi ke Operasi 
Tambang Serba Elektrik
Hitachi Construction Machinery dan ABB berkolaborasi dalam 
pengembangan rigid dump truck bertenaga elektrik baterai dengan 
emisi nol menggunakan solusi-solusi penyimpanan energi yang kuat.

Teknologi 
baterai inovatif 

ABB akan memungkinkan 
truk-truk untuk bertransformasi dari 

tenaga diesel ke energi listrik penuh,
 yang mengakibatkan biaya awal dan

 siklus hidup yang lebih rendah, 
dengan pengurangan jejak 

karbon (Foto: ABB)
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Konecranes telah meluncurkan 
generasi keenam mobile 
harbour crane, yang menandai 

perombakan komprehensif pertama 
dari portofolio mobile harbour crane 
Konecranes Gottwald dalam 15 tahun 
terakhir.

Penelitian yang dilakukan Drewry 
Maritime Advisors memperkirakan pasar 
penanganan kargo massal dan umum 
global, tidak termasuk RoRo dan lalu lintas 
kendaraan, akan tumbuh 6,8% secara YoY 
pada tahun 2021 menjadi 7,4 miliar ton. 
Drewry memprediksikan pertumbuhan 
akan berlanjut pada tahun-tahun 
mendatang, mencapai 8,5 miliar ton pada 
tahun 2025, tingkat pertumbuhan tahunan 
gabungan sebesar 3,5%.

Konecranes, yang meluncurkan 
mobile harbor crane pertama di dunia 
pada 1956 dan merupakan pionir dalam 
‘Ecolifting’, telah bekerja erat dengan 
para pelanggan di seluruh dunia sambil 
mengembangkan mesin-mesin crane 
baru. Hasilnya adalah rangkaian produk-

produk yang pada dasarnya 
dapat melayani semua jenis 
kapal dan semua jenis kargo 
secara ramah lingkungan dan 
efisien (eco-efficientl)  – peti 
kemas, kargo umum, kargo 
proyek, dan kargo curah – 
di lokasi mana pun, baik di 
dermaga maupun di tongkang.

“Unit-unit crane ini 
mewakili yang terbaik dari 
Konecranes dalam hal 
teknologi dan daya tahan, dan 
dengan demikian juga sangat 
mendukung komitmen kami 
terhadap keberlanjutan. Jejak 
karbon para pelanggan kami 
sama pentingnya dengan 
milik kami, dan kami hendak 
menguranginya melalui solusi 
rendah karbon dan ramah 
lingkungan serta dengan 
memperpanjang siklus hidup 
produk-produk di pelabuhan, 
pabrik, dan di mana pun 

alat-alat dan layanan kami digunakan,” 
kata Rob Smith, presiden dan CEO, 
Konecranes, dilansir dari rilis pabrikan 
itu, Rabu (16/6). 

Crane generasi 6 ini dirancang 
untuk menggunakan tenaga listrik, dan 
power-nya bersumber dari jaringan 
listrik yang ada di darat. Para operator 
juga dapat memilih solusi baterai baru 
yang memungkinkan operasi crane 
secara independen dari jaringan listrik 
itu. Untuk dermaga yang tanpa pasokan 
listrik, kondisi yang biasa terjadi di 
pasar-pasar berkembang, unit-unit crane 
ini dilengkapi dengan generator diesel 
hemat bahan bakar dan penggerak 
hibrid terbaru Konecranes.

“Para pekerja pelabuhan secara 
global, baik yang besar maupun yang 
kecil, semakin fokus pada pengurangan 
jejak karbon dari operasi mereka dalam 
waktu dekat. Pertumbuhan perdagangan 
dan kebutuhan untuk mengganti 
peralatan lama kemungkinan akan 
berarti meningkatnya permintaan dari 
banyak pelabuhan di seluruh dunia untuk 
peralatan penanganan kargo yang lebih 
efisien guna mendukung peningkatan 
produktivitas, pengurangan biaya, dan 
emisi CO2,” kata Dinesh Sharma, direktur 
Drewry Maritime Advisors.

Unit-unit crane baru ini akan 
dilengkapi dengan fitur crane pintar 
untuk operasi yang aman, ergonomis, 
dan efisien, serta akan dilengkapi 
dengan pemantauan jarak jauh 
‘Truconnect’, yang mengumpulkan 
data kondisi, penggunaan, dan operasi 
dari sistem kontrol dan sensor 
untuk membantu perencanaan dan 
prediksi perawatan, memprediksikan 
kemungkinan kegagalan (kerusakan) 
berbagai komponen atau peralatan. Para 
pelanggan juga akan mendapatkan akses 
ke portal pelanggan  ‘yourKonecranes’  
untuk melihat kebutuhan pemeliharaan 
dan performa peralatan secara 
komprehensif. (Sumber: Konecranes)

Konecranes Luncurkan 
Generasi Baru Mobile Harbor 
Crane Hemat Energi
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Honda dan Komatsu bersepakat 
untuk mengembangkan 
produk-produk yang 

berkontribusi untuk mengurangi 
dampak lingkungan. Honda telah 
memperluas rangkaian produk-
produk yang ditenagai dengan Honda 
MPP. Kedua pabrikan asal Jepang itu, 
dikutip dari rilis Komatsu pada Kamis 
(10/6), mengumumkan dimulainya 
pengembangan bersama mesin-mesin 
Micro Electric Excavator Komatsu PC01 
yang ditenagai dengan baterai Honda 
Mobile Power Pack dan pembentukan 
Sistem Berbagi Baterai (Battery-Sharing 
System) untuk industri-industri teknik 
sipil dan konstruksi.

Berdasarkan perjanjian 
pengembangan bersama itu, kedua 
belah pihak akan mengalirkan tenaga 
listrik pada micro excavator PC01 
Komatsu dengan melengkapinya dengan 
MPP Honda dan unit daya listrik (eGX). 

Biasanya mesin seperti ini digunakan 
sangat dekat dengan orang-orang, 
pepohonan, dan bunga-bunga untuk 
pekerjaan pemasangan pipa, berkebun, 
pertanian, peternakan dan sejenisnya. 
Komatsu berencana untuk meluncurkan 
micro excavator bertenaga listrik PC01 
ini pada akhir tahun 2021.

Menggunakan energi listrik 
memungkinkan level kebisingan mesin 
ini akan berkurang signifikan, dan PC01 
akan dapat bekerja secara baik di dalam 
maupun di luar ruangan. 

Selain itu, MPP Honda menawarkan 
keuntungan penggunaan mesin listrik 
secara terus-menerus tanpa mengisi 
ulang baterai. 

Setelah meluncurkan PC01, 
Honda dan Komatsu akan melakukan 
uji verifikasi untuk meningkatkan 
kenyamanan peralatan konstruksi listrik 
ini dengan memasok MPP Honda ke 
lokasi-lokasi teknik sipil dan konstruksi 

serta menawarkan layanan purna jual, 
termasuk sistem penggantian baterai.

Ke depannya, para mitra tidak hanya 
akan mengembangkan elektrifikasi 
bersama-sama untuk micro excavator 
bertenaga listrik dan mesin-mesin 
mini excavator lainnya hingga kelas 1 
ton, tetapi juga melakukan studi-studi 
bersama tentang elektrifikasi berbasis 
MPP untuk berbagai peralatan yang 
digunakan pada lokasi-lokasi pekerjaan 
teknik sipil dan konstruksi, serta 
peluncuran bisnis di luar negeri.

Pengembangan mesin-mesin mini 
excavator yang bertenaga listrik bukan 
hal baru bagi Komatsu. Pada tahun 
2008, pabrikan itu memperkenalkan 
mesin hybrid hydraulic excavator ke 
pasar dan disusul dengan peluncuran 
mini electric excavator PC30E-5 
(penggerak hidraulik) yang menyasar 
pasar rental di Jepang pada April 2020. 
(Sumber: Komatsu)

Komatsu & Honda Bermitra 
Kembangkan Micro 
Excavator Bertenaga Listrik

Sebuah prototipe  micro electric excavator 
PCO1 Komatsu (foto sebelah kiri) yang 
menggunakan paket baterai Honda (foto 
sebelah kanan) – Foto: Komatsu
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