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EQUIPMENTNOTE

Pemerintah telah mengambil beberapa langkah 
yang menggairahkan pertumbuhan ekonomi 
nasional belakangan ini. Yang  pertama adalah 
pelonggaran protokol kesehatan dengan mem-

bolehkan warga membuka masker di tempat-tempat 
terbuka (luar ruangan). Kebijakan itu menimbulkan 
sentimen positif paska pandemic Covid-19 karena me-
mungkinkan masyarakat kita lebih leluasa melakukan 
berbagai aktivitas di luar rumah.  

Langkah kedua yang cukup menarik adalah pen-
cabutan larangan ekspor CPO. Kebijakan ini tentu 
saja melegakan bagi para petani dan pemilik-pemi-
lik pabrik kelapa sawit karena memungkinkan bisnis 
mereka makin bergairah. Larangan ekspor CPO 
merupakan buntut dari kegeraman pemerintah ter-
hadap krisis minyak goreng yang ramai menjelang 
Lebaran tempo hari. Para pengusaha kelapa sawit 
dinilai lebih memprioritaskan pasar ekspor sehingga 

pasokan minyak goreng 
di pasar dalam negeri 
keteteran. Pencabutan 
larangan ekspor itu di-
harapkan semakin meng-
gairahkan bisnis kelapa 
sawit, yang tentu saja 
berdampak terhadap 
peningkatan penjualan 
alat berat di pasar agri.

Untuk mendukung per-
tumbuhan bisnis kelapa 
sawit di Indonesia, 
suplier-suplier alat 
menyediakan berbagai 
peralatan yang sesuai 
dengan kebutuhan 
industri tersebut dari 
mulai persiapan dan  

pengolahan lahan, perawatan, 
pemanenan hingga pengangkutan tandan buah 
segar (TBS). Khusus untuk perawatan perkebunan 
kelapa sawit, Hyundai Construction Equipment, 
contohnya, menyediakan mini excavator HX 55S. 

HX 55S lebih cocok untuk pekerjaan-pekerjaan di 
perkebunan kelapa sawit, seperti penggalian  parit 
dan lain-lain. Mesin kecil ini menawarkan jangkau-
an horisontal maksimal sejauh 6,11 m, sementara 
kedalaman penggalian maksimal 3,730m dan tinggi 
penggalian maksimal 5,740m. Untuk memudahkan 
mobilisasi dan manuvernya di area perkebunan ke-

lapa sawit, Hyundai mendesain alat ini dengan uku-
ran yang kompak. Panjangnya saat diangkut hanya 
5,9m dengan lebarnya 1,92m dan tinggi 2,55m.

Kami mengajak Anda untuk mengintip kehadiran 
alat-alat berat, termasuk kendaraan-kendaraan 
yang makin ramah lingkungan. Untuk menekan 
kadar emisi kendaraan-kendaraan bermotor, peme-
rintah Indonesia sudah memberlakukan Euro 4 
untuk kendaraan-kendaraan niaga. Hal ini tertuang 
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan RI tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang 
Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan 
O atau Euro 4, yang mulai berlaku pada April 2022. 
Sebetulnya langkah kita masih ketinggalan dari 
negara-negara Uni Eropa dan beberapa negara Asia 
yang sudah memasuki Euro 5 sampai Euro 6. 

Di segmen alat berat, Volvo Construction Equip-
ment sudah meluncurkan mesin bertenaga listrik 
yang sudah hadir di pasar Korea Selatan. Excava-
tor Volvo ECR25 Electric ini bukan lagi sekedar 
produk konsep tetapi sudah dipasarkan secara 
komersial. Itu berarti pelanggan-pelanggan Volvo 
CE di kawasan Asia, termasuk Indonesia, sudah bisa 
memesan excavator kecil yang telah terbukti suk-
ses di Eropa dan Amerika Utara sejak diluncurkan 
pada tahun 2019, berkat kemampuannya untuk 
menyamai tenaga dan kinerja dari koleganya yang 
bertenaga diesel, tetapi beroperasi dengan tanpa 
emisi, nyaris tanpa suara, dan lingkungan kerja 
yang jauh lebih nyaman bagi para operator. 

Inovasi produk lain dilakukan PT United Tractors Tbk 
dengan introduksi keluarga baru wheel loader kecil 
generasi ke-6 Komatsu yang terdiri dari WA150-6, 
WA200-6, WA320-6 pada awal triwulan kedua 2022. 
Unit-unit wheel loader tersebut didesain untuk 
bekerja lebih produktif dan lebih ramah lingkungan, 
didukung oleh berbagai fitur terbaru seperti Eco 
Indicator yang terletak pada panel monitor dash-
board. Fitur-fitur ini membantu operator agar selalu 
dalam rentang pengoperasian yang lebih ekonomis.

Tersedia beragam informasi menarik lain yang kami 
suguhkan ke hadapan Anda, pelanggan setia Ma-
jalah Equipment Indonesia. Kami mempersilahkan 
Anda untuk memberikan umpan balik atau berbagai 
cerita tentang industry-industri yang Anda geluti. 
Tentu artikel-artikel maupun foto-foto yang di-
sampaikan berkaitan dengan industri alat berat dan 
aplikasinya.  Selamat membaca. 
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PT United Tractors Tbk (UNTR) 
akan genap berusia 50 tahun 
pada 13 Oktober 2022. Untuk 

menyambut tonggak bersejarah 
tersebut, perusahaan ini menjan-
jikan beberapa kejutan berupa 
peluncuran beberapa produk den-
gan ra cikan baru. Sejauh ini belum 
diungkapkan mesin-mesin apa yang 
bakal hadir nanti. Namun, perusa-
haan itu sudah memberikan sebuah 
clue, yaitu tema yang diusung untuk 
perayaan penting itu: “Berkarya 
Membangun Keberlanjutan.”

“Kejutan 50 tahun PT United Tractors 
Tbk untuk produk-produk Komat-
su, mohon ditunggu. Info mengenai 
produk-produk baru Komatsu akan 
kami perkenalkan pada tahun 2022 
ini,” kata Sara K. Loebis, Corporate 
Governance & Sustainability Division 
Head PT United Tractors Tbk. 

Menurut Sara, UNTR akan terus 
mewujudkan aspirasi keberlanjutan, 
antara lain melalui peluncuran alat 

transportasi dan mesin konstruksi 
yang lebih ramah lingkungan. Di seg-
men transportasi publik, UNTR sudah 
pernah memperkenalkan bus Scania 
yang berbahan bakar gas. “Untuk 
produk Scania, kami pernah menjual 
bus Scania berbahan bakar gas yang 
digunakan oleh Transjakarta,” kata-
nya kepada Equipment Indonesia.

Namun, ke depan, mesin-mesin yang 
lebih ramah lingkungan tidak hanya 
di lini bisnis transportasi (Scania), 
tapi juga di segmen bisnis peralatan 
konstruksi. “Untuk produk-produk 
yang lebih ramah lingkungan, akan 
diluncurkan dari lini bisnis mesin 
konstruksi /distribusi alat berat,” 
ujarnya. 

Harus diakui, di usia 50 tahun, anak 
usaha PT Astra International Tbk 
(ASII) itu telah berkembang menjadi 
salah satu pemain utama di sektor 
dan industri dalam negeri, melalui 
lima pilar bisnis, yaitu mesin kon-
struksi, kontraktor penambangan, 

pertambangan batubara dan emas, 
industri konstruksi, dan energi. 

Lebih jauh, segmen usaha mesin 
konstruksi mencakup penjualan dan 
penyewaan alat berat, serta layanan 
purna jual. Segmen usaha kontrak-
tor penambangan memberi berbagai 
layanan pertambangan termasuk 
desain tambang, explorasi, ekstraksi, 
hauling, barging dan transportasi 
komoditas. Segmen usaha pertam-
bangan batubara dan emas masing-
masing fokus pada penambangan dan 
penjualan batubara dan emas. Seg-
men usaha konstruksi menyediakan 
jasa konstruksi yang meliputi bidang 
pondasi, struktur, pembongkaran dan 
pengembangan infrastruktur. Sektor 
energi, antara lain meliputi energi 
baru dan terbarukan (EBT).

Adapun anak usaha UNTR men-
cakup PT Pamapersada Nusantara, 
PT Karya Supra Perkasa, PT United 
Tractors Pandu Engineering, PT Bina 
Pertiwi dan UT Heavy Industry (S) 

MENUNGGU KEJUTAN
DI USIA 50 TAHUN

UNITED TRACTORS
Memasuki usia 50 tahun, PT United Tractors Tbk (UNTR) menjanjikan beberapa 

kejutan bagi pelanggan-pelanggannya di tanah air.

Excavator Komatsu 
yang didistribusi

kan oleh PT United 
Tractors  Tbk. 

FOTO: EI
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Pte Ltd. Melalui lima segmen usaha 
dan pendapatan dari anak usaha 
tersebut, UNTR makin solid meraup 
pundi-pundi rupiah.

Mengutip laporan keuangan sepan-
jang triwulan I 2022, UNTR berhasil 
membukukan kinerja gemilang. 
UNTR membukukan laba bersih seni-
lai Rp4,32 triliun per Maret 2022. An-
gka ini melonjak 131,51 persen dari 
laba bersih pada periode yang sama 
tahun 2021 sebesar Rp1,86 triliun. 
Laba bersih per saham dasar UNTR 
juga melesat menjadi Rp1.158, dari 
sebelumnya hanya Rp500.  Kenaikan 
laba bersih ini, sejalan dengan pe-
ningkatan pendapatan bersih UNTR 
sebesar 56 persen menjadi Rp27,97 
triliun per Maret 2022, dari Rp17,89 
triliun per Maret 2021. 

Seiring pendapatan, sejumlah beban 
yang ditanggung UNTR juga me-
ningkat. Beban pokok pendapatan 
misalnya, naik 45,81 persen menjadi 
Rp20,94 triliun, dari Rp14,36 triliun. 
Beban penjualan juga meningkat 
112,87 persen menjadi Rp215,41 
miliar. Beban umum dan administrasi 
naik 5,03 persen menjadi Rp938,04 
miliar. Sedangkan biaya keuangan 
UNTR turun 17,34 persen menjadi 
Rp162,25 miliar, dan beban lain-lain 
bersih merosot 38,4 persen menjadi 
Rp88,87 miliar per Maret 2022. 

Melejitnya kinerja UNTR tentu tidak 
terlepas dari kenaikan kinerja se-
jumlah lini bisnisnya. Di segmen alat 
berat, UNTR berhasil menjual 1.694 
unit sepanjang triwulan I 2022. Jum-
lah ini melambung 155 persen jika 
dibandingkan penjualan alat berat 
UNTR pada periode sama triwulan I 

2021 sebanyak 648 unit. Pangsa pasar 
Komatsu sebesar 29 persen per akhir 
Maret 2022.

 Menurut Sara, melambungnya pen-
jualan alat berat per Maret 2022 
ditopang oleh sektor pertambang-
an, yang didorong oleh komoditas 
batubara dan nikel. Hal ini tercer-
min pada penjualan selama triwu-
lan I 2022. Pada periode tersebut, 
penjual an ke sektor tambang masih 
mendominasi. Sebanyak 60 persen 
penjualan alat berat ditujukan ke 
sektor tambang. Disusul oleh penjua-
lan ke sektor konstruksi sebesar 18 
persen, penjualan ke sektor kehutan-
an sebesar 13 persen, dan penjualan 
ke sektor agribisnis sebesar 9 persen 
dari total penjualan.

“Kenaikan penjualan sepanjang tri-
wulan I 2022 tidak terlepas dari ke-
naikan penjualan pada periode Maret 
2022 yang naik 20,45 persen menjadi 
636 unit. Sedangkan penjualan pada 
Februari 2022 sebanyak 528 unit,” 
katanya. 

Penjualan pada Maret 2022 juga di-
dominasi oleh sektor pertambangan, 
yaitu 65 persen, disusul sektor kon-
struksi sebesar 19 persen, sektor ke-
hutanan sebesar 9 persen, dan sektor 
agribisnis sebesar 7 persen.  Pen-
capaian penjualan alat berat seba-
nyak 1.694 unit pada triwulan I 2022 
menunjukkan UNTR telah memenuhi 
45,78 persen dari target penjualan 
alat berat tahun ini sebanyak 3.700 
unit.

Target penjualan alat berat seba-
nyak 3.700 unit itu tampaknya akan 
tercapai. Pasalnya, sepanjang tahun 

berjalan 2022, produsen alat be-
rat merek Komatsu itu masih akan 
menerima manfaat dari kenaikan 
harga batubara. 

Kinerja UNTR tahun ini berpotensi 
makin cerah. Harga batubara yang 
masih bertengger di atas level 
US$350 per ton akan menjadi pe-
nopang kinerja perusahaan. Begitu 
juga, permintaan alat berat masih 
naik seiring para penambang batuba-
ra meningkatkan volume produksi.

Terkait kinerja gemilang dan peluang 
kian cerah, Tim Equipment Indonesia 
mengingatkan kembali, UNTR telah 
meraup laba bersih Rp10,28 triliun 
tahun lalu. Pencapaian ini meningkat 
71,33 persen jika dibandingkan laba 
bersih sebesar Rp6 triliun pada 2020. 
Peningkatan laba seiring kenaikan 
pendapatan UNTR sekitar 32 persen 
menjadi Rp79,46 triliun pada 2021, 
dari sebelumnya Rp60,35 triliun.

Melambungnya kinerja sepanjang 
tahun 2021 itu membuat manajemen 
UNTR royal membagikan dividen. 
UNTR membagikan dividen tunai ke-
pada para pemegang saham senilai 
Rp4,6 triliun atau setara 45 persen 
dari laba bersih tahun 2021 yang 
mencapai Rp10,28 triliun. 

Pemegang satu saham UNTR 
mendapat dividen Rp1.240. Rincian-
nya, sebesar Rp335 atau total Rp1,2 
triliun telah dibayarkan sebagai 
dividen interim pada 22 Oktober 
2021. Sisanya sebesar Rp905 atau se-
nilai Rp3,4 triliun dibagikan sebagai 
dividen final pada 11 Mei 2022. 
(ws/ym)

Alat tambang 
Komatsu yang di
tampilkan di area 
pameran PT United 
Tractors Tbk di 
Jakarta beberapa 
waktu lampau. 

FOTO: EI
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Strategic Marine (S) Pte Ltd telah 
menandatangani kesepakatan 
dengan PT Trakindo Utama Ca-

bang Singapura, dealer resmi Cater-
pillar untuk 50 engine C32 ACERT IMO 
III, di tengah disrupsi pasokan per-
alatan utama untuk pembuatan kapal 
karena pandemi yang telah menye-
babkan gangguan pada logistik global 
dan kemacetan rantai pasokan.
Kesepakatan itu akan memungkinkan 
Strategic Marine, perusahaan pem-
buat kapal terkemuka, untuk secara 
signifikan mempersingkat waktu 
produksi kapal-kapal baru, dan me-
mastikan visibilitas pasokan kapal-
kapal awak cepat dan kapal-kapal 
transfer kru - yang merupakan salah 
satu penawaran intinya.
Pasokan mesin-mesin melalui PT 
Trakindo Utama Cabang Singapura 
memungkinkan gangguan-gangguan 
tidak terduga terhadap pembuat-
an kapal-kapal Strategic Marine 
berkurang secara signifikan, bahkan 
saat waktu tunggu di seluruh industri 
yang lebih luas melonjak menjadi 
sekitar 70 minggu, naik dari rata-rata 
rata-rata 15 minggu.
Para pelanggan juga akan mendapat-
kan keuntungan karena kepastian 
harga dan pengiriman yang tepat 
waktu, karena biaya-biaya pem-
buatan kapal sudah dipatok untuk 
melakukan lindung nilai terhadap 
kenaikan harga. 
Strategic Marine sudah melihat permin-
taan yang semakin membaik untuk ka-
pal-kapalnya dari klien-klien di Asia dan 

Eropa dan menerima sejumlah besar 
permintaan dari para pembeli potensial. 
Baru-baru ini perusahaan itu menanda-
tangani kesepakatan untuk pembelian 
enam unit kapal, dengan enam unit lain-
nya saat ini sedang dibahas.
Perusahaan itu memulai negosiasi 
untuk mesin-mesin itu dengan dealer 
Caterpillar PT Trakindo Utama Cabang 
Singapura pada Januari 2022 setelah 
mempelajari secara detail tentang 
kondisi-kondisi permintaan pasar 
dan pasokan peralatan. Ini termasuk 
kemungkinan penundaan rantai pa-
sokan yang memburuk, meng ingat 
kekurang an semikonduktor global 
yang berkepanjangan yang disebab-
kan, antara lain, karena penghentian 
kerja selama puncak Covid-19.
“Kami terus-menerus menilai pasar 
dan mencari cara-cara untuk mengu-
rangi penundaan-penundaan seputar 
peralatan penting untuk proyek-
proyek kami dan memastikan pen-

giriman  secara tepat waktu,” kata 
Chief Executive Officer Strategic Ma-
rine, Chan Eng Yew, dalam keterang-
an tertulis yang diterima Equipment 
Indonesia, Selasa (17/5/2022).
“Di tengah disrupsi-disrupsi yang dise-
babkan oleh Covid-19, prioritas kami 
adalah melindungi pelanggan-pelang-
gan kami dari ketidakpastian dengan 
memanfaatkan hubungan yang kuat 
dengan mitra-mitra dekat kami seperti 
PT Trakindo Utama Cabang Singapura. 
Negosiasinya alot, tapi adil bagi kedua 
belah pihak,” ia menambahkan.
Widjanarko Hidajat, General Manager 
PT Trakindo Utama Cabang Singapura 
mengatakan bahwa kapal-kapal Stra-
tegic Marine telah menggunakan mesin 
Caterpillar selama dua dekade tera-
khir. “Dengan hubungan yang terjalin 
erat selama ini kami dengan yakin 
mempercayakan 50 engine ini kepada 
mitra strategis kami dan kami den-
gan senang hati mendukung mereka 
karena mereka terus mengembangkan 
bisnisnya di tengah masa-masa yang 
penuh tantangan ini,” ungkapnya.
Ke-50 engine Caterpillar tersebut, 
yang akan memenuhi persyaratan 
IMO III jika ditambahkan selective 
catalytic reduction system, akan di-
pasang pada kapal-kapal di galangan 
kapal baru Strategic Marine di Singa-
pura yang terletak di 5 Benoi Road. 
Baru saja diakuisisi pada Februari 
2022, lahan seluas 30.924 m2 ini 
akan secara signifikan meningkatkan 
kapasitas perusahaan itu untuk pem-
buatan kapal, serta proyek-proyek 
perbaikan dan pemeliharaan.

EQUIPMENTNEWS

STRATEGIC MARINE BELI 50 ENGINE CATERPILLAR
Strategic Marine membeli 50 unit engine Caterpillar untuk memperkuat 

visibilitas rantai pasok dan kepastian pengiriman kapal-kapalnya.

Liebherr telah menandatangani 
sebuah kontrak dengan BHP untuk 
mengintegrasikan engine Liebherr 

ke dalam armada excavator R 9600 
(600 ton) yang ada dari BHP di tam-
bang South Flank di Australia Barat. 
Integrasi ini akan menandai langkah 
penting dalam kemitraan mereka, 
sekaligus membantu pelanggan terse-
but mengurangi perawatan dan men-
standarkan kemampuan suku cadang.

Executive general manager layanan 
pelanggan Liebherr-Australia, Tony 
Johnstone dan general manager BHP 
South Flank Steve Campbell baru-
baru ini bertemu di Perth untuk 
penandatanganan kesepakatan untuk 
melakukan  repower terhadap ar-
mada R 9600 South Flank dengan en-

gine Liebherr D9812  dan kemitraan 
berkelanjutan yang kuat antara OEM 
itu dan penambang. Menggunakan 
engine baru memungkinkan armada 
R 9600 tidak memerlukan banyak 
perawatan dan memiliki kemampuan 
suku cadang yang terstandarisasi.

Integrasi ini menyusul validasi pabrik 
dan lapangan yang intensif pada seri 
mesin D98 yang meliputi studi vali-
dasi selama dua tahun di tambang 
Jimblebar BHP di mana Liebherr 
D9812 telah berhasil mentenagai R 
9400 selama hampir 20.000 jam.

“BHP memiliki hubungan jangka pan-
jang dengan Liebherr di seluruh ope-
rasi Bijih Besi kami di Australia Barat, 
dan kami memiliki enam mesin terbe-
sar mereka yang beroperasi di South 
Flank. Kami menantikan untuk melan-
jutkan kolaborasi ini yang menjan-
jikan kinerja dan ketersediaan yang 
meningkat untuk South Flank saat 
kami terus meningkatkan produksi,” 
kata Steve Campbell, ge neral ma-
nager BHP untuk South Flank.

LIEBHERR DIBERIKAN KONTRAK MESIN OLEH BHP
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CIKARANG
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA II
JL. INDUSTRI SELATAN BLOK PP 1A
CIKARANG, INDONESIA.
P: +6221 8984 0999
F: +6221 8984 0998

SEMARANG
JL. WALISONGO KM. 9
TUGUREJO, SEMARANG,
JAWA TENGAH 50153.
P: +6224 7643 2243
F: +6224 761 4633

PALEMBANG
JL. SOEKARNO HATTA KM 9
JL. KEL. KARYA BARU KEC.
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PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
P: +62711 561 4233

MAKASSAR
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KM 15 MAKASSAR.
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PONTIANAK
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P: +62561 672 7507
F: +62561 672 7507

KENDARI
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KOMPLEKS GRAND SATRIO NO. 5
KEC. LEPO-LEPO KOTA KENDARI.
SULAWESI TENGGARA
P: +62401 3080505

MANADO
JL. RINGROAD 1 RUKO GRAND
MERIDIAN NO. 16 KEL.BUMI
NYIUR, KEC. WANEA,
MANADO, SULAWESI UTARA
P: +62431 8809683

PEKANBARU
JL. S.M AMIN NO.99 TAMPAN
SIMPANG BARU PEKANBARU.
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Zoomlion telah meluncurkan apa yang diklaimnya sebagai all terrain 
crane pertama di dunia dengan powertrain hibrida. ZAT2200VE863 
berkapasitas 220 ton yang diluncurkan pada 11 April 2022 memiliki 

boom 85 meter dan bertumpu pada truk lima axle. Alat ini memiliki se-
buah mesin pembakaran internal dan motor listrik. Dengan power output 
gabungan 360 kW, sistem penggeraknya lebih bertenaga daripada model 
diesel-hidraulik konvensional sebesar itu, klaim Zoomlion.

All terrain crane hibrida ZAT2200VE863 menawarkan tiga mode operasi 
pengangkatan: listrik murni, plug-in, dan tenaga bahan bakar untuk 
sepenuhnya beradaptasi dengan berbagai kondisi dan skenario kerja. 
Dalam mode operasi listrik murni, crane ini dapat beroperasi dengan 
mengandalkan baterai saja selama delapan jam. Alat ini juga dapat 
menghasilkan tenaga mesin yang sama dengan power plug-in 380V AC 
eksternal. Kedua mode tersebut tidak menggunakan bahan bakar dan 
urea, sehingga ramah lingkungan dan ekonomis. 

Dalam mode tenaga bahan bakar, mesin bertenaga bensin dapat berjalan 
dalam kisaran konsumsi bahan bakar ekonomis yang sesuai dengan mo-
tor, menghemat 35 persen bahan bakar dibandingkan dengan crane yang 
menggunakan bahan bakar.

Dibandingkan dengan crane yang ada di pasaran, ZAT2200VE863 telah 
meningkatkan tonase hampir 10 kali lipat untuk mencapai kisaran 220 
ton, sambil memanfaatkan boom utama 85 meter dengan kemampuan 
angkat maksimal 7,2 ton.

Mengomentari pengembangan alat angkat ini, Luo Kai, wakil presiden dan 
genereal manager Zoomlion untuk divisi pembuatan crane, mengatakan, 
“Didorong oleh insentif-insentif kebijakan dan permintaan pasar, industri 
mesin konstruksi berakselerasi ke era energi baru, ZAT2200VE863 meru-
pakan pencapaian R&D produk inovatif Zoomlion. Mesin-mesin hybrid 
rendah konsumsi bahan bakar, polusi dan kebisingan dengan efisiensi en-
ergi yang tinggi, dan kondusif untuk mendorong transformasi energi dan 
peningkatan teknologi industri.”

All terrain crane ZAT2200VE863 menyusul peluncuran truck crane 
bertenaga listrik penuh dengan kapasitas  25 ton Zoomlion, ZTC250N-EV, 
pada Mei 2020. Sumber: PR Newswire 

EQUIPMENTNEWS

Mark Pickett, vice president Miner-
als Australia Supply melanjutkan, 
“Kami menyambut baik pemasangan 
mesin-mesin Liebherr ke dalam pera-
latan kami untuk memberikan hasil 
yang lebih berkelanjutan dan biaya 
keseluruhan yang lebih rendah, serta 
memungkinkan Liebherr memiliki 
kontrol yang lebih baik terhadap im-
provement produk. Kami berharap 
dapat melanjutkan kemitraan den-
gan Liebherr dalam inisiatif ini yang 
membuat operasi BHP lebih produktif 
dan meningkatkan keberlanjutan.”

Liebherr juga menyambut baik kerja 
sama ini dan berharap terus mening-
katkannya. “Kami senang dapat 
memperluas kemitraan kami dengan 
BHP melalui integrasi teknologi me-
sin kami,” kata Dr Joerg Lukowski, 
wakil presiden eksekutif penjualan 
dan pemasaran Liebherr Mining. 
“Hubungan kami yang sudah ber-
langsung lama dan nilai-nilai inovasi 
bersama menjadikan BHP mitra yang 
ideal. Kami berharap dapat mera-
sakan manfaat nyata mesin-mesin 
D9812 dalam R 9600 di tambang 
South Flank, salah satu tambang pa-
ling inovatif di dunia.”

Dikembangkan sendiri oleh Liebherr 
Group berdasarkan kompetensi-
kompetensi yang sudah dimililinya 
di berbagai segmen produk, seri D98 
melengkapi portofolio engine Lieb-
herr yang ada untuk peralatan tam-
bang dengan memperluas ke rang-
kaian mesin-mesin yang bertenaga 
lebih besar. Dirancang khusus untuk 
industri pertambangan, engine  seri 
D98 menawarkan konsumsi bahan 
bakar yang rendah dan emisi yang 
berkurang. Engine ini juga kom-
patibel untuk digunakan dengan 
bahan bakar Hydrotreated Vegetable 
Oil (HVO) yang diproduksi secara 
berkelanjutan yang dapat mengu-
rangi emisi CO2 secara signifikan. 
Sumber: Liebherr

ZOOMLION LUNCURKAN
ALL-TERRAIN CRANE HIBRID

PERTAMA DI DUNIA

All terrain crane Zoomlion secara fisik mirip dengan versi hibrida baru

Steve Campbell dari BHP bersama dengan 
Tony Johnstone dari Liebherr saat acara 
penandatanganan untuk transaksi engine 
yang baru. 

LIEBHERR
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PT Trakindo Utama (Trakindo) 
terpilih sebagai salah satu 
perusahaan yang masuk daf-

tar LinkedIn Top Companies 2022 in 
Indonesia. Daftar ini merupakan hasil 
survei LinkedIn®professional network-
ing services pada tahun 2021 dan Tra-
kindo menduduki peringkat 15. Daftar 
yang diumumkan di situs resmi Linke-
dIn pada hari Minggu (17/4/2022) 
merupakan ranking tahunan pertama 
dari 15 tempat kerja terbaik untuk 
mengembangkan karier para pekerja.
Menanggapi hal itu, Human Resourc-
es Division Head PT Trakindo Utama, 
Ferry Butarbutar, mengungkapkan 
rasa syukurnya bahwa komitmen 
Trakindo untuk mewujudkan misi 
perusahaan menciptakan lapangan 
pekerjaan yang layak dan berkualitas 
bagi sebanyak mungkin masyarakat 
Indonesia mendapat apresiasi.
“Penghargaan ini sangat berarti, 
kinerja kami mendapat perhatian 
dan dinilai sangat baik sehingga bisa 
masuk ke daftar LinkedIn Top Com-
panies 2022 in Indonesia. Kami akan 
terus menjaga dan meningkatkan 
wujud dari komitmen kami ini untuk 
mengembangkan semua stakehold-
er Trakindo sehingga bisa terus mem-
beri yang terbaik bagi pelanggan-
pelanggan kami dan yang terpenting 
bagi Indonesia,” ungkapnya dilansir 
dari rilis yang diterima Equipment 

Indonesia, Senin (18/4).
LinkedIn Top Companies 2022 Indo-
nesia merupakan peringkat tahunan 
pertama dari 15 tempat kerja ter-
baik untuk mengembangkan karier, 
semuanya berdasarkan data unik 
LinkedIn. Perusahaan-perusahaan 
yang masuk di daftar ini dinilai tidak 
hanya menawarkan stabilitas di dunia 
kerja kita yang selalu berubah — pe-
rusahaan yang tidak hanya menarik 
karyawan, tetapi juga mampu mem-
pertahankannya. Harapannya, daftar 
ini dapat membantu para profesional 
mengidentifikasi tempat kerja terbaik 
untuk mengembangkan karier mereka 
untuk kesuksesan jangka panjang. 
Tentu saja, saat ini karyawan mem-
butuhkan perusahaan yang mampu 
memberikan stabilitas pekerjaan, ter-
utama di tengah kondisi yang sedang 
tidak menentu akibat pandemi. Per-
ingkat perusahaan ini disusun berdasar 

data unik dari tujuh pilar penilaian, 
masing-masing mengungkapkan ele-
men penting dari kemajuan karir, yaitu 
kemampuan untuk mening katkan jen-
jang karier, pertumbuhan keterampi-
lan, stabilitas perusahaan, peluang 
eksternal, afinitas perusahaan, kera-
gaman gender, dan penyebaran latar 
belakang pendidikan.
Penilaian berlangsung dari 1 Januari 
hingga 31 Desember 2021. Adapun 
syaratnya, antara lain, memiliki seti-
daknya 500 karyawan per 31 Desember 
2021 di negara tersebut dan penguran-
gan tidak boleh lebih tinggi dari 10% 
selama periode waktu penilaian. Pe-
nyusunan daftar ini tidak melibatkan 
lembaga/perusahaan perekrutan, lem-
baga pendidikan dan lembaga peme-
rintah sehingga sifatnya independen.
“Pencapaian ini menjadi motivasi 
bagi kami untuk terus menjalankan 
semangat brand Trakindo, Advanc-
ing You Forward. Kami akan terus 
melakukan pengembangan berkelan-
jutan, mengembangkan kapasitas 
dan kapabilitas perusahaan berikut 
sumber daya manusianya, sehingga 
kami bisa terus memenuhi kebutuhan 
dan memberi kepuasan pada pelang-
gan, serta berkontribusi pada pem-
bangunan bangsa, agar masyarakat 
Indonesia bisa menikmati manfaat 
dari keberadaan Trakindo,” tutup 
Ferry Butarbutar. EI

EQUIPMENTNEWS

Epiroc melakukan upgrade ter-
hadap mesin-mesin tophammer 
SmartROC T35 dan T40. Menurut 

pabrikan asal Swedia itu, upgrade itu 
memperkuat penawarannya untuk in-
dustri konstruksi dan quarry, karena 
mesin-mesin ini dilengkapi dengan 
sejumlah fitur dan opsi baru.
Menurut Epiroc, dibekali dengan 
teknologi pintar dan otomatisasi 
yang semakin meningkat, model-
model tersebut memberikan solusi-
solusi yang lebih berkelanjutan dan 
ramah pengguna. Model-model yang 
diperbarui itu tersedia untuk dipesan 
untuk semua pasar mulai Mei 2022.
SmartROC T35 dan T40 baru dileng-
kapi dengan kontrol RPM engine yang 
lebih bagus. Menurut pabrikan itu, 
tingkat kecerdasan yang baru mem-
buat model-model yang diperbarui 

ini menjadi lebih hemat bahan bakar 
— hingga 5%, yang memungkinkan 
biaya operasi lebih rendah dan 
berkurangnya dampak lingkungan.
“Pembaruan yang dilakukan terha-
dap produk-produk ini akan memberi 
para pelanggan banyak fitur dan opsi 
berharga, yang memungkinkan lebih 
banyak waktu kerja dan karenanya 
produktivitas lebih tinggi. Dengan 

fokus pada operator, kami telah me-
mastikan bahwa model ini menawar-
kan teknologi baru yang berharga 
– yang mudah digunakan,” kata Ulf 
Gyllander, manajer produk global di 
Epiroc.
Kedua model ini memiliki kemam-
puan diagnostik mandiri. Fitur ini 
membantu melacak masalah-masalah 
dengan cepat dan efektif. Akibat-

nya, waktu henti Epiroc 
dijaga agar tetap mini-

mal. Solusi cerdas 
lainnya adalah 
penambahan 
batang bor se-
cara otomatis 

saat rig mengebor. 
Setelah lubang sele-

sai, batang-batang bor 
dicabut tanpa intervensi 

signifikan dari operator.
Di ruang kabin tersedia layar sentuh 
15 inci baru dengan Graphic User 
Interface (GUI) yang intuitif. Perang-
kat ini menampilkan parameter-pa-
rameter pengeboran yang cepat dan 
mudah. Kedua kamera, belakang dan 
kaki penyangga, kini terintegrasi ke 
dalam layar sehingga tidak diperlukan 
lagi layar tambahan. Sumber: Epiroc

TRAKINDO MASUK DAFTAR TEMPAT KERJA
TERBAIK DI INDONESIA

EPIROC RILIS VERSI UPGRADE 
TOPHAMMER DRILL RIG
Epiroc telah meluncurkan upgrade baru untuk mesin-
mesin tophammer surface drill rig SmartROC T35 & T40. 

Epiroc mengklaim fitur-fitur 
baru pada mesinmesin 
tophammer T35 dan T40 
memungkinkan waktu kerja 
yang lebih lama. Foto: Epiroc
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Manager PT Hyundai Construction 
Equipment Asia menjelaskan bebe-
rapa spesifikasi mesin yang berpostur 
ramping ini. HX 55S ditenagai oleh 
engine 4TNV94L-ZXSHYBC dengan 
tenaga 48,5 HP/2200 RPM. Dengan 
berat operasi 5,56 ton, mini excava-
tor ini menawarkan bucket dengan 
kapasitas 0,18 m3. 

“Mini excavator Hyundai HX 55S lebih 
cocok untuk pekerjaan-pekerjaan 
di perkebunan kelapa sawit, seperti 

EQUIPMENTREVIEW

Indonesia menjadi tanah subur 
untuk kelapa sawit. Areal perke-
bunan kelapa sawit tersebar di 26 

provinsi. Sejak lama kelapa sawit 
menjadi  komoditas unggulan di 
sektor perkebunan nasional. Selain 
dimanfaatkan untuk memenuhi kebu-
tuhan di dalam negeri, kelapa sawit 
juga menjadi produk ekspor andalan. 
Bahkan harga CPO (crude palm oil) 
di pasar ekspor lebih tinggi daripada 
di pasar domestik. Kondisi ini yang 
mendorong banyak pemain industri 
kelapa sawit lebih mengutamakan 
pasar ekspor daripada melayani ke-
butuhan pasar dalam negeri, yang 
memicu krisis ketesediaan minyak 
goreng di Indonesia baru-baru ini. 

Menurut data Kementerian Perta-
nian, seperti dikutip Kata Data, luas 
areal perkebunan kelapa sawit di 
Indonesia terus bertambah. Dila-
porkan, selama 2017 – 2021 terjadi 
tren peningkatan. Pada tahun 2021, 
luas perkebunan kelapa sawit men-
capai 15,08 juta hektare, naik 1,5% 
dibanding tahun sebelumnya yang se-
luas 1,48 juta ha. Dari 15,08 juta ha, 
mayoritas dimiliki oleh Perkebunan 
Besar Swasta (PBS) yaitu seluas 8,42 
juta ha (55,8%). Perkebunan Rakyat 
(PR) seluas 6,08 juta ha (40,34%) dan 
Perkebunan Besar Negara (PBN) se-
luas 579,6 ribu ha (3,84%). Kementan 
juga mencatat, jumlah produksi ke-
lapa sawit nasional sebesar 49,7 juta 
ton pada 2021, naik 2,9% dari tahun 
sebelumnya yang berjumlah 48,3 
juta ton.

Untuk mendukung pertumbuhan 
bisnis kelapa sawit di Indonesia, su-
plier-suplier mesin menyediakan ber-
bagai peralatan yang sesuai dengan 
kebutuhan industri tersebut dari mu-
lai persiapan dan  pengolahan lahan, 
perawatan, pemanenan hingga peng-
angkutan tandan buah segar (TBS). 
Khusus untuk perawatan perkebunan 
kelapa sawit, Hyundai Construction 
Equipment, contohnya, menyediakan 
mini excavator HX 55S.  

Herman Sukmana, Regional Sales 

HYUNDAI HX 55S UNTUK
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Mendukung pertumbuhan industri perkebunan kelapa sawit, Hyundai 
Construction Equipment memperkenalkan mini excavator HX 55S.

Mini excavator Hyundai HX 55S. 

Mini excavator HX 55S 
menawarkan kabin yang 

lega dan nyaman.

FOTO-FOTO: HCE
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SPESIFIKASI

Engine
4TNV94L-ZXSHYBC

Rated Power 
48.5hp/2200rpm

Bucket Capacity
0.18m3

Operating Weight
5,56 ton

Max. Reach horizontal
6.11m

EQUIPMENTREVIEW

penggalian  parit dan lain-lain,” kata 
Herman saat menjelaskan aplikasi 
mini excavator Hyundai tersebut kepa-
da Equipment Indonesia baru-baru ini. 

Mini excavator Hyundai HX 55S 
menawarkan jangkauan horisontal 
maksimal sejauh 6,11 m.  Sementara 
kedalaman penggalian maksimal 
3,730m dan tinggi penggalian maksi-
mal 5,740m. Untuk memudahkan 
mobilisasi dan manuvernya di area 
perkebunan kelapa sawit, Hyundai 
mendesain alat ini dengan ukuran 
yang kompak. Panjangnya saat di-
angkut hanya 5,9m dengan lebarnya 
1,92m dan tinggi 2,55m.

Mini excavator HX 55S diklaim se-
bagai sebuah mesin yang ramah 
lingkungan, bertenaga, lincah dan 
hemat pemakaian bahan bakar. Alat 
ini menggunakan beberapa sistem fil-
trasi bahan bakar engine yang men-
jamin durabilitas dan performa yang 
lebih baik. Alat ini juga menggu-
nakan desain MCV optimal yang me-
ningkatkan kecepatan dan produk-
tivitasnya. Selain itu, terdapat fitur 
engine auto idle yang berguna untuk 
membantu mengurangi biaya bahan 
bakar.

HX 55S memiliki sistem hidrolik 
canggih. Dilengkapi dengan “load 
sensing system” membuat mesin ini 
bergerak lebih halus dan lebih cepat. 
Selain itu, terdapat rem parkir yang 
memungkinkan perputarannya lebih 
halus dan mudah dikontrol. 

berbagai merek saat ini membuat 
PT Hyundai Construction Equipment 
Asia bersama dengan dealer Hyundai 
di Indonesia harus bisa menawarkan 
produk dengan harga yang lebih 
kompetitif, tetapi memiliki performa 
dan spesifikasi yang dibutuhkan oleh 
pasar dan juga dengan berbagai opsi 
pembayaran yang dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan-kebutuhan pasar.

Merespons persoalan tersebut, PT. 
Hyundai Construction Equipment Asia 
sudah menjalin kerja sama dengan 
konsorsium perusahaan-perusahaan 
pembiayaan KFC (Korean Finance 
Consortium) yang terdiri dari 5 insti-
tusi keuangan. “Konsorsium ini khu-
sus membiayai Hyundai Construction 
Equipment. Prosesnya sangat cepat 
dan bunganya sangat bersaing,” kata 
GM Marketing & Sales PT. Hyundai 
Construction Equipment Asia, Intian-
to DS meyakinkan.

Selain itu, khusus untuk mini exca-
vator HX 55S dan HX 75S, PT. Hyun-
dai Construction Equipment Asia 
menawarkan tiga kali bebas angsuran 
dan proses cepat (paling lambat 7 
hari), tentu dengan syarat dan ke-
tentuan yang berlaku. 

Herman Sukmana, Regional Sales Manager PT 
Hyundai Construction Equipment Asia

Untuk informasi selengkapnya, si-
lahkan kunjungi www.hyundai-ce.
com atau Hotline (WA): +62 852 
1749 1533 a.n. Herman Sukmana.

Untuk menjamin daya tahan yang 
kuat selama operasi, Hyundai me-
lengkapi mini excavator ini dengan 
attachment yang diperkuat. Pabrikan 
ini mengklaim rangka mesin kecil 
ini dapat menahan benturan dan 
tekanan yang keras selama operasi 
di medan yang buruk. Kerangka baja 
berbentuk X (X-type) semakin meng-
optimalkan kekuatan mesin ini, se-
hingga usia pakainya makin lama.

Menurut Herman, daya serap pasar 
produk-produk mini excavator 
sekelas HX 55S di Indonesia cukup 
signifikan. “Market size-nya mini ex-
cavator HX 55S sebanyak 1500 unit,” 
ujarnya. Tantangannya, ia melan-
jutkan, dengan semakin banyaknya 
pilihan model mini excavator dari 
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Peralatan micro scissor yang bertenaga elektrik terus 
bermunculan di berbagai tempat kerja karena cara 
kerjanya yang lebih aman dan lebih ergonomis 

dibandingkan dengan solusi-solusi bekerja di ketinggian 
dengan menggunakan peralatan yang lebih konvensional.

Ketertarikan para pengguna pada electric micro scissor 
tentu tidak lepas dari kemajuan teknologi, yang me-
mungkinkan peralatan jenis ini lebih terjangkau dari segi 
biaya dan makin ramah lingkungan. Penggunaan peng-
gerak elektrik (electric drive) menjadi andalan untuk 
micro scissor belakangan ini, meskipun yang bertenaga 
hidraulik masih menjadi pilihan. 

Salah satu produsen yang mempelopori munculnya micro 
scissor bertenaga listrik adalah Genie. Mesin-mesin micro 
scissor GS-1932m dan GS-1432m yang terbaru dari Genie 
merupakan contoh bagaimana pendekatan perusahaan 
itu terhadap berkembangnya alat akses level rendah.

Diperkenalkan tahun lalu, mesin-mesin micro scissor ini 
memiliki fitur penggerak listrik AC yang tertutup rapat 
dan bebas perawatan. Unit-unit ini menggunakan sistem 
E-Drive Genie yang, menurut pabrikan itu, membantu 
mengurangi total biaya kepemilikan sekaligus meningkat-
kan produktivitas. 

GS-1932m dan GS-1432m dapat dikemas menjadi cukup 
kecil. Dengan lebar hanya 81 cm, unit-unit ini bisa masuk 
dan keluar melalui pintu atau dimasukkan ke dalam lift 
lengkap dengan pagar pengaman standar. Alat-alat terse-
but juga memiliki radius putar nol derajat, yang mem-
buatnya sangat cocok untuk pekerjaan-pekerjaan dengan 
ruang lantai yang sempit.

Masalah bobot bisa juga menjadi kendala yang menjauh-
kan unit-unit scissor berukuran standar dari beberapa 
lokasi kerja. Sekali lagi, di sinilah mesin-mesin micro 
scissor menawarkan alternatif yang produktif. Dengan 
bobot di bawah 900 kg, GS-1432m 30% lebih ringan dari 
model yang sebanding. GS-1932m juga lebih ringan dari 
scissor lift standar 19-kaki, yaitu 1.179 kg. Bobot yang 
lebih rendah memudahkan akses scissor lift ke lokasi-
lokasi kerja dan itu berarti alat-alat ini dapat bekerja 
dalam aplikasi-aplikasi pemuatan di lantai yang rendah 
di tempat-tempat seperti rumah sakit, pusat-pusat per-
belanjaan, dan gedung-gedung teater.

Karena mesin-mesin micro scissor ini merupakan pen-
datang yang relatif baru di pasar scissor lift, unit-unit ini 
memanfaatkan perkembangan-perkembangan teknologi. 
GS-1932m dan GS-1432m menggunakan penggerak ele-
ktrik AC. Menurut sumber Genie, penggunaan micro 
scissor elektrik memungkinkan kinerja yang lebih baik, 

MICRO SCISSOR GENIE
Kehadiran unit-unit micro dan compact scissor menjadi tren di berbagai lokasi 
kerja belakangan ini, dan kalangan pabrikan pun terus mengeluarkan produk-

produk baru. Genie tawarkan micro scissor GS-1932m dan GS-1432m.

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

Micro scissor GS1432m atau GS1932m yang baru menjadi pilihan praktis bagi 
pemilik alat yang mencari opsi hemat biaya namun serbaguna untuk pekerjaan
pekerjaan di ketinggian. 

GENIE
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mengu rangi perawatan, dan total 
biaya kepemilikan yang lebih rendah.

Sistem E-Drive Genie menghasilkan 
30% lebih banyak waktu operasi (run 
time) per pengisian daya daripada 
sistem-sistem penggerak hidraulik 
tradisional, serta jumlah selang hi-
drolik dan fitting 70% lebih sedikit, 
mengurangi risiko kebocoran di loka-
si kerja dan menyederhanakan waktu 
dan biaya perawatan — mengurangi 
biaya perawatan hingga 35 % selama 
umur peralatan.

Menurut Genie, aplikasi mesin-mesin 
micro scissor sebetulnya tidak hanya 
ditujukan untuk aplikasi-aplikasi ak-
ses tingkat rendah sebagai pengganti 
tangga, melainkan juga menjadi 
pilihan yang baik untuk pekerjaan-
pekerjaan lain di mana Anda akan 
menggunakan scissor lift berukuran 
standar.

Karena berbagai alasan tersebut, 
GS-1432m atau GS-1932m yang 
baru dapat menjadi pilihan praktis 
bagi Anda yang mencari opsi he-
mat biaya namun serbaguna untuk 
pekerjaan-pekerjaan di ketinggian. 
Meski alat-alat ini sudah dioptimal-
kan agar menjadi lebih pendek dan 
lebih ringan, platformnya sedikit 
diperlebar sehingga memungkinkan 
dua orang pekerja dapat bekerja 
dengan nyaman dari platform itu. 
Dan, dengan kemampuan menanjak 
25% dan traksi yang cukup untuk 
memuat dan menurunkan, mesin-
mesin micro scissor yang baru ini 
menawarkan opsi hemat biaya untuk 
hampir semua pekerjaan di keting-
gian hingga 5,85 m.

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

PT United Tractors Tbk mem-
perkenalkan mesin vibro roller 
10 ton Bomag, BW211D-40SL. 

Alat pamadat jenis single drum roll-
ers ini cocok untuk memadatkan 
material-magterial seperti tanah, 
pasir, dan batu saat proses pemban-
gunan jalan. Dengan tagline “Smart 
Compaction, Design for Compac-
tion, Engineered to Last,” Bomag 
BW211D-40SL menjadi pilihan terbaik 
bagi mereka yang membutuhkan alat 
pemadatan cerdas dengan kualitas 
terbaik yang bisa digunakan dalam 
waktu lama.

Mesin single drum rollers kelas 10 
ton Bomag ini dilengkapi dengan 
berbagai teknologi terbaik seperti 
Bomag Economizer dan Telematic. 
Teknologi Economizer memungkinkan 
pengguna untuk mengetahui tingkat 
kepadatan tanah secara real- time. 
Melalui dasbor yang ada pada ruang 
kemudi, operator bisa melihat indi-
kator lampu kepadatan yang menan-
dakan tingkat kepadatan tanah mulai 
dari yang paling rendah sampai 
paling tinggi. Dengan teknologi ini 
pengguna bisa memastikan peker-
jaan yang dilakukan lebih efisien dan 
sekaligus menghindari risiko pema-
datan berlebih.

Di sisi lain, teknologi Telematic me-

mungkinkan pengguna untuk memon-
itor kondisi vibro roller, termasuk 
lokasi, kondisi, waktu operasi, hingga 
jadwal perawatan. Semua informasi 
tersebut dapat diakses dengan mu-
dah melalui laptop maupun smart-
phone secara real-time.

Selain itu, Bomag BW211D-40SL juga 
mudah dioperasikan (easy opera-
tion) karena dilengkapi dengan ruang 
kemudi yang luas, canggih, nyaman 
karena memiliki peredam getaran, 
serta dilengkapi panel dan tombol 
yang mudah dipahami. 

Alat berat ini juga sangat efisien dan 
hemat biaya karena mudah dirawat 
(easy service). Bagian bearing points-
nya tidak perlu dilumasi, serta mem-
punyai seal yang mencegah debu dan 
kotoran masuk ke dalamnya. Sedang-
kan engine hood-nya juga bisa dibuka 
hingga 90 derajat sehingga memper-
mudah proses pera watan.

Tidak hanya menyediakan mesin 
pemadat yang berkualitas tinggi, 
United Tractors juga mendukung 
para pelanggan dengan menyediakan 
layanan purna jual yang terbaik. 
Untuk keluhan, penjadwalan per-
awatan alat berat, ataupun informasi 
produk, bisa menghubungi UT Call di 
nomor 1 500 072. Sumber: UNTR

MENGINTIP REKOMENDASI 
VIBRO ROLLER 10 TON
TERBARU DARI BOMAG

Untuk mengetahui informasi 
lebih lanjut tentang micro scis-
sor Genie, silahkan mengunjungi  
https://www.genielift.com/en-sg/
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•	 Saving up to 10% fuel in new generation hydrostatic 
technology

•	 Steering control and blade control is operated by 
single handle, which is easy to use and comfortable 
to operate. With hydrostatic drive system, it can 
change direction quickly, turn flexibly, operate 
accurately and respond quickly.
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Semburan gas buang dari knalpot 
berbagai kendaraan bermotor 
dan alat konstruksi sejak lama 

diakui berkontribusi signifikan ter-
hadap polusi udara di bumi tempat 
kita berpijak. Mengutip data dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia, sektor 
transportasi adalah sumber pence-
maran utama di wilayah perkotaan. 
Emisi kendaraan bermotor berkon-
tribusi sebesar 70 persen terhadap 
pencemaran Nitrogen Oksida (NOx), 
Karbon Monoksida (CO), Sulfur Diok-
sida (SO2) dan Partikulat (PM) di 
wilayah perkotaan.

Meski berdampak destruktif terha-
dap kehidupan di bumi ini, respons 
pemerintah Indonesia terhadap 
problem ini ketinggalan jauh diban-
dingkan negara-negara lain. Untuk 
menekan kadar emisi kendaraan-
kendaraan bermotor, beberapa nega-
ra Uni Eropa dan Asia sudah memasu-
ki Euro 5 sampai Euro 6. Sedangkan 
Indonesia baru bergerak menuju Euro 
4. Hal ini tertuang dalam Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan RI tentang Baku Mutu Emisi 
Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe 
Baru Kategori M, N, dan O atau Euro 
4, yang mulai berlaku pada April 
2022. 

Fokus utama dari kebijakan terse-
but adalah pengaturan gas buang 
kendaraan-kendaraan komersial. Itu 
sebabnya sejumlah produsen truk, 
bus, juga peralatan berat berlomba-
lomba mengubah standar emisi dari 
mesin-mesin mereka dari Euro 2 
menjadi Euro 4 sesuai batas waktu 
yang ditetapkan pemerintah. 

PT United Tractors Tbk (UNTR), 
misal nya, mendukung regulasi baru 
itu dengan menghadirkan truk dan 
bus Scania terbaru yang berteknologi 
Selective Catalytic Reduction (SCR) 
dengan standar emisi Euro 4 dan 
Euro 5. Hal ini dilakukan UNTR dan 
Scania untuk mewujudkan sistem 
transportasi Indonesia yang berkelan-
jutan.

Sara K. Loebis, Corporate Gover-
nance & Sustainability Division 

Head PT United Tractors Tbk, dalam 
keterangan resmi dikutip, Sabtu 
(7/5/2022), menyebut terobosan 
ini sebagai komitmen UNTR un-
tuk mendukung Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehuta-
nan RI No. P.20/MENLHK/SETJEN/ 
KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu 
Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 
Tipe Baru Kategori M, N, dan O atau 
disebut Standar Emisi Euro 4.

Menurut Sara, untuk mengurangi 
emisi gas rumah kaca, UNTR sebagai 
distributor tunggal Scania di Indone-
sia siap memasarkan produk-produk 
yang ramah lingkungan. “Tentunya 
dengan penerapan standar Euro 4 
yang tidak hanya berdampak positif 
untuk lingkungan dan kesehatan, 
melainkan juga bagi seluruh pelaku 
bisnis transportasi,” ungkapnya.

Scania Truck Euro 4 dan Scania Bus 
Euro 5, melansir keterangan resmi 
UNTR (7/5/2022), memilki lima 
keunggulan. Pertama, teknologi Se-
lective Catalytic Reduction (SCR). 
SCR merupakan teknologi aftertreat-
ment pengendalian sisa pembakaran 
yang mampu mengurangi 85-95 per-
sen emisi NOx dan PM. Penggunaan 
teknologi SCR memberikan banyak 
keuntungan pada kendaraan di anta-

MENUNGGU KEHADIRAN
ALAT BERAT YANG MAKIN

RAMAH LINGKUNGAN
Produsen-produsen kenda-

raan bermotor dan peralatan 
konstruksi terus didorong 

untuk mengurangi kadar gas 
buang dari mesin-mesin yang 
mereka hasilkan agar makin 

sustainable. 

Scania Truck dilengkapi dengan engine Euro 4. 
UNTR
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ranya adalah umur engine yang lebih 
tahan lama, akselerasi engine yang 
tetap prima, efisien konsumsi bahan 
bakar, dan meminimalisir risiko kon-
taminasi oli.

Kedua, efisiensi bahan bakar. 
Pengembangan engine dan komponen 
lainnya seperti kapasitas pendingin, 
injektor, ruang pembakaran, serta 
inovasi teknologi pada setiap produk 
generasi Scania terbaru, berkontri-
busi terhadap penurunan konsumsi 
bahan bakar yang berdampak lang-
sung terhadap penurunan emisi CO2.

Ketiga, comply B30-B100. Scania 
menawarkan cakupan terluas untuk 
penggunaan bahan bakar alternatif 
di industri ini dengan pengurangan 
CO2 sampai dengan 90 persen. Sca-
nia memastikan, semua pilihan yang 
ditawarkan akan memberikan solusi 
yang berkelanjutan dengan output 
maksimal dan dampak lingkungan 
yang minimal. Untuk di Indonesia, 
seluruh engine Scania memenuhi 
syarat penggunaan bahan bakar bio-
diesel B30-B100 yang sangat ramah 
lingkungan.

Keempat, safety atau keselamatan 
penumpang dan pengemudi menjadi 
prioritas. Seluruh kabin pada gen-
erasi terbaru Scania telah lolos tes 
kecelakaan standar EURO ECE R29 & 
Swedish VVFS 2003:29, yang meru-
pakan standar terketat di dunia. Se-
lain itu, produk-produk ini dilengkapi 
dengan sistem pengereman yang an-
dal berupa Electronic Braking System 
dan Anti-lock Braking System. Scania 
juga melengkapi kendaraan-kenda-
raannya dengan Fleet Management 
Services (FMS) sehingga mitra-mitra 
usaha UNTR dapat mengawasi peng-
gunaan armada mereka kapanpun 
dan dimanapun.

Kelima, comfort. Produk-produk 
Scania memiliki desain kabin yang 
mudah diakses, mudah dioperasi-
kan, dan dilengkapi on-board driver 
coaching yang membantu driver agar 
optimal dalam berkendara. Kendara-
an-kendaraan Scania juga dilengkapi 
dengan Opticruise dan suspensi uda-
ra, sehingga menambah kenyamanan 
bukan hanya untuk driver namun 
juga untuk transportasi penumpang 
dan barang.

Selain Scania, pada triwulan I-2022, 
kolaborasi UNTR dan UD Trucks 
menghadirkan truk berstandar emisi 
Euro 5. Untuk dapat terus memaju-
kan bisnis para mitra usaha dan men-
ciptakan sistem transportasi yang 
berkelanjutan, UD Trucks bersama 
UNTR berkomitmen menghadirkan 

sistem transportasi ramah lingkungan 
dan hemat energi melalui peluncuran 
teknologi terbaru dari lini produk 
Quester yang menggunakan standar 
emisi Euro 5 pada 24 Maret 2022.

“Produk UD Trucks Quester dengan 
standar emisi Euro 5 sudah mema-
tuhi aturan penggunaan bahan bakar 
solar B30. Para mitra usaha bisa 
mendapatkan truk untuk pertamban-
gan (off-road truck) berkualitas di 
UNTR, yang hanya menjual produk 
terbaik dari UD Trucks,” kata Sara.

Hadirnya lini produk UD Trucks 
Quester dengan standar emisi Euro 
5 juga didukung dengan teknologi 
Selective Catalytic Reduction (SCR), 
sistem yang memastikan emisi gas 
buang yang dikeluarkan lebih rendah 
dan minim kandungan nitrogen oksida 
(NOX) serta sudah kompatibel dengan 
penggunaan bahan bakar solar B30.

 Teknologi ini mengubah NOX men-
jadi gas nitrogen dan uap air yang 
tidak berbahaya dengan menginjek-
sikan cairan AdBlue® ke dalam gas 
buang sebelum melewati Catalytic 
Converter. Dengan teknologi ini, 
performa dan efisiensi mesin tidak 
berkurang karena semua komponen 
tambahan bekerja setelah gas buang 
keluar dari mesin. Indikator AdBlue® 
dapat dilihat pada instrumen klaster 
kendaraan sehingga pengguna dapat 
dengan mudah memantau jumlah Ad-
Blue® pada unit ketika dioperasikan. 

Sejalan dengan slogan “Going the 
Extra Miles,” UD Trucks berkomitmen 
untuk mendukung bisnis transportasi 
para mitra usaha dan terus menye-

diakan produk-produk berkualitas. 
Dengan empat prinsip utama Gemba 
Spirit yang berarti perbaikan yang 
berkelanjutan, Excel on the Es-
sentials, Smart and Modern dan 
Ultimate Dependability, UD Trucks 
dan UNTR yakin dengan peluncuran 
lini produk Quester berstandar emisi 
Euro 5 dapat membantu tidak hanya 
para pelanggan dalam menjalankan 
bisnisnya, namun juga berkontribusi 
menjadikan lingkungan yang lebih 
sehat bagi masyarakat.

Wheel loader kecil
generasi terbaru

Inovasi produk lain yang dilakukan PT 
United Tractors Tbk adalah introduksi 
keluarga baru wheel loader kecil 
generasi ke-6 Komatsu yang terdiri 
dari WA150-6, WA200-6, WA320-6 
pada awal triwulan kedua 2022. 
Dikutip dari laman UNTR, Sabtu 
(7/5/2022), alat-alat pemuat yang 
berpostur kecil ini didesain untuk 
bekerja lebih produktif dan lebih ra-
mah lingkungan, didukung oleh berb-
agai fitur terbaru seperti Eco Indica-
tor yang terletak pada panel monitor 
dashboard. Fitur-fitur ini membantu 
operator agar selalu dalam rentang 
pengoperasian yang lebih ekonomis.

Keunggulan lain dari generasi terbaru 
wheel loader kecil ini adalah adanya 
sistem Hydrostatic Transmission 
(HST) yang sudah disempurnakan. 
Sistem ini membantu kinerja mesin 
lebih responsif dan tangguh serta 
optimal beroperasi di medan yang 
lebih berat dan licin, sehingga akan 

Keluarga baru small wheel loader Komatsu generasi ke6 yang 
terdiri dari WA1506, WA2006, WA3206. 

UNTR
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meningkatkan produktivitas operasi 
di berbagai sektor dan aplikasi kerja.

Juga terdapat pembaruan pada 
aspek kemudahan perawatan. Ada 
beberapa tambahan fitur dan kom-
ponen, antara lain gull-wing type 
engine side doors open wide untuk 
memudahkan akses operator maupun 
mekanik saat melakukan pengecekan 
dan perawatan unit, dan  hydraulic 
driven fan with reverse rotation dan 
komponen pendinginan bertipe seg-
men untuk mempermudah pembersi-
han dan perawatan sistem pendingin.

Dengan adanya beberapa fitur dan 
komponen tambahan tersebut, pera-
watan mesin-mesin wheel loader 
kecil Komatsu ini menjadi lebih mu-
dah dan lebih cepat, sehingga bisa 
menekan biaya perawatan menjadi 
lebih murah.

UNTR mengklaim produk-produk 
tersebut sebagai pilihan yang tepat 
bagi mereka yang membutuhkan 
unit-unit wheel loader yang ramah 
lingkungan dengan produktivitas dan 
efisiensi tinggi. Para pelanggan dapat 
menyesuaikan tipe dan kelasnya ber-
dasarkan kebutuhan-kebutuhan bis-
nis dan aplikasi-aplikasi sektornya, 
mulai dari WA150-6, WA200-6, dan 
WA320-6.

Mini excavator elektrik 

Tanpa dentuman besar, produsen alat 
berat terkemuka asal Swedia, Volvo 
Construction Equipment (Volvo CE), 
sudah memperkenalkan alat berat 
elektrik pertama ke pasar Asia, yaitu 
Excavator ECR25 Electric. Mesin ele-
ktrik ini bukan lagi sekedar produk 
konsep tetapi sudah dipasarkan 
secara komersial. Itu berarti pelang-
gan-pelanggan Volvo CE di kawasan 
Asia, termasuk Indonesia, sudah 
bisa memesan excavator kecil yang 
bertenaga elektrik ini. 

Untuk saat ini, compact excavator 
bertenaga baterai elektrik 2,5 ton 
ini sudah tersedia di pasar Korea Se-
latan, karena tersedia infrastruktur 
listrik yang bagus untuk pengecasan 
baterai. Target peluncuran selanjut-
nya direncanakan di Cina, Jepang 
dan Singapura. Permintaan peralatan 
elektrik telah tumbuh signifikan di 
negara-negara tersebut seiring de-
ngan kian ketatnya regulasi-regulasi 
emisi, yang dtopang oleh insentif-
insentif pemerintah, dan keinginan 
mendesak untuk membangun secara 
lebih berkelanjutan. ECR25 Electric 
beroperasi tanpa emisi dan hampir 

tanpa suara, sehingga benar-benar 
menjadi solusi peralatan konstruksi 
yang ramah lingkungan.

Excavator ECR25 Electric Volvo telah 
terbukti sukses di Eropa dan Amerika 
Utara sejak diluncurkan pada tahun 
2019, berkat kemampuannya untuk 
menyamai tenaga dan kinerja dari 
koleganya yang bertenaga diesel, 
tetapi beroperasi dengan tanpa 
emisi, nyaris tanpa suara, dan ling-
kungan kerja yang jauh lebih nyaman 
bagi para operator. Korea dipilih 
sebagai pasar pertama di Asia karena 
adopsi teknologi baru dan cara kerja 
yang inovatif – serta responsnya yang 
cepat dalam membangun infrastruk-
tur pengisian daya listrik.

“Pihak-pihak yang berwenang se-
makin menyadari kebutuhan untuk 
bekerja lebih berkelanjutan dan 
merangkul teknologi-teknologi baru 
yang akan memungkinkan kita untuk 
mengatasi krisis perubahan iklim 
global dengan peralatan yang meng-
hasilkan lebih sedikit kebisingan, 
lebih sedikit getaran dan tidak ada 
asap knalpot. Kami bangga menjadi 
yang terdepan dengan menjadi pro-
dusen besar pertama yang menawar-
kan solusi listrik ke wilayah yang sa-
ngat signifikan bagi pasar peralatan 
konstruksi global,” kata Jaetack 
Lim, Head of Market Korea Volvo CE 
Region Asia, dalam rilis pabrikan itu, 
Jumat (25/3).

Pengenalan excavator elektrik ini ke 
pasar Asia merupakan langkah maju 
dalam ambisi Volvo CE untuk menga-
lihkan rangkaian mesin-mesin com-
pact excavator dan wheel loader ke 
listrik, menghentikan pengembangan 

model-model ini yang berbasis mesin 
diesel yang sepenuhnya baru. Dengan 
demikian, pasar dapat mengharap-
kan lebih banyak peralatan compact 
bertenaga listrik yang akan diperke-
nalkan pada masa mendatang. Pelun-
curan ini juga mewakili investasi 
berkelanjutan perusahaan ini dalam 
membangun dunia yang ingin kita 
tinggali – dengan solusi listrik yang 
menjadi bagian utama dari ambisi 
tersebut.

Kehadiran mesin-mesin konstruksi 
kecil yang bertenaga elektrik 
ini merupakan solusi ideal bagi 
para pelanggan di Asia yang ingin 
memenuhi regulasi emisi sambil 
mempertahankan tingkat produktivi-
tas yang sama seperti yang mereka 
harapkan dari mesin-mesin yang 
bertenaga diesel. Beragam aplikasi 
mulai dari pertanian dan lanskap 
hingga utilitas dan bangunan – de-
ngan manfaat tambahan bahwa para 
operator dapat menjalankan alat 
berat ini di area yang peka terhadap 
kebisingan dan di luar jam standar, 
serta dalam proyek-proyek rendah 
karbon dan di dalam ruangan, tanpa 
perlu sistem pengurai asap yang ong-
kosnya mahal. 

Tekan jejak karbon

Gerakan untuk mengembangkan 
mesin-mesin konstruksi yang ramah 
lingkungan tidak hanya dilakukan 
oleh produsen-produsen besar Eropa 
dan AS, tetapi sudah menjalar di 
kalangan pabrikan-pabrikan Cina. 
Itu karena mereka terus didorong 
untuk semakin mengurangi jejak kar-
bon dari mesin-mesin yang mereka 
hasilkan. Beberapa pabrikan besar 

Excavator Volvo ECR25 Electric meluncur di Asia. 
VCE

TOPSTORY
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sudah merilis rencana kerja mereka 
untuk merealisasikan mesin-mesin 
nol emisi. 

XCMG, misalnya, sudah  membeber-
kan rincian tentang bagaimana OEM 
yang berada di peringkat tiga Yellow 
Table 2021 itu menjadi lebih sustain-
able. Perusahaan itu menargetkan 
jejak karbon dari produk-produk uta-
manya, seperti excavator dan crane, 
pada tahun 2035 akan berkurang 
sebesar 32% dibandingkan dengan 
2020. Menurut pabrikan ini, tren 
mesin-mesin bertenaga listrik akan 
meningkat seiring dengan semakin 
ketatnya tuntutan perlindungan ling-
kungan, dan ada kebutuhan yang be-
sar untuk penggantian peralatan.

Dalam rencana aksinya, XCMG juga 
menetapkan pada 2035 power yang 
dihasilkan dari energi terbarukan 
akan mencapai 50% dari total peng-
gunaan listriknya,  penetrasi produk-
produk energi baru akan melebihi 
35%, dan jejak karbon produk-produk 
utama akan berkurang sebesar 32%.

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

Sebagaimana diketahui, mulai 1 
Desember 2022, standar emisi baru 
akan mulai berlaku di Cina, standar 
emisi IV Nasional. Standar itu, yang 
dikeluarkan oleh Kementerian Ekolo-
gi dan Lingkungan Cina, menyatakan 
bahwa semua peralatan bergerak di 
medan off-road, serta berbagai me-

sin diesel yang menggerakkan alat-
alat itu, yang mengkonsumsi 560KW 
atau lebih, diproduksi, diimpor dan/
atau dijual di Cina harus memenuhi 
persyaratan-persyaratan tersebut.

Menurut standar itu, emisi oksida 
nitrogen dan unsur partikel harus 
diturunkan masing-masing sebesar 
13%-45% dan 50%-94%. Selanjutnya, 
aturan-aturan tentang pengelolaan 
peralatan lama dalam hal perlind-
ungan lingkungan akan diperketat. 
Regulasi ini akan memberi tekanan 
pada semua produsen dan pengguna 
peralatan untuk meng-upgrade dan/
atau mengganti.

Produsen terkemuka Cina lainnya, 
LiuGong,  telah memperkenal-
kan wheel loader bertenaga elektrik 
yang dapat dikendalikan dari jarak 
jauh, 856E MAX Intelligent Remote 
Control Electric, seperti dilapor-
kan International Construction, 
Senin (2/8/2021). Sebagai sumber 
tenaganya, mesin pemuat ini meng-
gunakan baterai lithium besi fosfat 
baru yang dapat bertahan hingga 
delapan jam. Dengan kepadatan en-
ergi baterai yang tinggi, masa pakai 
sel ini mencapai 4.000 kali pengisian, 
yang diklaim dapat meningkatkan 
stabilitas operasional.

Selain bertenaga listrik, wheel 
loader ini dilengkapi dengan plat-
form manajemen konstruksi intelijen 
berdasarkan IoT, intelligent shovel 
loader, remote control 5G, dan 
sistem manajemen pintar.

Sistem kendali jarak jauh yang digu-
nakan alat ini mengadopsi teknologi 
5G jaringan independen SA (Stand-

alone Architecture) untuk memini-
malkan gangguan jaringan. Dileng-
kapi dengan sebuah kamera sudut 
lebar HD global untuk mengurangi 
area buta di bagian belakang mesin 
dan secara intuitif memperkirakan 
jarak antara loader dan obyek-obyek 
di sekitarnya. Unit-unit kontrol gan-
da digunakan untuk mengontrol re-
dundansi, memastikan operasi yang 
aman jika sinyal tidak stabil.

Spesialis riset pasar, Off-Highway Re-
search, memperkirakan, permintaan 
wheel loader tradisional yang beru-
kuran sedang di Cina akan berkurang 
dalam empat hingga lima tahun ke 
depan setelah mencapai puncaknya 
di angka lebih dari 100.000 unit per 
tahun pada tahun 2020 dan 2021. Se-
bagai gantinya, para pelanggan akan 
beralih ke mesin-mesin elektrik. 

Menurut laporan baru Off-Highway 
Research, Wheeled Loader Industry 
in China, Cina punya 13 pemasok 
wheel loader elektrik pada tahun 
2021, termasuk empat produsen yang 
telah memasuki sektor tersebut dari 
industri lain. Namun, tidak seperti 
di bagian-bagian dunia lainnya yang 
fokus pada penjualan wheel loader 
listrik berukuran compact, permin-
taan wheel loader listrik di Cina ber-
pusat pada mesin-mesin yang jauh 
lebih besar, sebagian besar berkapa-
sitas rata-rata 5 ton. 

Apapun jenis dan ukurannya, ke-
hadiran semakin banyak kendaraan 
bermotor dan peralatan berat yang 
ramah lingkungan akan menjadikan 
bumi ini tempat hunian yang aman 
untuk semua mahluk hidup yang ada 
di dalamnya. (ws/ym)

Truck crane XCMG berkapasitas 25 ton, XCT25 EV, yang diluncurkan 
tahun lalu, mengandalkan hybrid dieselelectric powertrain. 

LiuGong telah meluncurkan wheel loader 856E MAX 
Intelligent Remote Control Electric.

XCMG LIUGONG
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Seiring dengan semakin mem-
baiknya kondisi perekonomian 
setelah dampak pandemi Co-

vid-19 kian pudar dan pemerintah 
mulai melonggarkan protokol kese-
hatan, kebutuhan alat berat untuk 
berbagai industri terus meningkat. 
Salah satu industri nasional yang 
sedang meng alami booming adalah 
pertambangan batu bara. Harga ko-
moditas itu tercatat menembus rekor 
tertinggi baru di level US$430 per ton 
pada perdagangan Senin (7/3/2022).

Sebelumnya, rekor tertinggi harga 
batubara sebesar US$400 per metrik 
ton dan US$280 per metrik ton di-
capai masing-masing pada 02 Maret 
2022 dan 05 Oktober 2021. Lonjakan 
harga “emas hitam” itu, menurut 
laporan Tradingeconomics, terkait 
dengan sanksi-sanksi ekonomi yang 

dijatuhkan oleh negara-negara Barat 
dan Amerika Serikat kepada Rusia di 
tengah kian gencarnya invasi Rusia ke 
Ukraina. Serangan itu memicu krisis 
energi global. 

Kenaikan harga batu bara yang sa-
ngat signifikan itu mestinya menjadi 
bonanza alias sumber keuntungan 
bagi suplier-suplier peralatan berat 
di Indonesia pada tahun ini, karena 
menjadi momentum bagi mereka 
untuk menggenjot penjualan alat be-
rat. Sebab, perusahaan-perusahaan 
tambang akan cenderung semakin 
terpacu untuk meningkatkan produk-
si mereka demi meraih cuan yang 
makin besar. Peningkatan produktivi-
tas tidak mungkin tanpa mengandal-
kan investasi peralatan berat.

Ketua HINABI, Jamalludin, menga-

takan, tren kebutuhan pasar alat 
berat di Indonesia berfluktuasi yang 
dipengaruhi oleh kondisi harga komo-
ditas utama dan aktivitas pembangu-
nan infrastruktur. Ia mencontohkan 
kondisi saat ini saat batu bara men-
jadi komoditas primadona, kebutu-
han peralatan tambang mengalami 
kenaikan signifikan. 

HINABI memasang target produksi 
alat berat di tahun ini hingga 10.000 
unit atau setara dengan kapasitas 
penuh yang terpasang pada manu-
faktur alat berat Indonesia. Target 
produksi tersebut jauh lebih tinggi 
daripada realisasi produksi tahun 
2021 yang sebanyak 6.740 unit, 
menurut Jamalludin. 

Hingga Maret 2022, menurut catatan 

BERAPA LAMA SAMPAI 
PERALATAN BARU TIBA?

Ada sebuah pertanyaan besar di tengah merebaknya problem rantai pasokan di industri per-
alatan berat saat ini: Sampai berapa lama menunggu sampai peralatan baru tiba?  

FOTO: EI
Proses produksi alat tambang di Komatsu Indonesia. 
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HINABI, realisasi produksi alat berat 
anggotanya mencapai 2.113 unit, 
naik 49,11% dibanding realisasi 
produksi alat berat pada periode 
Januari - Maret 2021 sebanyak 1.417 
unit. Dari segi komposisi, alat berat 
jenis hydraulic excavator masih men-
dominasi angka produksi alat berat 
dengan jumlah 1.814 unit atau se-
tara 85,84% dari total produksi Janu-
ari-Maret 2022. Sekitar 14% sisanya 
terdiri atas produksi dozer sebanyak 
205 unit, dump truck 65 unit, dan 
motor grader 29 unit.

Hingga saat ini, permintaan alat 
berat dari sektor pertambangan me-
ningkat karena tren harga komoditas 
yang sedang tinggi. Kontribusinya 
sebesar 39% dari total penjualan, 
dilanjutkan dengan 38% dari kon-
struksi, 13,5% dari kehutanan, dan 
10% dari sektor agro.

PT United Tractors Tbk, misalnya, 
penjualan alat beratnya melambung 
per Maret 2022 yang ditopang oleh 
sektor pertambangan, yang didorong 
oleh komoditas batubara dan nikel. 
Hal ini tercermin pada penjualan 
selama triwulan I/2022. Pada perio-
de tersebut, penjualan ke sektor 
tambang masih mendominasi. Seba-
nyak 60 persen penjualan alat berat 
ditujukan ke sektor tambang. Disusul 
oleh penjualan ke sektor konstruksi 
sebesar 18 persen, penjualan ke sek-
tor kehutanan sebesar 13 persen, dan 
penjualan ke sektor agribisnis sebesar 
9 persen dari total penjualan.

PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBEX) 
juga mencatat pencapaian positif 
pada tiga bulan pertama 2022. KOBEX 
membukukan lonjakan pertumbuhan 
Laba Bersih sebesar 295,58% atau 
mencapai US$3,94 juta pada triwulan 
I-2022 dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu sebesar US$996,976. 
Pencapaian positif itu tidak lepas 
dari solidnya kinerja penjualan yang 
tumbuh 106,23%, dengan penjualan 
hingga akhir Maret tercatat US$46,52 
juta dibandingkan US$22,56 juta pada 
triwulan I-2021 lalu.

Penjualan secara konsolidasi tersebut 
ditopang oleh keempat segmen yang 
dimiliki perusahaan itu, yakni pen-
jualan unit alat berat, suku cadang, 
jasa perbaikan & kontraktor tambang 
serta sewa. Penjualan unit alat berat 
tercatat US$38,14 juta, tumbuh 135%, 
tumbuh tertinggi dibandingkan segmen 

lainnya. Segmen ini juga tercatat se-
bagai kontributor terbesar (82%) bagi 
pendapatan KOBEX secara konsolidasi.

Ketua Umum HINABI, Jamaludin 
mengatakan, saat ini permintaan 
alat berat sangat tinggi karena 
semua industri sedang tumbuh de-
ngan pesat. Selain industri tambang 
batu bara dan nikel, industri infra-
struktur juga akan memerlukan ba-
nyak alat konstruksi untuk mengejar 
target pembangunan pemerintah, 
seperti pembangunan ibukota negara 
baru di Kalimantan Timur dan berba-
gai proyek infrastruktur pemerin tah. 
Usaha perkebunan kelapa sawit juga 
diperkirakan akan tumbuh makin 
pesat setelah Presiden Joko Widodo 
mencabut kembali larangan ekspor 
CPO baru-baru ini. 

Prospek positif berbagai industri 
tersebut, menggairah pasar per-
alatan berat. Saat ini suplier-suplier 
barang-barang modal itu kian gencar 
mempromosikan jenis-jenis alat un-
tuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
industri yang sedang booming. Salah 
satu  indikatornya adalah tingginya 
antusiasme mereka untuk mengam-
bil bagian dalam beberapa kegiatan 
pame ran yang akan berlangsung dalam 
tahun ini. PT Pamerindo Indonesia, 
misalnya, kembali menyelenggarakan 
pameran Mining Indonesia pada Sep-
tember nanti setelah mengalami jeda 
selama dua tahun. Konon, para peser-
ta pameran ini sudah banyak antre, 

baik dari dalam negeri maupun dari 
manca negara. Acara-acara pameran 
tersebut  merupakan ajang terbaik un-
tuk untuk mempertemukan para pro-
dusen dan/atau suplier (dealer) per-
alatan berat dengan para pelanggan. 

Namun, di balik animo luar biasa 
para peserta pameran maupun para 
pengunjung, ada sebuah pertanyaan 
besar yang sangat mengusik setelah 
gemerlap pameran-pameran itu usai: 
Berapa lama waktu yang dibutuhkan 
untuk pengiriman alat-alat baru yang 
sudah dipesan? 

Pertanyaan yang sangat menantang 
itu terkait erat dengan problem 
rantai pasok yang terbengkelai saat 
ini yang memicu delay produksi. 
Persoal an ini merupakan buntut dari 
kekacauan proses produksi pada masa 
puncak pandemi Covid-19 tempo hari. 
Akibatnya, produksi material, bahan 
baku, suku cadang, komponen hingga 
mesin terbengkelai. Ketika terjadi 
pemulihan dari pandemi dan kebutu-
han alat mulai meningkat, para pro-
dusen kesulitan memenuhi kebutuhan 
pasar karena kendala rantai pasok, 
kekurangan tenaga kerja, kenaikan 
harga bahan dan masih banyak lagi 
persoalan lainnya – membuat hampir 
tidak mungkin untuk mengatakan 
dengan tepat berapa lama pembeli 
harus menunggu.

Akibat krisis rantai pasok di pihak pro-
dusen alat berat, banyak dealer yang 

Peralatan tambang LiuGong. 
FOTO: EI
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tidak bisa memprediksi  perkiraan 
waktu pengiriman. Bisa cepat dan 
bisa lebih lama, karena sangat ber-
gantung pada kondisi yang berubah 
dengan cepat dan tidak terduga. Bisa 
saja pabrik sudah menyelesaikan 
produksi mesin, tetapi ada masalah di 
logistik - kesulitan untuk mendapat-
kan kapal. Jadi, kalau ditanya berapa 
lama waktu tunggunya, jawabannya 
bisa beberapa bulan ke depan bahkan 
hingga tahun depan. Hingga kini ham-
pir semua pabrikan melaporkan tan-
tangan-tantangan dalam mengirimkan 
peralatan kepada para dealer maupun 
pelanggan-pelanggan mereka. 

Menurut Ketua HINABI Jamalludin, 
produksi peralatan berat di Indonesia 
saat ini belum normal karena kalangan 
pabrikan masih terimbas oleh pandemi 
Covid-19. Rantai pasok berbagai suku 
cadang dan komponen masih tersen-
dat sehingga menghambat kelancaran 
produksi unit-unit alat berat. Mesin-
mesin yang sudah keluar dari jalur 
produksi pun belum bisa sampai dengan 
cepat di tangan para pelanggan karena  
problem logistik dan delivery yang juga 
sedang mengalami disrupsi. Alhasil, se-
jak proses produksi hingga pengiriman 
semuannya mengalami delay. 

“Saat ini demand alat berat memang 
sangat tinggi, terutama di sektor 
pertambangan. Rencana produksi 
HINABI pada tahun 2022 sebanyak 
10.000 unit. Namun demikian, kami 
terkendala oleh pasokan berbagai 
material baik impor maupun domes-
tic. Hal ini bisa jadi karena semua 
industri naik,” terangnya kepada 
Equipment Indonesia.

Apakah semua jenis alat yang di-
produksi anggota-anggota HINABI 
terdampak atau hanya untuk tipe-
tipe peralatan tertentu saja, Jamal-
ludin mengatakan semua jenis yang 
diproduksi terhambat. “Tentunya 
semua jenis alat berat terganggu, 
karen memang pasokan komponen-
komponennya terhalang.”

Jamalludin menambahkan, sementara 
ini karena semua juga mengalami 
shortage, maka mau tidak mau pi-
haknya meminta kepada pemerintah 
untuk memprioritaskan industri dalam 
negeri, sehingga kami bisa optimal 
dalam memproduksi alat berat. “Ini 
cara terbaik supaya kebutuhan-kebu-
tuhan alat para pelanggan dapat ter-
penuhi dengan cepat,” pungkasnya.EI

Problem rantai pasok terus 
menggerogoti industri alat 
berat. Selain sebagai dam-

pak dari  pandemi Covid-19, carut 
marut perang Rusia - Ukraina dan 
lockdown yang kembali terjadi 
di Cina baru-baru ini membuat 
masalah gangguan rantai pasok 
semakin parah. Sejauh ini semua 
pabrikan, termasuk di Indonesia, 
mengakui bahwa mereka mengala-
mi gangguan rantai pasok sehingga 
proses delivery unit-unit kepada 
para pelanggan butuh waktu lama. 

Salah satu distributor peralatan 
tambang yang merasakan dampak 
problem rantai pasok ini adalah PT 
Liebherr Indonesia Perkasa. Peru-
sahaan yang bermarkas di Balikpa-
pan, Kalimantan Timur ini mengaku 
tidak bisa menghindar dari dampak 
berbagai persoalan tersebut di 
atas. Namun demikian, tantangan 
rantai pasokan yang dihadapi telah 
memicu pemikiran ulang di dalam 
perusahaan ini dan telah membawa 
kami ke solusi baru yang tidak bi-
asa, yang mungkin tidak terbayang-
kan sebelum periode ini. 

“Untuk memenuhi komitmen kami 
kepada para pelanggan, kami akan 
terus mencari solusi-solusi terse-
but. Sampai saat ini, berkat tinda-
kan yang diambil, dampaknya telah 
terkendali pada tingkat yang baik,” 
kata perusahaan itu menjawab per-
tanyaan Equipment Indonesia.

Misalnya, meski tidak bisa meng-
hindar dari masalah rantai pasokan 
yang terganggu, Liebherr Min-
ing membuat perencanaan yang 
matang dan berkoordinasi dengan 
pihak pabrik sehingga mesin-mesin 
yang dipesan bisa tiba tepat waktu. 

“Kami membuat perencanaan yang 
cermat dan pendekatan proaktif 
pada tingkat pabrik, dikombinasi-
kan dengan upaya lokal dari kami, 
sehingga memungkinkan kami 
saat ini untuk mengirimkan jenis 
peralatan tertentu kepada pelang-
gan kami dalam waktu kurang dari 
enam bulan setelah pemesanan.”

Ketika ditanya mengenai solusi yang 
ditawarkan Liebherr Mining untuk 
menyiasati kebutuhan-kebutuhan 
peralatan dari pelanggan-pelanggan 
tertentu yang sangat mendesak, pe-
rusahaan ini menyatakan bahwa ke-
adaan yang mendesak dapat diter-
jemahkan ke dalam waktu dan peru-
sahaan ini mengatasi waktu dengan 
solusi yang dijelaskan di atas. 

“Kami adalah pemasok peralatan 
pertambangan dan setiap menit, 
sejumlah besar bahan mentah ber-
harga diekstraksi melalui peralatan 
yang kami suplai ke pelanggan 
kami. Dengan demikian, pentingnya 
setiap pengiriman yang kami laku-
kan adalah sama dan semua pelang-
gan diperlakukan pada tingkat yang 
setara.”

DIHADANG PROBLEM RANTAI 
PASOK, LIEBHERR CARI SOLUSI 

YANG TIDAK BIASA

Ilustrasi penyerahan excavator tambang Liebherr R 9100 kepada 
pelanggan PT Liebherr Indonesia Perkasa. 

FOTO: PTL
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PT Kobexindo Tractors Tbk (KO-
BEX) membukukan pencapaian 
positif pada tiga bulan pertama 

2022. KOBEX membukukan lonjakan 
pertumbuhan Laba Bersih (Laba 
Bersih yang Dapat Diatribusikan Ke-
pada Pemilik Entitas Induk) sebesar 
295,58% atau mencapai US$3,94 juta 
pada triwulan I-2022 dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu sebe-
sar US$996,976. 

Direktur Utama PT Kobexindo Trac-
tors Tbk, Andry B. Limawan, dalam 
keterangan tertulis yang diterima 
Equipment Indonesia pada Selasa 
(17/5), mengatakan, pencapaian 
positif tersebut tidak lepas dari sol-
idnya kinerja penjualan yang tumbuh 
106,23%, dengan penjualan hingga 
akhir Maret tercatat US$46,52 juta 
dibandingkan US$22,56 juta pada tri-
wulan I-2021 lalu. 

Andry menambahkan, penjualan se-
cara konsolidasi tersebut ditopang 
oleh keempat segmen yang dimiliki 
Perseroan yakni Penjualan Unit Alat 
Berat, Suku Cadang, Jasa Perbaikan 
& Kontraktor Tambang serta Sewa. 

Penjualan unit alat berat tercatat 
US$38,14 juta tumbuh 135%, tumbuh 
tertinggi dibandingkan segmen lain-
nya. Segmen ini juga tercatat seb-
agai kontributor terbesar (82%) bagi 
pendapatan KOBEX secara konsolidasi. 

Adapun segmen Suku Cadang ter-
catat sebagai segmen dengan kontri-
busi terbesar kedua (10,24%)  dengan 
pendapatan US$4,76 juta. Angka 
tersebut setara pertumbuhan 42,85% 
jika dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2021 lalu. 

Segmen selanjutnya adalah Jasa Per-
baikan & Kontraktor Tambang (4,52%) 
dengan pencapaian US$2,10 juta 
dan terakhir, segmen Sewa (3,25%) 
dengan pendapatan US$1,51 juta. 
Adapun pendapatan kedua segmen 
tersebut tumbuh (masing-masing se-
cara berurutan) 26% dan 11,49%. 

Setelah dikurangi oleh Beban Pokok 
Pendapatan sebesar US$37,55 juta, 

KOBEX berhasil membukukan Laba 
Kotor US$8,97 juta, tumbuh 78,93% 
dibandingkan periode sama tahun 2021. 
Sedangkan untuk Laba Usaha tercatat 
US$4,38 juta, tumbuh 123,50% diband-
ingkan tahun lalu sebesar US$1,96 
juta dan Laba Sebelum Pajak tercatat 
US$4,20 juta, melonjak 300% diband-
ingkan tahun lalu US%1,05 juta. 

Dengan demikian Perseroan tercatat 
perbaikan Marjin Laba Sebelum Pajak 
dari 4,66% menjadi 9,03% sedangkan 
Marjin Laba Bersih tercatat 8,51% 
dibandingkan periode yang sama ta-
hun lalu sebesar 4,44%. 

Solidnya kinerja penjualan dan laba 
KOBEX berdampak pada pertumbu-
han Aset Perseroan. Posisi Kas dan 
Setara Kas pada triwulan I-2022 tum-

buh 290% menjadi US$18,25 juta jika 
dibandingkan dengan triwulan I-2021 
yakni sebesar US$4,68 juta.

Posisi Aset Lancar pun tumbuh dua 
digit, 31,62% menjadi US$93,87 juta 
sehingga posisi Total Aset menjadi 
US$139,99 juta, tumbuh 20,13% 
hingga akhir Maret 2022. Adapun 
Ekuitas tumbuh 10,97% menjadi 
US$39,32juta. 

Andry memaparkan, Perseroan meya-
kini tren positif alat berat, khusus-
nya pertambangan akan berlanjut 
setidaknya hingga akhir tahun 2022. 
Untuk itu KOBEX percaya target per-
tumbuhan 20% untuk penjualan hing-
ga akhir tahun  2022 akan tercapai. 

Untuk menjaga pertumbuhan usaha 
secara berkelanjutan, KOBEX senan-
tiasa berupaya memanfaatkan semua 
peluang bisnis yang menguntungkan. 
Seperti yang dilakukan tahun ini den-
gan masuk ke sektor konstruksi dengan 
mengageni mesin konstruksi jalan 
Dynapac dan Doosan Portable Power 
untuk mendukung dan memperkuat 
strategi diversifikasi Perseroan. Kehad-
iran kedua produk itu diharapkan akan 
menambah jajaran produk KOBEX dan 
berkontribusi positif terhadap kinerja 
KOBEX pada masa mendatang. EI

KOBEX BUKUKAN LABA BERSIH 295%
PADA TRIWULAN 1-2022

PT Kobexindo Tractors merupakan distributor excavator tambang merek Doosan di Indonesia. 
FOTO: KOBEX

PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBEX) membukukan pencapaian positif pada tiga 
bulan pertama 2022 dengan pertumbuhan laba bersih 295%



26 EQUIPMENT INDONESIA M E I  2 0 2 2

MARKETREVIEW

PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC), 
emiten produsen base metal di 
Indonesia, membukukan per-

tumbuhan kinerja baik dari sisi pen-
jualan maupun laba bersih selama ta-
hun 2021. ZINC mencatatkan penjua-
lan sebesar Rp838,8 miliar atau naik 
sebesar 38% dibandingkan tahun 2020 
yang tercatat sebesar Rp608,1 miliar. 
Sementara laba bersih ZINC juga me-
lesat 165% mencapai sebesar Rp77,2 
miliar dari Rp29,1 miliar pada periode 
yang sama pada tahun sebe lumnya. 
Pencapaian ini didorong oleh tamba-
han penjualan konsentrat besi sebesar 
Rp126,3 miliar serta penjualan bijih 
besi ZINC yang meningkat sangat 
signifikan pada tahun 2021 mencapai 

PT Ifishdeco Tbk (IFSH) mengu-
mumkan pertumbuhan kinerja 
fantastis sepanjang tahun 2021. 

Rapor kinerja positif Ifishdeco meru-
pakan hasil dari konsistensi pers-
eroan dalam melakukan sejumlah 
strategi seperti fokus pada pasar do-
mestik, optimalisasi cadangan nikel, 
dan revitalisasi dermaga untuk men-
ingkatkan kapasitas pengiriman. Ber-
bekal kinerja gemilang pada 2021, 
Ifishdeco bersiap melakukan sederet 
ekspansi organik dan anorganik untuk 
meraih pertumbuhan berkelanjutan 
pada masa mendatang. 
Sepanjang tahun 2021 Ifishdeco 
meraih penjualan bersih Rp 906,25 
miliar, melonjak 129% dibandingkan 
pencapaian tahun 2020 senilai Rp 
396,57 miliar secara tahunan. Semen-
tara, Ifishdeco berhasil mengantongi 
laba bersih sebesar Rp 159,07 miliar 
sepanjang tahun lalu, melonjak lebih 
dari lima kali lipat atau 577% secara 
tahunan. Sebagai perbandingan, Ifish-
deco mencetak laba bersih Rp 23,48 
miliar pada tahun 2020. 
Berbagai strategi bisnis IFSH terbukti 
berhasil menghasilkan kinerja solid 
dengan berhasil mencetak rekor tert-
inggi laba bersih sejak berdiri, bahkan 
laba pada tahun lalu melampaui pen-
capaian laba sebelum pandemi yakni 
Rp 97,72 miliar pada 2019. Mengacu 
pada kinerja selama lima tahun ter-
akhir, IFSH mampu meraih kinerja di 
tengah tekanan pandemi Covid-19 dan 

larangan ekspor bijih nikel. 
Dalam lima tahun terakhir, IFSH 
berhasil membukukan pertumbuhan 
rata-rata tahunan (CAGR) sebesar 
24,87%. Sebagai perbandingan, 
pada tahun 2017 IFSH membukukan 
penjualan bersih Rp 324,71 miliar. 
Di tengah tren permintaan tinggi 
komoditas nikel di pasar domestik 
dan global, Ifishdeco menargetkan 
kenaikan volume produksi sehingga 
bisa mencapai kinerja produksi se-
belum pandemi. Peningkatan volume 
produksi juga akan dilakukan bersa-
maan dengan strategi efisiensi. 

Pada tahun ini IFSH akan memulai 
transformasi digital yang ditargetkan 
akan berdampak pada efisiensi yakni 
penurunan beban operasional sekali-
gus pengawasan operasional. Selain 
mengejar kenaikan volume produksi 
dan efisiensi, IFSH juga membuka 
peluang untuk melakukan ekspansi 
organik lewat akuisisi tambang nikel 
sebagai sumber pertumbuhan baru di 
masa depan sekaligus memperbesar 
cadangan nikel. IFSH aktif melihat se-
jumlah potensi akuisisi lewat berbagai 
opsi, di antaranya melakukan akuisisi 
greenfield atau akuisisi perusahaan 
tambang nikel yang sudah beroperasi.      
“Untuk mencapai target pertumbuhan 
berkelanjutan, perseroan menyiapkan 
capital expenditure (capex) Rp 12 
miliar pada tahun ini. Mayoritas capex 
digunakan untuk pembelian alat be-
rat,” kata Ineke Kartika Dewi, Direk-
tur Keuangan Ifishdeco, dalam kete-
rangan resmi, Jumat (22/4). Beragam 
strategi ekspansi ini diyakini IFSH 
mampu memperkuat posisi perseroan 
sebagai salah satu produsen tambang 
nikel terkemuka di Indonesia.  
Sebagai informasi, pasar komoditas 
nikel diperkirakan akan tetap tum-
buh positif di tahun ini.  Asosiasi 
Penambang Nikel Indonesia (APNI) 
menyatakan permintaan bijih nikel 
tahun 2022 dalam negeri diperkira-
kan melonjak tajam, naik hingga 30% 
dibandingkan tahun 2021. EI

CETAK REKOR LABA, PRODUSEN NIKEL IFISHDECO 
AKAN AKUISISI TAMBANG NIKEL

PT Ifishdeco Tbk (IFSH) akan mengalokasikan capital expenditure (capex) sebesar Rp 12 mi-
liar pada tahun ini yang sebagian besar digunakan untuk pembelian alat berat.

734% atau sebesar Rp61,8 miliar.

“Tahun 2021 menjadi tahun yang 
cukup menantang bagi dinamika 
industri tanah air maupun global. 
Karena pada tahun tersebut muncul 
beberapa varian baru virus Covid-19 
sehingga pemulihan ekonomi jadi 

sedikit terhambat. Namun kami ber-
syukur masih dapat melalui tahun 
yang penuh tantangan tersebut den-
gan hasil yang memuaskan. Didukung 
oleh peningkatan harga komoditas 
serta peningkatan permintaan kon-
sentrat, penjualan ZINC masih dapat 
bertumbuh di tahun 2021. Kami ber-
harap pada tahun 2022 ini, penjualan 
ZINC dapat bertumbuh lebih baik 
dengan target penjualan mencapai 
sekitar Rp1,2 triliun,” kata Direktur 
ZINC, Evelyne Kioe, dalam keteran-
gan tertulisnya, Kamis (28/4).

 Selama tahun 2021, penjualan ZINC 
masih didominasi oleh penjualan 
konsentrat seng (Zn) yaitu sebesar 
Rp386,8 miliar atau mengalami pe-

PENJUALAN ZINC TUMBUH 38% TAHUN 2021 KARENA 
PENINGKATAN PENJUALAN KONSENTRAT DAN BIJIH BESI

(Kika): Muhammad Ishaq  Direktur Ope
rasional PT Ifishdeco Tbk. (IFSH), Alfa Bril
ian  Komisaris Independen IFSH, dan Ineke 
Kartika Dewi  Direktur Keuangan IFSH pada 
saat RUPST dan RUPSLB IFSH di Jakarta, 21 
April 2022.
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SCG mengumumkan hasil operasinya pada periode 
Q1/2022 sebesar Rp66,31 triliun (US$4,61 miliar), 
meningkat 7% q-o-q, berkat penjualan yang lebih 

tinggi di seluruh lini bisnis.

Sementara itu, Laba Periode Berjalan mencapai Rp3,84 
triliun (US$268 juta), meningkat 6% q-o-q, sebagian be-
sar berasal dari peningkatan kinerja bisnis semen dan 
bahan bangunan dan pendapatan ekuitas non-kimia yang 
lebih tinggi (bisnis alat pertanian),” ungkap Presiden dan 
CEO SCG, Roongrote Rangsiyopash, dalam keterangan 
resmi yang diterima Equipment Indonesia, Rabu (11/5). 

 Secara y-o-y, Pendapatan dari Penjualan meningkat 25%. 
Total aset konsolidasi SCG per 31 Maret 2022 sebesar 
Rp386,76 triliun (US$26,71 miliar), di mana 45% meru-
pakan aset di ASEAN.

Untuk bisnis SCG di ASEAN, Pendapatan dari Penjualan 
di Q1/2022 meningkat 30% secara y-o-y, sebesar Rp18,25 
triliun (US$1,27 miliar) dan mencakup 28% dari total 
Pendapatan dari Penjualan SCG. Nilai tersebut termasuk 
penjualan dari kedua operasi lokal di setiap pasar di 
ASEAN dan impor dari operasi Thailand.

Per 31 Maret 2022, total aset SCG sebesar Rp383,04 tri-
liun (US$26,71 miliar) sedangkan total aset SCG di ASEAN 
(tidak termasuk Thailand) sebesar Rp223,87 triliun 
(US$15,61 miliar), 58% dari total aset konsolidasi SCG.

Di Indonesia, berdasarkan laporan Q1/2022, total aset 
SCG senilai Rp51,18 triliun (US$3,57 miliar), mening-
kat 14% y-o-y, terutama dari investasi bisnis kimia di 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP). Pendapatan 
dari Penjualan Q1/2022 tercatat sebesar Rp6,21 triliun 
(US$433 juta), meningkat 18% y-o-y terutama dari unit 
bisnis kemasan atau SCGP (yang didominasi oleh Fajar-

ningkatan sekitar 27% dibandingkan 
dengan periode yang sama pada 
tahun 2020 yang tercatat sebesar 
Rp304,9 miliar. Kemudian penjualan 
perak ZINC juga meningkat mencapai 
10% menjadi Rp185,4 dari Rp168,8 
miliar pada tahun 2020. Sedangkan 
penjualan untuk konsentrat timbal 
(Pb) tercatat sebesar Rp134,0 miliar 
atau mengalami kenaikan sebesar 5% 
dari Rp127,0 miliar di tahun 2020.

Evelyne melanjutkan, melihat 
kondisi perekonomian pada tahun 
2022 yang sudah mulai lebih baik 
dibandingkan dengan tahun sebel-
umnya, ZINC optimis pada tahun ini 
dapat mencapai target kinerja yang 
telah ditetapkan. ZINC memproyek-
sikan dapat memproduksi sebesar 
550.000–642.000 ton ore. Sementara 
untuk penjualan, ZINC menargetkan 
dapat menjual sekitar 31.980 ton 

Paper dan Intan Group) dan penjualan ekspor dari Thai-
land.

SCG memiliki tiga bisnis utama, yaitu SCG Cement – 
Building Materials, SCG Chemicals, dan SCG Packaging. 
Yang ditawarkan perusahaan ini di Indonesia adalah 
produk-produk infrastruktur di bawah merek ‘SCG’ yang 
meliputi Semen SCG, beton siap pakai Jayamix SCG, be-
ton ringan SCG Smartblock, SCG Pipe & Precast, dinding 
keramik, dan lain-lain. EI

konsentrat timbal, dan 61.245 ton 
konsentrat seng di tahun 2022. Tar-
get untuk bijih besi juga ditargetkan 
sebesar 180,000 ton sampai dengan 
akhir tahun. 

“Terlepas dari situasi ketegangan 
geopolitik di wilayah Eropa Timur 
yang telah menyebabkan kelang-
kaan beberapa komoditas, sehingga 
harga-harga komoditas meningkat 
cukup signifikan di awal tahun 2022 
ini, kami optimis kinerja ZINC akan 
membaik dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Kelangkaan beberapa 
komoditas ini juga membuat kami 
untuk mengejar target penyelesa-
ian Smelter Zinc di Kalimantan pada 
Kuartal III-2023 sehingga dapat mem-
bantu kebutuhan dalam negeri untuk 
komoditas zinc yang sampai hari ini 
masih dipenuhi 100% dari impor,” tu-
tup Evelyn. EI

SCG UMUMKAN HASIL OPERASI Q1/2022

Roongrote Rangsiyopash, Presiden dan CEO SCG
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MENGAPA MANAJEMEN RISIKO 
DAN ASURANSI UNTUK MOBILISASI 
PROYEK PENTING?
Oleh Mhd. Taufik Arifin ANZIIF (Snr. Assoc) CIIB

Ilustrasi peng
angkutan ma
terialmaterial 
proyek.

Diskusi tentang manajemen 
risiko dan asuransi untuk 
pekerjaan konstruksi seperti 

cerita yang tak ada habisnya. Ada 
banyak faktor risiko yang perlu di-
perhatikan agar proyek berjalan lan-
car.  Salah satunya adalah tantangan 
mobilisasi seluruh komponen yang 
dibutuhkan proyek seperti material 
proyek, peralatan konstruksi, kom-
ponen, dan pekerja proyek.

Banyak sekali risiko yang dapat ter-
jadi pada saat mobilisasi. Terjatuh 
saat loading ke alat angkut (kapal 
laut, truk dan kereta api), jatuh 
saat dalam perjalanan, terbakar, di-
rampok, huru-hara, jatuh pada saat 
unloading di proyek dan risiko-risiko 
lainnya. Kerugian yang terjadi bisa 
sangat besar.

Seperti diketahui bahwa hampir 75% 
dari kebutuhan proyek harus diang-
kut ke lokasi proyek. Dan, biasanya, 
lokasi proyek berada di tempat-tem-
pat yang jauh dan sulit dijangkau 
karena aksesnya sulit. Semakin jauh 
jaraknya, semakin sulit lokasinya, 
dan semakin besar peralatan yang 
diangkut, semakin tinggi risikonya. 
Oleh karena itu, perlu dipersiapkan 
dengan hati-hati untuk melakukan 
pekerjaan mobilisasi. Salah satu 

caranya adalah dengan mengguna-
kan jasa perusahaan logistik proyek 
yang berpengalaman.

Sebagai broker dan konsultan asu-
ransi, kami memberikan perhatian 
khusus untuk hal ini. Karena jika 
tidak dikelola dengan baik risikonya 
menjadi terlalu tinggi, dan perusa-
haan asuransi mungkin tidak tertarik 
atau bahkan tidak mau memberikan 
pertanggungan asuransi sama sekali.

Apa itu mobilisasi proyek?

Seperti yang kita tahu, khususnya 
di kalangan industri konstruksi, mo-
bilisasi adalah serangkaian tindakan 
yang diperlukan untuk membawa 
orang, peralatan, dan bahan-bahan 
kontraktor ke tempat kerja, dan itu 
membutuhkan kegiatan manajemen 
kontraktor bernilai tinggi. 

‘Mob-up’ yang tepat sangat penting 
bagi kontraktor dan klien karena 
akan menentukan seberapa cepat 
dan bagaimana perusahaan logis-
tik proyek dapat memenuhi tujuan 
proyek untuk keselamatan, kualitas, 
dan produktivitas.

Melakukan langkah-langkah penting 
ini dengan standar yang terukur juga 
merupakan cara terbaik dari manaje-

men proyek. Banyak perusahaan kon-
struksi dan produsen bahan bangunan 
tidak puas dengan bagaimana pera-
latan dan bahan dikirim ke gudang, 
lokasi kerja, atau halaman lay down 
mereka. Beberapa faktor telah mem-
buat pergerakan bahan proyek yang 
efisien lebih sulit dari sebelumnya. 
Akhirnya, kompleksitas logistik dari 
proyek dapat mempersulit komuni-
kasi antara kontraktor, pemasok, dan 
perusahaan truk. Akibatnya, pengi-
riman datang terlambat, tenggat 
waktu terlewatkan, dan profitabilitas 
proyek terpaksa disesuaikan. 

Perusahaan konstruksi dapat menga-
tasi tantangan ini dengan memiliki 
rencana logistik konstruksi yang ditulis 
dengan cermat. Bahkan, pendeka-
tan terpusat dan terkoordinasi untuk 
transportasi dapat berkontribusi 
pada profitabilitas proyek konstruksi. 
Melakukannya dengan benar, perusa-
haan logistik proyek membutuhkan 
pemahaman yang kuat tentang logistik 
barang dan persyaratan unik dan kom-
pleks dari setiap proyek konstruksi.

Berikut adalah elemen-elemen kunci 
perusahaan logistik proyek dari ren-
cana logistik konstruksi yang dapat 
berkontribusi pada keberhasilan pe-
rusahaan logistik proyek jobsite.

 IST
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Performer Terbaik di Kelasnya

 — Memungkinkan kinerja berkelanjutan saat memberikan efisiensi pembakaran bahan bakar puncak
 — Keandalan yang luar biasa dan kemudahan servis untuk waktu pengoperasian maksimum
 — Desain attachment terbaik untuk memastikan payload maksimum di setiap siklus
 — Kapasitas bucket tertinggi di kelasnya dengan desain bucket EVO yang telah terbukti
 — Panoramic view, tingkat kebisingan rendah, dan standar keselamatan tinggi untuk memastikan 

 kenyamanan operator
 — Opsi electric driven tersedia untuk menyeimbangkan kinerja dengan kesadaran lingkungan

PT Liebherr Indonesia Perkasa

Ready for an Upgrade?
R 9200 Mining Excavator

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

Penjadwalan

Proyek konstruksi yang sukses ber-
gantung pada pengiriman bahan dan 
produk tepat waktu ke tempat ker-
ja. Memilih operator yang tepat dan 
tenggat waktu berkomunikasi hanya-
lah bagian dari proses ini. Untuk 
memastikan transportasi yang andal 
di seluruh proyek, perusahaan kon-
struksi dan produsen harus memaha-
mi logistik, mengawasi pra-perenca-
naan, dan tetap berhubungan terus-
menerus dengan operator. Karena 
kontraktor dan produsen akhirnya 
disalahkan jika pesanan salah atau 
pekerjaan tertunda, mereka harus 
memiliki peran aktif dalam menge-
lola pergerakan barang.

Manajemen Risiko

Dengan lebih banyak kendaraan di 
jalan raya daripada sebelumnya, ke-
selamatan adalah perhatian utama 
bagi armada truk, pengirim, dan 
regulator industri. Sebuah opera-
tor yang menyebabkan kecelakaan 
pada jobsite, atau saat mengangkut 
produk dalam perjalanan ke jobsite, 
dapat menyebabkan konsekuensi 
hukum bagi pengirim jika operator 
yang dianggap tidak aman. 

Pendekatan mobilisasi

Perusahaan logistik proyek yang 
berkualitas memiliki pengetahuan 
luas dalam memobilisasi proyek 
secara lokal dan global, kadang-
kadang dalam rentang waktu yang 
sangat menantang. Perusahaan logis-
tik proyek memahami kompleksitas 
dalam mengkoordinasikan berbagai 
pemangku kepentingan (kontraktor; 
klien kesehatan) dan risiko kritis 
yang perlu dipertimbangkan sehing-
ga perusahaan logistik proyek dapat 
mencapai mobilisasi yang sukses. 
Oleh karena itu, fokusnya adalah 
pada perencanaan yang komprehen-
sif, manajemen risiko, pemantauan 
kemajuan, dan perusahaan logistik 
proyek yang efektif. 

Rencana mobilisasi

Perusahaan logistik proyek membuat 
rencana yang kuat untuk menge-
lola dan memantau semua kegiatan 
selama fase mobilisasi. Ini dimulai 
dengan mendapatkan pemahaman 
yang jelas tentang harapan klien. 

Perusahaan logistik proyek memasti-
kan semua pihak yang terlibat, dan 
memahami tanggung jawab masing-
masing, proses yang akan digunakan, 
dan kerangka waktu yang terlibat. 
Yang paling penting adalah mitigasi 
risiko. Dalam hal ini, perusahaan 
logistik proyek menghasilkan laporan 
informasi manajemen untuk mem-
bantu mengidentifikasi dan meman-
tau dan menyelesaikan risiko dan 
masalah awal.

Uji tuntas dan kesiapan
operasional

Setiap kegiatan yang dilakukan peru-
sahaan logistik proyek tunduk pada 
proses uji tuntas yang kuat. Perusa-
haan logistik proyek memiliki checks 
and balances untuk memastikan bah-
wa tidak ada masalah yang muncul 
sebelum atau pasca-serah terima. 
Melalui Proyek Perusahaan Logis-
tik Operational Readiness Review 
(ORW), perusahaan logistik proyek 
membuat daftar periksa dari mobil-
isasi hingga pengiriman layanan.

Mengembangkan peraturan 
dan prosedur

Selama mobilisasi, perusahaan 
logistik proyek mengembangkan 
praktik, kebijakan, dan prosedur 
operasional langsung. Ini akan men-
cakup pendekatan umum perusa-
haan logistik proyek untuk pengiri-
man layanan keras dan lunak tetapi 
juga bagaimana perusahaan logistik 
proyek akan mempertahankan 
sistem tertentu. Perusahaan logistik 

proyek dapat menangani jangkauan 
global dan regional untuk mengakses 
prosedur operasi standar dari kon-
trak lain yang dapat disesuaikan oleh 
perusahaan logistik proyek de ngan 
konteks lokal. Perusahaan logistik 
proyek akan menerapkan praktik 
terbaik dan menggabungkan pelaja-
ran yang dipetik untuk memastikan 
rezim terbaik. 

Kegiatan mobilisasi

Perusahaan logistik proyek akan 
memobilisasi tim teknisi multi-
terampil kaliber tinggi untuk mendu-
kung dan menyaksikan commission-
ing bangunan. Ini juga akan mem-
bantu teknisi perusahaan logistik 
proyek mendapatkan pemahaman 
menyeluruh tentang sistem manaje-
men bangunan dan sistem klinis dan 
nonklinis. Kedua adalah commission-
ing layanan, yang akan dilakukan 
perusahaan logistik proyek secara 
bertahap seperti yang dipetakan 
di bawah ini. Dengan memobilisasi 
tim staf terpilih, untuk melakukan 
uji coba, skenario ‘bagaimana-
jika’, dan latihan belanja misteri 
menjelang pembukaan penuh, peru-
sahaan logistik proyek akan meng-
hilangkan tantangan potensial untuk 
memberikan layanan yang mulus dan 
tanpa gangguan.

Mobilisasi

Langkah-langkah proses mobilisasi 
perusahaan logistik proyek adalah 
sebagai berikut:

RISKMANAGEMENT
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Membentuk tim mobilisasi

Membentuk sebuah dewan tata ke-
lola transisi internal

Menentukan peta pemangku kepen-
tingan dan rencana komunikasi. 

Tanggal-tanggal penting untuk me-
nempati atau menggunakan fasilitas

Tugas-tugas utama dalam proses 
pekerjaan dan jalur tanggung jawab 
yang jelas

Tanggal-tanggal penting untuk me-
milih dan memesan peralatan

Kembangkan rencana kontrak

Membentuk tim manajemen senior

Manjaga daftar risiko dan masalah

Rekrut tenaga kerja proyek

Pengadaan peralatan, perkakas, dan 
bahan habis pakai

Menyelesaikan dan menandatangani 
para subkontraktor yang disetujui

Lakukan pengujian penerimaan la-
yanan

Menyaksikan commissioning dan se-
rah terima layanan

Mengembangkan prosedur-prosedur 
operasi standar dan rencana layanan

Pengenalan lokasi proyek

Mengintegrasikan dengan manaje-
men dan layanan klinis

Teknologi yang dibuat khusus 
untuk mengurangi risiko

Perusahaan logistik proyek mengakui 
banyak risiko penting yang perlu 
dipertimbangkan. Untuk mengu-
ranginya, telah dikembangkan per-
angkat lunak manajemen risiko pe-
rusahaan logistik proyek sendiri. Hal 
ini membantu tata kelola internal 
perusahaan logistik Proyek sendiri, 
mengidentifikasi risiko kemudian 
menguranginya – baik dalam mobil-
isasi maupun di semua komponen 
lain dari pengiriman layanan perusa-
haan logistik proyek.  

Dengan mengenali risiko kritis terha-
dap mobilisasi, perusahaan logistik 

Proyek kemudian dapat membayar 
setiap detail untuk merencanakan, 
manajemen risiko, pemantauan 
kemajuan, dan perusahaan logistik 
proyek. Melalui pendekatan ini, pe-
rusahaan logistik proyek akan secara 
cerdas menugaskan dan mengop-
erasikannya sesuai dengan maksud 
perancang. 

Perusahaan logistik proyek akan 
mengidentifikasi dan mengelola 
semua secara terbuka dengan kon-
traktor. Secara bersama-sama, 
perusahaan logistik proyek akan 
mempertimbangkan dan menangani 
semua rencana kontinjensi, peru-
sahaan logistik proyek mengakhiri 
layanan klinis dan non-klinis. 

Ini melibatkan dampak dari setiap 
pekerjaan pemeliharaan atau  tang-
ga pada layanan klinis, termasuk na-
mun tidak terbatas pada ruang oper-
asi, sistem alarm, area rawat jalan, 
laboratorium, atau toko medis.

Perusahaan logistik proyek akan 
bekerja sama dengan para pemilik 
proyek untuk menetapkan prosedur 
operasional tentang ‘bagaimana’, 
‘kapan’, dan frekuensi kegiatan sep-
erti latihan kebakaran atau evakua-
si. Perusahaan logistik proyek akan 
memiliki rencana untuk semua ma-
salah kritis ini sebelum ditayangkan.

Masa tanggung jawab/garansi 
cacat

Perusahaan logistik proyek akan 
melakukan peninjauan aset yang ter-
pasang. Sejauh mungkin, perusahaan 
logistik Proyek akan mengidentifikasi 
cacat apapun sebelum serah terima. 

Perusahaan logistik proyek mema-
hami bahwa masalah yang diidentifi-
kasi dalam periode kewajiban cacat 
(DLP) adalah tanggung jawab kon-
traktor bangunan. 

Tim teknis perusahaan logistik 
proyek akan bekerja dengan rekan-
rekan teknis untuk mengidentifi-
kasi cacat aset. Perusahaan logistik 
proyek kemudian akan berkoordinasi 
dengan pemasok/penginstal untuk 
memeriksa dan memperbaiki cacat 
dalam parameter yang disepakati.

Selama periode mobilisasi, perusa-
haan logistik Proyek akan menyusun 
rincian kontak dari penyedia layanan 
subkontrak. Perusahaan logistik 

proyek juga akan mengumpulkan 
manual operasi dan pemeliharaan, 
gambar, sertifikat garansi, laporan 
pengujian dan kalibrasi, dan seba-
gainya. Perusahaan logistik proyek 
akan mencatat semua hambatan 
dan menerapkan jadwal yang ketat 
untuk perbaikan cacat oleh produsen 
peralatan asli.

Perusahaan logistik proyek bertujuan 
agar semua aset berfungsi penuh ke 
tingkat optimal sebelum DLP ber-
akhir.

Di Indonesia, tidak banyak proyek 
perusahaan logistik yang memiliki 
standar pelayanan yang tinggi, salah 
satunya adalah PT Dewata Freight 
International Tbk yang dikenal seba-
gai DEAL. Untuk mobilisasi proyek 
Anda, silakan kunjungi https://dfilo-
gistics.co.id/

Pentingnya jaminan asuransi 
untuk mobilisasi proyek

Seperti yang terlihat dari penjelasan 
di atas bahwa risiko pekerjaan mo-
bilisasi proyek cukup tinggi sehingga 
perlu perencanaan yang matang. 
Cara paling tepat untuk menga-
tasi resiko tersebut adalah dengan 
mendapatkan perlindungan asuransi. 
Namun karena resikonya yang tinggi, 
tidak banyak perusahaan asuransi 
di Indonesia yang tertarik untuk 
memberikan pertanggungan atas 
risiko pengangkutan barang-barang 
proyek. Bahkan jika ada, jaminan-
nya terbatas dan preminya tinggi. 

Nah, untuk mendapatkan mobilisasi 
proyek terbaik, Anda membutuhkan 
bantuan dari para ahli asuransi, 
yaitu perusahaan broker asuransi. Pi-
alang asuransi akan mengatur jamin-
an  asuransi terbaik, menempatkan-
nya dengan beberapa perusahaan 
asuransi terbaik untuk mendapatkan 
jaminan maksimum dengan biaya 
premi yang efisien.

Broker asuransi berada di pihak Anda 
sementara agen asuransi berada di 
pihak perusahaan asuransi yang dia 
pimpin. Salah satu perusahaan pia-
lang asuransi Indonesia yang memi-
liki pengalaman luas dalam asuransi 
transportasi proyek adalah L&G 
Insurance Broker. Untuk semua ke-
butuhan asuransi Anda, hubungi L&G 
sekarang!
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Banyak pekerja di industri kon-
struksi yang terpapar logam be-
racun di tempat kerja, dan tan-

pa mereka sadari, mereka membawa 
pulang racun itu ke rumah sehingga 
anggota-anggota keluarga mereka 
yang lain ikut terpapar pula. Kondisi 
ini terjadi karena mereka sulit 
dalam menerapkan praktek-praktek 
yang aman saat meninggalkan tem-
pat kerja, dan kurangnya pelatihan 
tentang topik ini. Akibatnya, ketika 
balik ke rumah mereka tidak hanya 
membawa gaji dan otot yang pegel 
tetapi juga zat-zat beracun yang 
menempel pada pakaian maupun 
bagian-bagian tubuh mereka.

Sebuah studi yang dipublikasikan se-
cara online di jurnal Environmental 
Research, dikutip dari International 
Crane pada Rabu (27/4), menyoroti 
perlunya langkah-langkah yang lebih 
baik untuk mengurangi paparan lo-
gam beracun yang dibawa pulang 
oleh para pekerja di sektor konstruk-
si. Hingga saat ini, sebagian besar 
penelitian yang fokus pada kontami-
nan beracun yang secara tidak sen-
gaja dibawa pulang dari tempat kerja 
terkonsentrasi pada masalah-masalah 
yang berkaitan dengan timbal. Jauh 
lebih sedikit yang diketahui tentang 
paparan-paparan logam berbahaya 
lainnya yang dibawa pulang.

Menurut “Harvard Take Home 
Study,” rumah para pekerja kon-
struksi memiliki kadar arsenik, kro-
mium, tembaga, timbal, mangan, 
nikel, dan timah yang lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan para 
petugas kebersihan dan otomotif. 
Dan, meski timbal cukup dikenal, 
tidak ada pedoman yang jelas untuk 
mengukur tingkat keamanan logam-
logam lain tersebut, bahkan sama 
berbahayanya dengan mereka.

Efek kesehatan paparan lo-
gam beracun
Paparan logam-logam seperti arsenik 
terjadi di dekat atau di area-area 
pembuangan limbah berbahaya den-
gan level yang biasanya tinggi pada 
tanah, batu, dan air. Logam-logam 
lain, seperti kromium, digunakan 
secara eksplisit dalam konstruksi – 
khususnya, para pekerja di bidang 
pengelasan, pengecatan, semen, dan 
lainnya dapat menghadapi paparan 
saat bekerja. Seperti diketahui, pa-

paran arsenik yang tinggi dapat me-
nyebabkan kematian, sementara pa-
paran yang lebih rendah untuk jangka 
waktu yang lebih lama dapat menye-
babkan perubahan warna pada kulit 
atau kutil. Demikian juga, logam-
logam seperti kromium merupakan 
karsinogen, dengan efek kesehatan 
jangka panjang yang berpotensi me-
ningkat karena paparan yang lama.

Meskipun penelitian-penelitian sep-
erti ini mengungkapkan lebih banyak 
tentang bahan-bahan kimia berba-
haya dan paparan terhadap para pe-
kerja, namun tidak cukup diketahui 
tentang upaya-upaya pencegahannya.

Mengingat kurangnya kebijakan-kebi-
jakan dan pelatihan-pelatihan untuk 
menghentikan kontaminasi ini di tem-
pat kerja dengan paparan tinggi sep-
erti di industri peralatan konstruksi, 
tidak dapat dihindari bahwa logam-
logam beracun ini akan bermigrasi ke 
rumah-rumah, keluarga-keluarga, dan 
komunitas-komunitas para pekerja 
yang terpapar. Selain itu, realitas-
realitas pekerjaan konstruksi mem-
buat lebih sulit untuk menemukan dan 
mencegah masalah seperti ini.

Para pekerja konstruksi menghabiskan 

banyak waktu di luar. Mereka menger-
jakan beragam proyek, terkadang 
pada hari yang sama. Akibatnya, pen-
elusuran dan pencegahan penyebaran 
debu berbahaya yang tidak disengaja 
dapat menjadi tantangan.

Cegah paparan pekerja ter-
hadap debu beracun
Untungnya, praktek-praktek seder-
hana – mirip dengan yang digunakan 
untuk menjauhkan timah dari rumah 
– dapat mencegah para pekerja 
membawa pulang debu beracun. 
Dalam hasil penelitian, ditemukan 
bahwa pekerja yang memiliki loker 
untuk menyimpan peralatan mereka 
dan yang tidak mencampur pakaian 
atau perlengkapan rumah dan kerja 
mereka cenderung tidak membawa 
pulang logam beracun.

Selain itu, mencuci tangan secara 
bersih an mandi dengan sabun dan 
air dapat mencegah penyebaran, 
seperti halnya membersihkan bagian 
dalam mobil secara teratur.

Sekarang, jika para kontraktor atau 
lokasi-lokasi kerja tidak memberi-
kan peluang tersebut, masih ada hal 
yang dapat dilakukan para pekerja 
untuk mengurangi risiko. Misalnya, 
menyimpan peralatan kerja, sepatu 
bot atau pakaian luar di luar rumah.

Bagusnya, pandemi telah memberi 
pemahaman yang lebih baik kepada 
banyak orang bagaimana partikel-
partikel kecil dapat menyebar. Me-
nyadari kapan logam-logam berbahaya 
tersebut berada di lokasi dan mem-
bersihkan secara teratur, mengambil 
lebih banyak tindakan pencegahan 
atau mengenakan APD saat berada di 
sekitar area berbahaya, atau paparan 
kontaminan tertentu tinggi, setida-
knya dapat mengurangi risiko-risiko.

Pada akhirnya, mengingat komplek-
sitas masalah ini, industri konstruksi 
perlu mempertimbangkan intervensi 
di semua lini yang terkait dengan 
keselamatan para pekerja dalam 
hal ini. Dan jika kebijakan, sumber 
daya, dan pendidikan dasar lambat 
merespon, maka para pengusaha 
dan para pekerja harus mengetahui 
bahayanya dan mengelola risikonya 
dengan tepat. Secara proaktif, 
dalam hal ini, bisa menyelamatkan 
banyak nyawa.
Sumber: International Crane 

BAGAIMANA MELINDUNGI PARA PEKERJA 
DARI LOGAM-LOGAM BERACUN

Oleh Joel Dandrea

Rumahrumah para pekerja konstruksi memi
liki level arsenik, kromium, tembaga, timbal, 
mangan, nikel, dan timah yang lebih tinggi. 

Industri konstruksi perlu 
mempertimbangkan inter-
vensi di semua lini yang 

terkait dengan keselamatan 
para pekerja, tulis Joel Dan-

drea, CEO SCRA.

Reuters Connect



33M E I  2 0 2 2 EQUIPMENT INDONESIA



34 EQUIPMENT INDONESIA M E I  2 0 2 2

TECHNOLOGHY

Volvo Construction Equipment 
telah meluncurkan solusi Con-
nected Map, layanan penentuan 

posisi yang memberikan visualisasi 
gambaran umum lokasi untuk semua 
alat berat – juga mesin-mesin non-
Volvo – dan kendaraan-kendaraan 
yang ada di suatu lokasi, yang dapat 
diakses oleh personel di alat berat 
(melalui Volvo Co-Pilot atau Android/ 
perangkat iOS) dan di kantor (me-
lalui platform web Office Portal).

Azadeh Fazl Mashhadi, yang me-
mimpin Service Offer solusi-solusi 
lokasi di Volvo CE menjelaskan 
bahwa Connected Map menawarkan 
visibilitas lokasi kerja yang komplit 
kepada para pengguna. 

“Teknologi ini memberi mereka gamba-
ran visual secara real-time dari posisi 
setiap mesin, setiap kendaraan, dan 
setiap pengunjung di lokasi yang ter-
hubung ke aplikasi ini, yang membantu 
membuat operasi mereka lebih efisien 
dan lebih produktif,” terangnya. 

Ia menambahkan, manajemen lo-
kasi juga memiliki visibilitas jobsite 
secara keseluruhan melalui Office 
Portal, menyediakan semua informasi 
yang dibutuhkan di ujung jari mereka 
untuk mengoptimalkan kondisi lalu 
lintas untuk memaksimalkan produk-
tivitas. Terlebih lagi, meningkatkan 
efisiensi operasi transportasi juga 
dapat membantu memangkas waktu 
perjalanan, meminimalkan pencamp-
uran material, menurunkan konsumsi 
bahan bakar, dan mengurangi emisi.

Bagaimana cara kerjanya

Connected Map bekerja dengan 
mengekstrak data pemosisian dari 
telematika alat berat atau perangkat-
perangkat Android/iOS dengan Kartu 
SIM dan mengunggahnya ke platform 
Volvo berbasis cloud. Baik mesin 
Volvo, mesin non-Volvo, kendaraan, 
maupun para pengunjung sementara 
di lokasi kerja, Connected Map akan 
memvisualisasikan posisi unit mana 
pun di lokasi yang telah menginstal 
Aplikasi itu – baik pada Volvo Co-Pilot 
maupun pada perangkat Android/iOS.

Untuk mesin-mesin non-Volvo yang 
secara teratur berada di lokasi, 
Volvo merekomendasikan untuk 
melengkapi unit-unit itu dengan 

tidak hanya memberikan gambaran 
visual dari semua mesin, operator, 
dan pengunjung sementara di lokasi, 
tetapi juga memungkinkan para 
manajer lokasi untuk bereaksi terha-
dap kondisi lokasi yang berlaku. 

Site Manager dapat memperkenalkan 
langkah-langkah seperti lalu lintas 
satu arah atau zona terlarang dan 
mengkomunikasikan perubahan ini 
kepada semua pengguna dalam seke-
jap untuk membantu meningkatkan 
kesadaran, mengurangi kecelakaan, 
dan meningkatkan produktivitas.

Para pengguna Connected Map juga 
dapat tetap mengetahui keberadaan 
mesin-mesin mereka, berkat fungsi 
pencarian dalam Connected Map, 
yang akan mencari dan menemukan 
para pengguna atau mesin-mesin se-
cara real-time, dengan posisi mesin 
terakhir terlihat selama 30 hari.

Jauh dari kantor, Connected Map 
memudahkan operator untuk lebih 
mengenal lokasi kerja dan menge-
tahui di mana orang-orang berada 
– termasuk para tamu (pengunjung) – 
membantu memfasilitasi pengopera-
sian yang lebih mudah, lebih aman, 
dan tidak menimbulkan stres.

Aplikasi Site Map tersedia gratis dari 
App Store dan Google Play. Untuk 
memulai Connected Map dan Office 
Portal, para pelanggan harus meng-
hubungi dealer Volvo mereka. 
Sumber: Volvo CE

Generic/non-Volvo Co-Pilot dengan 
Map App. Perangkat ini dapat dibeli 
sebagai opsi aftermarket melalui 
dealer Volvo atau sebagai alternatif, 
operator-operator alat non-Volvo 
dapat memperoleh akses ke Site Map 
App melalui perangkat Android/iOS 
apa pun dengan kartu SIM. Para pen-
gunjung lokasi temporer juga dapat 
mengakses Aplikasi itu dengan cara 
yang sama, yang memungkinkan pen-
genalan lokasi dengan mudah.

Connected Map akan memvisualisasi-
kan sejumlah fitur jobsite yang biasa 
maupun yang menonjol, termasuk 
jalan-jalan untuk membantu opera-
tor bernavigasi di sekitar lokasi, zona 
muat, zona bongkar muatan, zona ke-
cepatan, serta zona yang dilarang un-
tuk dilewati. Lokasi-lokasi penting sep-
erti kantor, bengkel, dan stasiun bahan 
bakar juga dapat divisualisasikan, san-
gat membantu bagi para operator baru 
maupun yang temporer. Ruas-ruas satu 
lajur (jalan sempit) dapat ditentukan, 
yang memberi tahu para operator jika 
alat berat lain mendekat dalam satu 
ruas lajur untuk membantu meng-
hindari kemacetan lalu lintas.

Banyak manfaat

Bagi para Site Manager, Office Por-
tal memudahkan untuk mengelola 
lokasi-lokasi yang lebih luas dan bah-
kan menciptakan kemungkinan untuk 
mengelola beberapa lokasi kerja 
secara bersamaan. Office Portal 

VOLVO CE LUNCURKAN LAYANAN
SOLUSI CONNECTED MAP

Volvo CE memperkenalkan layanan solusi Connected Map yang memberi 
gambaran lokasi Kerja secara menyeluruh untuk alat-alat berat.

Visualisasi lokasi untuk semua mesin dan kendaraan yang ada di suatu lokasi. 
FOTO: VOLVO CE
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Metso Outotec telah meluncurkan sebuah platform 
digital baru dan seperangkat peralatan untuk 
mendukung, memudahkan dan mengembangkan 

servis-servis lapangannya. Platform yang komprehensif 
ini membantu Metso Outotec untuk memberikan layanan 
berkualitas tinggi yang konsisten kepada para pelanggan 
sambil meningkatkan efisiensi dalam operasi-operasi in-
ternal mereka. 

Implementasi global dari Field Service Management Solu-
tion (FSM) yang baru dimulai pada tahun 2021; saat ini, 
sekitar 1.000 profesional layanan lapangan menggunakan 
sistem ini dalam pekerjaan sehari-hari mereka.

“Pelanggan-pelanggan kami telah menunjukkan kepercay-
aan yang kuat pada pengetahuan dan kompetensi teknolo-
gi para ahli layanan kami. Ketika seorang pelanggan 
memiliki permintaan untuk dukungan layanan lapangan, 
mereka dapat percaya bahwa mereka akan mendapatkan 
solusi layanan terbaik yang dilaksanakan tepat waktu, 
aman dan dengan kualitas tinggi,” kata Martin Karlsson, 
senior vice president Layanan Profesional, Metso Outotec, 
dikutip laman perusahaan itu, Rabu (13/4).

Untuk mencapai ambisi Metso Outotec menjadi penyedia 
layanan pilihan di industri ini, ia melanjutkan, perusahaan 
ini terus mengembangkan kemampuan layanan lapangan-
nya. “Platform digital Field Service sudah diterapkan 
secara luas, dan kami telah menerima umpan balik yang 
sangat positif dari para pelanggan dan teknisi kami.” 

Penawaran Layanan Lapangan Metso Outotec memenuhi ke-
butuhan-kebutuhan penggalian, penambangan, dan peme-
liharaan, perbaikan, dan pembaharuan pelanggan lainnya 
serta mendukung para pelanggan dalam memaksimalkan 
kinerja peralatan mereka di sepanjang siklus hidupnya. 

Metso Outotec memiliki jangkauan luas lebih dari 3.000 
profesional layanan lapangan dan 140 lokasi layanan 
yang dekat dengan operasi para pelanggan.

Platform baru ini menyatukan dan menyederhanakan 
bagaimana operasi layanan lapangan direncanakan, 
dikirim, dan dijalankan. Beroperasi pada satu platform 
membantu memberikan layanan berkualitas tinggi yang 
konsisten kepada para pelanggan baik langsung di lokasi 
maupun secara online sambil meningkatkan efisiensi dan 
transparansi dalam operasi-operasi internal.

Bagi para pelanggan, layanan ini menawarkan pengala-
man yang lebih seragam melalui koneksi digital. Selama 
kunjungan ke lokasi, informasi tentang tindakan-tinda-
kan yang sedang berlangsung dibagikan secara andal dan 
real-time. Para pelanggan dapat meninjau dan mengon-
firmasi perintah kerja yang telah diselesaikan di per-
angkat seluler mereka. Teknisi dapat membuat laporan 
kunjungan lokasi awal untuk pelanggan segera di lokasi 
dan laporan teknis lengkap nanti.

Selain itu, aplikasi inspeksi digital menangkap informasi ins-
peksi secara elektronik dan mendukung teknisi servis dalam 
melakukan inspeksi peralatan untuk pelaporan cepat di lo-
kasi tentang kemungkinan masalah-masalah kritis.

Selain itu, platform ini memungkinkan konektivitas ja-
rak jauh yang sangat baik antara para teknisi servis dan 
pelanggan. Selain bantuan jarak jauh dan video, teknolo-
gi-teknologi canggih, seperti augmented reality (AR), kini 
diaktifkan. Ini mendukung target keberlanjutan Metso 
Outotec dengan mengurangi perjalanan yang tidak perlu 
dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mem-
ecahkan masalah-masalah dari intervensi servis pertama 
mereka. Sumber: Metso Outotec

METSO OUTOTEC LUNCURKAN
PLATFORM DIGITAL BARU

Metso Outotec telah meluncurkan sebuah platform digital baru dan seperangkat peralatan untuk mendukung, 
memudahkan dan mengembangkan servisservis lapangannya.

Platform digital ini menyatukan dan menyederhanakan cara-cara merencanakan, 
menyampaikan dan melaksanakan operasi-operasi layanan lapangan.
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Mesin-mesin konstruksi diperkirakan menghasilkan 
sekitar 400 Mt emisi CO2 per tahun, yaitu sekitar 
1,1% dari emisi CO2 global. Oleh karena itu, de-

karbonisasi mesin bergerak non-jalan raya akan menjadi 
faktor penting dalam upaya membatasi perubahan iklim 
global. Dengan semakin banyak negara di seluruh dunia 
yang berkomitmen pada masa depan nol karbon, industri 
konstruksi menghadapi pengawasan yang semakin ketat 
terhadap emisi gas rumah kacanya.

Perusahaan-perusahaan OEM dan pemasok-pemasok 
mesin konstruksi terkemuka telah menyadari bahwa ele-
ktrifikasi powertrain akan menjadi teknologi nol-emisi 
utama untuk mesin-mesin konstruksi. Banyak pemasok 
engine terbesar seperti Cummins, Deutz, dan Volvo 
Penta melakukan investasi dalam dalam penelitian elek-
tromobilitas, dan beberapa OEM telah meluncurkan 
mesin-mesin konstruksi baterai-listrik sebagai produk 
komersial, termasuk Volvo CE, JCB, dan Komatsu. 

Laporan baru dari IDTechEx, “Electric Vehicles in Con-
struction 2022-2042”, adalah ulasan mendalam mengenai 
pasar yang baru lahir ini, yang menyoroti pertimbangan-
pertimbangan teknis dan ekonomi elektrifikasi powertrain 
pada beragam mesin konstruksi bergerak dan menyediakan 
daftar komprehensif proyek-proyek elektrifikasi mesin kon-
struksi yang sedang berlangsung dari seluruh dunia.

Titik awal untuk sebagian besar OEM adalah mesin-mesin 
kompak yang lebih kecil, yang kebutuhan siklus kerjanya 
relatif ringan, yang berarti kebutuhan energi dan tenaga 
sehari-hari dapat dipenuhi dengan baterai li-ion ukuran 
praktis, motor listrik, dan strategi pengisian yang baik. 

Menyadari besarnya potensi elektrifikasi di segmen ini, Volvo 
Construction Equipment telah berkomitmen untuk menga-
lihkan seluruh jajaran compact wheel loader dan compact 
excavator ke powertrain listrik, menghentikan sama sekali 
pengembangan mesin-mesin model diesel baru. OEM-OEM 

baterai, dan operasi kabel, untuk memenuhi kkebutuhan 
siklus kerja. Di mesin konstruksi Cina, OEM-OEM XCMG, 
LiuGong, dan SINOMACH semuanya telah memilih sistem 
baterai besar dengan pengisian cepat DC (hingga 300 
kW).

Estimasi Daya Tahan Mini Excavator Listrik

Salah satu hal penting untuk menjamin penyebaran 
mesin-mesin listrik adalah total biaya kepemilikan (total 
cost of ownership). Ada keunggulan pada mesin-mesin 
listrik dibandingkan mesin-mesin diesel, terutama terkait 
dengan biaya paket baterai yang besar. 

MESIN KONSTRUKSI LISTRIK PENTING
UNTUK KONSTRUKSI YANG LEBIH BERSIH

DAN RAMAH LINGKUNGAN
Pasar peralatan konstruksi bertenaga listrik pada tahun 2042 diperkirakan

sebesar $105 miliar, menurut IDTechEx.

Contoh mini excavator elektrik Volvo. 

lain akan mengikuti arah ini.

Namun, karena excavator-ex-
cavator dengan berat lebih dari 
10 ton bertanggung jawab atas 
sekitar 46% dari total emisi 
CO2 oleh alat-alat konstruksi, 
solusi-solusi nol-emisi sangat 
penting untuk dikembangkan 
untuk alat berat besar. Siklus 
tugas yang sulit dari alat-alat 
tugas berat ini, berarti mereka 
yang berbobot lebih dari 20 ton 
membutuhkan lebih dari 300 
kWh energi untuk menghasilkan 
8 jam kerja penuh. 

Proyek-proyek di Norwegia 
dan Belanda telah meneliti 
solusi-solusi seperti pertukaran 

Analisis IDTechEx dalam laporan-
nya menunjukkan bahwa biaya 
tambahan dari mini excava-
tor listrik bisa cukup rendah 
sehingga penghematan bahan 
bakar diesel dan perawatan yang 
berkurang sebagian besar dapat 
mengimbangi keunggulan tam-
bahan, tetapi, untuk mesin-me-
sin yang lebih besar, biaya tam-
bahan elektrifikasi kemungkinan 
tetap menjadi penghalang, dan 
OEM-OEM akan membutuhkan 
dukungan regulasi dan keuangan 
yang signifikan untuk mendorong 
penyerapannya.

Meskipun pengurangan emisi 
gas rumah kaca menjadi kunci-

VOLVO

Estimasi daya tahan excavator listrik. 
Sumber: IDTechEx  “Electric Vehicles in 
Construction 20222042”
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Torc Europe GmbH adalah 
entitas independen dan 
100% anak perusahaan 

dari Torc, Inc. Kantornya terle-
tak di distrik Untertuerkheim 
di Stuttgart, dekat dengan 
fasilitas Litbang Truk Daimler 
dan tidak jauh dari kantor 
pusat Daimler Truck. Kini Torc 
Europe mempekerjakan para 
insinyur perangkat lunak, ilmu-
wan data, dan arsitek di bidang 
sistem, keamanan, validasi, 

nya, ada pendorong-pendorong pent-
ing lainnya untuk elektrifikasi alat 
berat, terutama masalah kesehatan 
dan keselamatan di sekitar pengop-
erasian mesin diesel di lokasi-lokasi 
konstruksi. Industri konstruksi di 
Inggris bertanggung jawab atas jum-
lah tahunan terbesar kasus kanker 
akibat kerja, dengan sekitar ~8% di 
antaranya terkait langsung dengan 
emisi gas buang mesin diesel. 

Peralatan konstruksi juga merupakan 
industri berisiko tinggi untuk kes-
ehatan yang buruk terkait kebisingan. 
Mesin-mesin listrik secara signifikan 
lebih tenang yang menawarkan po-
tensi komunikasi yang lebih baik, 
keselamatan, dan produktivitas di 
tempat kerja, sekaligus mengurangi 
ketidaknyamanan polusi suara untuk 
area sekitarnya. Penghapusan emisi 
gas buang beracun dapat meningkat-
kan kualitas udara di lokasi kerja dan 
di sekitarnya, sangat meningkatkan 
kualitas lingkungan kerja bagi para 
pekerja konstruksi.

Mengingat kebutuhan mesin-mesin 
konstruksi tanpa emisi, IDTechEx 
memperkirakan bahwa pada tahun 
2042, pasar mesin konstruksi listrik 
global akan bernilai $105 miliar 
(CAGR 25,6%).

Untuk mempelajari lebih lanjut, lapo-
ran baru IDTechEx “Electric Vehicles in 
Construction 2022-2042” menganalisis 
pekerjaan elektrifikasi yang sedang 
berlangsung pada berbagai jenis mesin 
konstruksi, termasuk excavator, wheel 
loader, crane, dan telehandler. Laporan 
ini menyajikan prospek 20 tahun inde-
penden IDTechEx untuk pasar kendaraan 
konstruksi listrik, dengan perkiraan 
penjualan, permintaan baterai, dan 
pendapatan pasar, berdasarkan jenis 
mesin, dan perkiraan-perkiraan regional 
terpisah untuk Eropa, Cina, dan AS.
Sumber: IDTechEx

ANAK PERUSAHAAN
DAIMLER TRUCK BUKA PUSAT

PENGEMBANGAN & TEKNOLOGI 
BARU DI STUTTGART

Torc Robotics, anak perusahaan independen Daimler Truck, membu-
ka pusat pengembangan teknologi dan perangkat lunak di Stuttgart, 
Jerman. Torc adalah pemimpin dalam perangkat lunak kendaraan 

self-driving SAE Level 4 untuk kendaraan-kendaraan berat. Torc Eu-
rope GmbH akan memanfaatkan bakat-bakat yang tersedia di salah 

satu kawasan otomotif utama Jerman.Excavator elektrik yang dikembangkan oleh 
XCMG, salah satu OEM terbesar Cina. 

IFDESIGN.COM

dan pengembangan produk.

“Torc bekerja sama dengan Daimler Truck untuk mengoptimalkan seluruh 
rangkaian produk yang meliputi virtual driver,  sensing & computer hard-
warer, dan redundant chassis, untuk menjadi perusahaan pertama yang 
meluncurkan produk swakemudi (self-driving ) yang terukur dan mengun-
tungkan. Pusat pengembangan perangkat lunak dan teknologi Stuttgart 
Torc ini akan memanfaatkan keahlian teknis dan produk otomotif dan truk 
yang mendalam untuk mewujudkannya,” kata Pendiri dan CEO Torc, Mi-
chael Fleming, dikutip dari laman Daimler Truck, Rabu (6/4).

Torc dan Daimler Truck secara kolaboratif mengejar tujuan bersama un-
tuk mengembangkan dan membawa truk otonom untuk truk jarak jauh 
ke jalan raya dalam dekade ini. Pada tahun 2019, Daimler Truck mengin-
vestasikan saham mayoritas di Torc, perusahaan autonomous vehicle (AV) 
pertama yang memasuki kemitraan terintegrasi dengan OEM truk itu. 

Torc dan Daimler Truck, dengan entitasnya di Amerika Utara, saat ini 
sedang meningkatkan pengembangan dan pengujian di Amerika Serikat. 
Fasilitas pengujian Torc di Albuquerque, New Mexico, memungkinkan 
truk-truk uji otonom Torc berjalan multi-shift setiap hari di jalan raya di 
New Mexico dan Texas.

Torc Robotics, yang berkantor pusat di Blacksburg, Virginia, adalah anak 
perusahaan independen dari Daimler Truck AG, pemimpin global, dan 
pelopor truk. Didirikan pada tahun 2005 saat lahirnya revolusi kendaraan 
self-driving, Torc berpengalaman selama 16 tahun dalam merintis aplikasi 
self-driving yang penting untuk keselamatan. Torc menawarkan perangkat 
lunak kendaraan swakemudi dan solusi integrasi dan saat ini fokus pada 
komersialisasi truk swakemudi.

Daimler Truck telah memimpin inovasi truk selama lebih dari satu abad, dari 
truk pertama hingga teknologi bantuan pengemudi. “Torc bekerja sama den-
gan Daimler Truck untuk mengkomersialkan truk swakemudi untuk membuat 
jalan-jalan lebih aman dan lebih baik, memenuhi misi kami untuk menyela-
matkan nyawa,” kata Michael Fleming.  Sumber: Daimler Truck 
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Scania dinobatkan sebagai “Green 
Truck” karena efisiensi dan kin-
erja bahan bakarnya yang luar 

biasa. Kali ini Scania memperkenal-
kan sebuah truk dengan powertrain 
baru berbasis Super. Semua produsen 
truk berat di Eropa diundang ke tes 
perbandingan bergengsi yang dis-
elenggarakan setiap tahun oleh dua 
majalah perdagangan Jerman dengan 
tujuan mengidentifikasi truk jarak 
jauh yang paling hemat bahan bakar.

“Saya sangat senang bahwa Scania 

HINO PERKENALKAN
APLIKASI MOBILE MYHINO

PT Hino Motors Sales Indonesia 
(HMSI) memperkenalkan aplikasi 
mobile yang dinamakan MY-

Hino. Platform digital ini akan sangat 
membantu para pelanggan yang ingin 
mencari informasi seputar kenda-
raan Hino, mulai dari layanan servis 
termasuk booking service untuk per-
awatan kendaraan. Selain itu, terse-
dia informasi lineup produk – produk 
Hino, info suku cadang serta lokasi 
dealer terdekat dari lokasi saat itu. 

Tidak hanya itu, My Hino juga me-
miliki fitur e learning video yang 
berisikan video untuk pembelajaran 
dan terkoneksi dengan Hino Training 
Centre. Di samping itu, di MyHino 
para customer dapat menghitung 
simulasi kredit secara mandiri dengan 
memasukan estimasi nominal yang 
harus dibayarkan berdasarkan tenor 
dan harga yang dimasukkan.

“Saat ini banyak masyarakat yang 
melakukan pencarian online sebelum 

datang ke showroom. Untuk itu, kami 
melihat perubahan tren tersebut, 
sehingga customer bisa mencari unit 
Hino yang dibutuhkan, simulasi untuk 
pembiayaan yang diinginkan, atau 
mau booking service dan menemukan 
lokasi outlet Hino terdekat, sehingga 
pembelian atau perawatan Hino men-
jadi lebih mudah,” terang Masato 
Uchida, Presiden Direktur HMSI, dalam 
keterangan tertulis yang diterima 
Equipment Indonesia, Rabu (13/4).

Truk Hino Euro 4. 

Truk pengangkut kargo Scania 500 S 4×2. 

SCANIA SUPER MEMENANGKAN GREEN TRUCK 2022
Scania merebut penghar-
gaan “Wins Green Truck” 

untuk Long-Haul Truck yang 
paling efisien pemakaian ba-

han bakar. 

HINO

SCANIA
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menduduki peringkat sebagai truk 
paling efisien untuk keenam kalinya 
berturut-turut. Powertrain kami yang 
berbasis Super ini telah menghadir-
kan tingkat kinerja yang benar-benar 
baru ke pasar, dengan pelanggan-
pelanggan kami sekarang mendapat 
manfaat dari penghematan bahan 
bakarnya sebesar 8%,” kata Stefan 
Dorski, Senior Vice President dan 
Head of Scania Trucks, dikutip dari 

rilis perusahaan itu, Jumat (6/5).

Engine Super Scania yang baru, yang 
diperkenalkan pada November 2021 
dan tersedia dalam empat power 
output untuk Euro 6. Mesin ini men-
gambil bagian dalam tes Green Truck 
tahun ini, yang diadakan di jalan 
umum di Jerman. Truk-truk yang 
dites menempuh rute sepanjang 340 
km yang sama digunakan setiap ta-
hun, dengan kondisi-kondisi berbeda 

Volvo Trucks kini telah resmi 
membuka sistem pemesanan 
untuk rangkaian truk elektrik 

heavy-duty, yaitu Volvo FH, Volvo 
FM, dan Volvo FMX. Produksi serial 
tersebut akan dimulai pada musim 
gugur dan secara bertahap akan se-
makin meningkat. Truk-truk listrik 
itu akan diproduksi pada pabrik Tuve 
yang netral CO2 di Gothenburg.

“Ini adalah tonggak sejarah bagi 
Volvo Trucks. Ada banyak  pelang-
gan yang berminat untuk memesan 
truk-truk yang fantastis ini. Sampai 
saat ini kami terutama menawarkan 
para pelanggan dan mitra-mitra kami 
untuk menandatangani surat niat 
membeli, tetapi sekarang kami mulai 
menandatangani order-order yang 
pasti, yang merupakan langkah maju 

pada kaki-kaki yang berbeda. Kali 
ini, yang digunakan adalah kombina-
si-kombinasi semitrailer 4x2 dengan 
500 hp dan berat total 32 ton.

Tes “Green Truck” diselenggarakan 
oleh majalah perdagangan terkemuka 
“Trucker” dan “VerkehrsRundschau”. 
Tujuannya adalah untuk mengiden-
tifikasi truk berat yang paling efisien 
de ngan menggunakan formula yang 
mempertimbangkan konsumsi bahan 
bakar dan kecepatan rata-rata. Pe-
ngujian dipantau secara ketat. Faktor-
faktor yang mempengaruhi hasil (sep-
erti suhu luar ruangan dan hantaman 
angin) dikompensasikan dengan peng-
gunaan truk referensi dengan kinerja 
yang terdokumentasi dengan baik, 
yang melakukan setiap pengujian se-
cara paralel dengan para pesaing.

“Winning Green Truck adalah bukti 
pencapaian kami dan ciri khas nilai 
yang ditawarkan Scania. Truk-truk ini 
memiliki spesifikasi dan fitur-fitur he-
mat bahan bakar yang sama dengan 
yang kami kirimkan kepada pelanggan-
pelanggan kami, yang menjadikan mer-
eka pemenang sesungguhnya di sini,” 
kata Stefan Dorski. Sumber: Scania

TRUK NETRAL KARBON VOLVO TRUCKS
SUDAH BISA DIPESAN SEKARANG
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yang besar untuk elektrifikasi,” kata 
Roger Alm, Presiden Volvo Trucks.

Pada tahun 2021, Volvo Trucks 
menerima pesanan-pesanan, ter-
masuk minat untuk membeli, untuk 
lebih dari 1.100 truk listrik di lebih 
dari 20 negara.

Truk-truk medium-duty versi listrik 
Volvo yang terdiri dari Volvo FE, 
Volvo FL, dan Volvo VNR sudah dalam 
proses produksi. Pasar-pasar terbesar 
untuk truk-truk listrik Volvo di Eropa 
saat ini adalah Norwegia, Swedia, 
dan Jerman. Volvo Trucks adalah 
pemimpin pasar di Eropa untuk truk 
listrik berat dengan pangsa pasar 42% 
pada tahun 2021, dan juga memiliki 
posisi terdepan di Amerika Utara.

“Jelas menjadi keunggulan kompeti-
tif untuk dapat menawarkan solusi-
solusi transportasi tanpa emisi gas 
buang dan tanpa suara,” komentar 
Roger Alm.

juri internasional yang terdiri dari sekitar 50 pakar internasional 
dari berba gai bidang spesialis telah memilih IVECO T-Way karena 
desainnya yang luar biasa.

Desain IVECO T-Way fokus pada menerjemahkan elemen-elemen 
utama truk berat IVECO Way untuk misi off-road tertentu. Truk 

Dengan total enam model truk listrik yang diproduksi pada tahun ini, Volvo 
Trucks memiliki jajaran produk listrik terlengkap di industri truk global, yang 
mencakup semuanya mulai dari distribusi dalam kota dan penanganan sam-
pah, hingga transportasi konstruksi perkotaan dan pengangkutan regional. 

Pabrikan asal Swedia ini menargetkan separuh dari total penjualan truk pada 
tahun 2030 adalah truk-truk elektrik.  Sumber: Volvo Trucks

IVECO T-Way telah memenangkan 
Red Dot Award yang bergengsi 
dalam kategori Product Design. Di-

berikan sejak tahun 1955, pengakuan 
ini telah ditetapkan secara internasi-
onal sebagai jaminan kualitas karena 
desain yang baik. Setelah menilai 
berbagai pengajuan dari sejumlah 
besar perusahaan dan studio-studio 
desain sesuai dengan kriteria yang 
meliputi tingkat inovasi, fungsi dan 
usia pemakaian yang panjang, panel 

IVECO T-Way MEMENANGKAN
PENGHARGAAN BERGENGSI iF DESIGN

Tim juri internasional Red Dot 
telah memberikan penghar-

gaan bergengsi kepada IVECO 
T-Way, truk terberat di kelas 

berat IVECO yang dikembangkan 
untuk misi-misi off-road paling 
ekstrem, karena desainnya yang 

luar biasa dan tingkat inovasi 
yang tinggi.
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ini mengusung semua DNA IVECO, 
seperti logo yang mendominasi 
gril yang sangat detail dan unik, 
serta bentuk lampu depan yang 
khas. Elemen-elemen ini terinte-
grasi dalam desain keseluruhan 
yang dikembangkan untuk men-
gomunikasikan kapasitas truk 
untuk menghadapi misi off-road 
yang paling menantang. Eksteri-
ornya yang tangguh namun styl-
ish, menunjukkan kekuatan dan 
ketangguhan otot dalam proporsi 
antara kabin dan sasis, bentuk 
yang kokoh dari bumper yang full 

inspirasi oleh standar-standar 
otomotif dan disesuaikan dengan 
misi off-road. Detail-detail seperti 
rangka-rangka logam pada roda 
kemudi dan area infotainment 
mengingatkan pada styling treat-
ment desain eksterior, yang men-
ciptakan pengalaman IVECO T-Way 
360 derajat.

“Kami sangat bangga bahwa desain 
IVECO T-Way telah dipilih untuk 
penghargaan bergengsi ini. Ini 
adalah desain dengan ambisi tinggi 
untuk meningkatkan standar-stan-

Desain IVECO T-Way telah 
dipilih untuk penghargaan 
bergengsi ini. Ini adalah 
desain dengan ambisi 
tinggi untuk mening katkan 
standar-standar keko-
kohan, keandalan, efisiensi 
dan terpusat pada penge-
mudi, yang secara efektif 
menggabungkan fungsi 
dengan gaya.

dar kekokohan, keandalan, efisiensi dan terpusat pada 
pengemudi, yang secara efektif menggabungkan fungsi 
dengan gaya,” kata Marco Armigliato, Head of Indus-
trial Design, Iveco Group.

“Pengakuan ini diadakan oleh German Design Award 
untuk  ‘Excellent Product Design’ yang dianugerahkan 
oleh Dewan Desain Jerman, yang selanjutnya membuk-
tikan keberhasilan IVECO T-Way dalam menyukseskan 
ambisi desainnya yang tinggi.”

IVECO T-Way merupakan brand kendaraan ekstra-berat, 
jagoan dalam hal kinerja, ketangguhan dan daya tahan 
di medan-medan sulit, dengan kapasitas mengangkut 
beban di atas standar. Dilengkapi dengan IVECO X-WAY, 
kendaraan crossover brand tersebut, yang digunakan 
untuk transportasi di jalan raya dan dirancang untuk 
menempuh medan off-road jarak jauh untuk mencapai 
lokasi kerja. Sumber: Iveco

metal yang dilengkapi dengan lampu-lampu depan 
yang diproteksi dengan grid anti-guncangan. 

Setiap detail disusun supaya menawarkan fungsi yang 
maksimal dalam misi off-road. Gaya dan fungsi diga-
bungkan dalam fitur-fitur desain seperti sudut metalik 
pada bumper, yang melindungi lampu depan dan dapat 
dengan mudah diganti jika rusak.

Eksterior IVECO T-Way yang kokoh ini dipadukan 
dengan interior kabin yang mengutamakan kenya-
manan dan keselamatan pengemudi, menampilkan 
ergonomi yang sangat baik, teknologi terintegrasi, dan 
konektivitas yang canggih. Dasbor dirancang sesuai 
kebutuhan-kebutuhan pengemudi profesional dengan 
tombol-tombol kontrol yang mudah dijangkau dan 
dikelompokkan dalam area-area fungsional.

Material-material yang digunakan dan finishing ter-
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Sebagaimana alat berat, operator-op-
erator pun memerlukan daftar periksa 
(checklist) perawatan agar  mereka 

selalu dalam kondisi prima. Kalau diabai-
kan, mereka bisa jatuh sakit, sehingga 
pekerjaan Anda bisa terbengkelai. Terlebih 
lagi dalam kondisi seperti saat ini ketika 
terjadi kekurangan tenaga kerja terampil. 
Jennifer Gabel, dalam artikelnya dengan 
judul “Top tips for taking care of your 
crane operators” membagi beberapa kiat 
berikut ini untuk menjaga operator-opera-
tor crane Anda tetap sehat. Penulis adalah 
kepala petugas kesehatan di Lomma Crane 
& Rigging dan pendiri Construct Your 
Health – constructyourhealth.com – sebuah 
program kesehatan dan kebugaran yang 
menyasar industri konstruksi.

Operator-operator crane juga me-
merlukan checklist perawatan
Supaya crane dapat bekerja dengan baik, 
sangat penting untuk merawatnya secara 
teratur. Jika tidak terawat secara baik, 
alat angkat itu menjadi tidak aman, ru-
sak dan menghabiskan lebih banyak biaya 
dalam jangka panjang. Operator-opera-
tor alat berat seperti crane juga sama. 
Jika tersedia daftar periksa perawatan 
untuk menjaga kesehatan dan keamanan 
peralatan, mengapa tidak ada checklist 
perawatan untuk menjaga keselamatan 
orang-orang yang mengoperasikan pera-
latan itu? Berikut ini beberapa gagasan 
untuk dipertimbangkan.

Kesehatan fisik
Ada empat aspek kesehatan fisik yang 
memberikan keuntungan investasi ter-
besar, sekaligus bermanfaat bagi kes-
ehatan mental. Pertama, hidrasi. Agar 
cukup terhidrasi, orang-orang perlu 
minum setengah dari berat badan mer-
eka dengan minuman berkualitas tinggi, 
seperti air dan teh herbal. Apa pun yang 
mengandung kafein, bahan kimia, atau 
gula – seperti kopi, soda, dan jus – me-
nyebabkan dehidrasi dan lebih berbahaya 
daripada manfaatnya. Jika tempat kerja 
tidak menyediakan air, bawalah botol air 
besar dari rumah. Pekerja yang kadar hi-
drasinya bagus memiliki daya ingat yang 
lebih baik, dan lebih mampu mengingat 
tugas-tugas pelatihan dan pekerjaan.

Kedua, tidur yang cukup. Rata-rata orang 
membutuhkan tujuh hingga sembilan jam 
tidur setiap malam. Dengan waktu mulai 
kerja yang lebih awal, Anda membutuh-
kan waktu tidur yang ketat dan disiplin 
untuk menghilangkan gangguan-gangguan 
tidur, seperti telepon dan televisi. 
Hindari minum alkohol atau yang men-
gandung kafein di sore hari. Keduanya 
berdampak negatif pada pola tidur. 
Pekerja yang cukup istirahat memiliki 
fungsi otak yang lebih baik. Mereka lebih 

waspada dengan suasana hati yang lebih 
baik dan lebih jarang sakit.

Ketiga, asupan bahan bakar yang bergizi. 
Sebagaimana mesin, memasukkan bahan 
bakar yang salah ke dalam tubuh ses-
eorang, maka hal itu menyebabkan gang-
guan pada berbagai komponen dalam 
tubuhnya. Bahan bakar terbaik adalah 
n-makanan yang sehat dan bergizi tinggi. 
Seorang pekerja dengan bahan bakar 
yang tepat memiliki tingkat energi yang 
lebih tinggi dan lebih cenderung memiliki 
berat badan yang sehat, yang lebih kecil 
kemungkinan menimbulkan risiko cedera 
dan insiden di lokasi kerja.

Keempat, sering bergera. Gerakan memi-
liki manfaat-manfaat kardiovaskular dan 
metabolisme sambil meningkatkan sua-
sana hati dan menjadi cara alami untuk 
mencegah depresi. Industri konstruksi 
memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi, 
sebab itu item-item checklist patut 
mendapat perhatian ekstra. Jalan kaki 
adalah salah satu bentuk olahraga yang 
paling mudah diakses. Sebelum mulai 
bekerja para pekerja dapat berjalan di 
sekitar lokasi kerja sambil melihat kondi-
si kondisi tanah (fondasi) atau tempat 
tumpuan crane. Latihan-latihan peregan-
gan tentu sangat penting.

Kesehatan mental
Berikut ini beberapa cara sederhana 
namun efektif untuk menjaga kesehatan 

mental setiap hari. Pertama, berteri-
makasih. Ini umumnya dikenal sebagai 
latihan rasa syukur dan membutuhkan 
konsentrasi selama beberapa detik. 
Dalam industri crane yang berisiko tinggi, 
seorang pekerja dapat bersyukur atas 
pekerjaan yang dilakukan dengan aman, 
bersyukur karena para pekerja yang ti-
dak mengalami cedera atau insiden yang 
membahayakan dan karena sudah hadir 
dan di tempat kerja dan melakukan yang 
terbaik. Dengan mengubah pola pikir dari 
tidak memiliki menjadi memiliki, mereka 
dapat mengingat apa yang mereka miliki 
dalam hidup mereka dan mengapa hidup 
ini layak untuk dijalani.

Kedua, bernapas. Pernapasan yang dalam 
meningkatkan jumlah pasokan oksigen ke 
otak, menstabilkan tekanan darah dan 
mengurangi stres. Latihan pernapasan 
yang bagus untuk para operator crane 
adalah “box breathing”, yang dilakukan 
Navy SEAL dalam kondisi-kondisi stres 
tinggi. Lakukan ini dengan menarik napas 
selama empat hitungan, menahan napas 
selama empat hitungan, menghembuskan 
napas selama empat hitungan, menahan 
napas selama empat hitungan, dan men-
gulanginya beberapa kali.

Ketiga, meditasi. Ada banyak manfaat 
meditasi bagi kesehatan mental dan fisik. 
Dewasa ini tersedia banyak aplikasi un-
tuk belajar meditasi, seperti Headspace 
dan Calm. Duduk dalam keheningan 
merupakan salah satu bentuk meditasi. 
Tetapi untuk sebagian orang  duduk 
dalam keheningan selama beberapa me-
nit terasa tidak nyaman. Aktivitas apa 
pun yang menenangkan pikiran bisa men-
jadi bentuk meditasi. Contohnya adalah 
memancing, hiking di alam terbuka atau 
membangun sesuatu dari awal.

Keempat, melayani. Kita sudah kerap 
mendengar tentang orang-orang yang 
meninggal tidak lama setelah mereka 
pensiun. Ketika seseorang bertanya, 
“Bagaimana saya melayani orang lain 
hari ini?” pertanyaan itu merefleksikan 
tujuan positif yang hendak dicapai dan 
ada rasa memiliki terhadap pekerjaan 
itu. Seorang operator crane bisa fokus 
pada pekerjaannya, bekerja sebagai ba-
gian dari tim untuk menjaga orang-orang 
lain tetap aman dan membantu memban-
gun sesuatu yang akan berdampak bagi 
masyarakat selama bertahun-tahun yang 
akan datang.

Dengan mengambil pendekatan proaktif 
terhadap kesehatan, operator-operator 
crane dan perusahaan-perusahaan akan 
bekerja sebaik mungkin. Komitmen 
terhadap kesehatan memerlukan peme-
liharaan yang terus-menerus, tetapi hal 
itu harus diimbangi dengan lokasi-lokasi 
kerja yang lebih aman, pengurangan bia-
ya-biaya asuransi, dan lingkungan kerja 
yang lebih baik. EI

Seorang operator sedang mengoperasikan crane di 
lokasi kerja. Foto: Lomma Crane & Rigging crane

KIAT-KIAT TERBAIK UNTUK MENJAGA
OPERATOR-OPERATOR CRANE SELALU SEHAT

Oleh Jennifer Gabel

TIPS
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Setelah ditutup selama lebih dari 
dua tahun, ekstraksi bijih besi 
di tambang besi Donimalai di 

negara bagian Karnataka, di selatan 
India, dimulai lagi pada tahun 2021. 
Sekarang, armadanya telah bert-
ambah dengan kehadiran sepasang 
mesin ekstraksi yang andal: dua dua 
unit shovel excavator Liebherr R 
9200 untuk aplikasi pertambangan. 

Excavator R 9200, mengutip rilis 
Liebherr pada Selasa (3/5), dileng-
kapi dengan bucket 12,5 m³ dalam 
konfigurasi standar, dengan kapasitas 
bucket terdepan di kelasnya, 200 
ton. Kedua alat besar ini menggunak-
an jenis-jenis bucket dengan desain 
heavy-duty dengan kapasitas 9 m³ 
untuk aplikasi yang sangat menan-
tang di lokasi tambang Donimalai.

Excavator Liebherr R 9200 memberi-
kan waktu kerja maksimal bukan 
hanya karena keandalannya yang 

tinggi, tetapi juga karena kemudahan servisnya dan menawarkan efisiensi 
pembakaran bahan bakar yang maksimal.

NMDC merupakan produsen bijih besi terbesar di India dengan produksi 35 
juta ton per tahun. Saat ini, tambang besi Donimalai menghasilkan sekitar 
20% dari total produksi tahunan NMDC, sekitar 7 MTPA. Ke depan, perusa-
haan ini ingin meningkatkan produksi bijih besi sebanyak 100 MTPA. Secara 
bersama-sama, kedua tambang yang terletak di lokasi Donimalai ini memiliki 
area konsesi seluas 597,54 hektar. Dengan tingkat penambangan yang diiz-
inkan sebesar 0,5 – 0,6 juta ton per bulan dan perkiraan sumber daya besi 
sekitar 149 juta ton, diperkirakan tambang tersebut masih dapat dieksploi-
tasi selama sekitar 20 – 25 tahun. Sumber: Liebherr

DUA LIEBHERR R 9200 UNTUK TAMBANG BESI NMDC DI INDIA

Di salah satu tambang besi 
paling besar di India, tam-

bang besi Donimalai, dua unit 
excavator tambang Liebherr 
R 9200 yang baru telah ber-
gabung dengan armada di lo-
kasi itu untuk meningkatkan 
produksinya pada masa men-

datang.

Dua unit shovel excavator Liebherr R 9200 di tambang besi Donimalai di India.

Volvo CE, yang dikenal sebagai 
produsen alat berat terbesar 
asal Swedia, dilaporkan telah 

membenamkan modal dalam jumlah 
besar pada produsen alat berat asal 
Belanda, Limach, yang memproduksi 
mesin-mesin eletctric excavator un-
tuk pasar domestik. Langkah itu me-
mungkinkan Volvo CE untuk memper-
luas portofolio elektromobilitasnya, 
menambah lima mesin kompak elek-
trik yang telah dibawanya ke pasar.

Rangkaian mesin-mesin bertenaga 
listrik yang dikembangkan Limach 
saat ini - meliputi apa yang diklaim 
pabrikan itu sebagai excavator listrik 

pertama di pasar Belanda - mulai dari 
mini excavator listrik E18.3 yang ber-
postur ramping dengan bobot operasi 
1.810kg hingga E140.1, dengan bobot 
operasi lebih dari 14.000 kg

Menyusul investasi Volvo CE pada 
Electric Special Technics – yang 
beroperasi dengan nama Limach – 
pabrikan itu juga akan menyesuaikan 
wheeled excavator dan crawler ex-
cavator Volvo CE, dengan teknologi 
baterai Li-Ion miliknya sendiri.

Thomas Bitter, Head of Techno logy 
Volvo CE, mengatakan, “…kami per-
caya bahwa berkolaborasi dengan 

VOLVO CE SUNTIK MODAL PADA
PRODUSEN EXCAVATOR LISTRIK BELANDA

Mesinmesin tracked excavator bertena
ga listrik dari pabrikan Belanda, Limach. 

Volvo CE mengumumkan telah melakukan investasi besar pada produ-
sen alat beral asal Belanda, Limach, yang memproduksi electric exca-

vator untuk pasar domestik.

VOLVO CE
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Setelah mencapai pun-
caknya pada lebih dari 
100.000 unit per tahun 

pada tahun 2020 dan 2021, 
pasar wheel loader di Cina 
diperkirakan akan menurun 
selama empat hingga lima 
tahun ke depan. Namun, 
langkah menuju mesin-
mesin bertenaga elektrik 
kemungkinan akan mem-
berikan pertumbuhan bagi 
mereka yang berpartisipa-
si, serta disrupsi terhadap 
industri tradisional.

Menurut laporan baru 
Off-Highway Research, 
yang dirilis Selasa (10/5), 
Wheeled Loader Industry 
in China, negara terse-
but memiliki 13 pemasok 
wheel loader listrik pada 
tahun 2021, termasuk em-
pat produsen yang telah 
memasuki sektor tersebut 
dari industri lain.

Tidak seperti bagian-
bagian dunia lainnya, di 
mana penjualan terbatas 
pada peralatan listrik fokus 
pada mesin-mesin kompak, 
permintaan wheel loader 
listrik di Cina berpusat 
pada mesin-mesin yang 
jauh lebih besar. Sebagian 
besar wheel loader yang 
dijual di Cina adalah mesin 
5 ton (kapasitas rata-rata). 
Mesin bertenaga diesel 
tradisional dengan ukuran 
ini biasanya dilengkapi 
dengan mesin 220 HP dan 
memiliki bobot operasi 
sekitar 16-17 ton.

Off-Highway Research per-
caya bahwa sekitar sete-
ngah dari peralatan kon-
struksi listrik (bertenaga 
diesel tradisional) yang di-
jual di seluruh dunia pada 
tahun 2021 adalah wheeled 
loader di kelas ini yang di-
jual di Cina.

Menurut laporan Off-
Highway Research, para 
pengambil kebijakan di 

cara-cara baru adalah 
kunci untuk memenuhi 
permintaan solusi-solusi 
berkelanjutan yang terus 
meningkat.

“Sebagai pemimpin dalam 
solusi-solusi peralatan kon-
struksi bertenaga listrik, 
kami melihat Limach seba-
gai aktor yang menarik di 
pasar yang progresif ini, dan 
pelengkap yang bagus un-
tuk portofolio mesin-mesin 
listrik kami yang ada, yang 
berarti para pelanggan akan 
mendapat manfaat dari 
jangkauan yang lebih luas 
untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan mereka,” kata 
Thomas dilansir dari laman 
Volvo CE, Kamis (12/5).

Ia menambahkan, “Bekerja 
bersama, dan dengan basis 
pelanggan gabungan kami, 
membuka peluang untuk 
belajar bersama dan mem-
perluas pengalaman dari 
solusi-solusi ini, saat kami 
terus mendorong transfor-
masi menuju sumber daya 
yang berkelanjutan.”

Ke depan, Volvo men-
gatakan, investasi tersebut 
akan membuat sejumlah 
mesin dieselnya diganti 
de ngan kit elektrifikasi Li-
mach.

Rens de Bruijn, CEO Li-
mach, mengatakan, “Li-
mach didirikan dengan 
tujuan untuk mengembang-
kan peralatan konstruksi 
dengan penggerak listrik. 
Setiap mesin dibuat khusus 
pada fasilitas produksi kami 
di Ede,  Belanda dan diki-
rimkan sesuai dengan spesi-
fikasi-spesifikasi pelanggan.

“Sejak pengembangan exca-
vator demonstrator pertama 
pada tahun 2017, permin-
taannya terus meningkat 
dari pelanggan-pelanggan 
di Belanda. Berkat investasi 
dari Volvo CE, kami dapat 
meningkatkan produksi 
excavator listrik kami dan 
memperluas jangkauan 
yang kami tawarkan untuk 
memenuhi keinginan yang 
meningkat akan penggerak-
penggerak listrik ini.” 

Limach akan terus berope-
rasi sebagai perusahaan 
mandiri. Transaksi itu 
diperkirakan tidak akan 
berdampak signifikan pada 
pendapatan atau posisi 
keuangan Volvo Group. 

Cina, bersama dengan 
keunggulan-keunggulan 
produk, mendorong adopsi 
peralatan listrik. Di tingkat 
nasional,  yang menjadi 
pendrong utama adalah 
target 3060 (emisi karbon 
diperkirakan akan menca-
pai puncaknya sebelum ta-
hun 2030, sementara Cina 
menargetkan netral karbon 
pada tahun 2060), seperti 
juga langkah-langkah lokal.

“Mesin-mesin wheel loader 
elektrik, yang hampir tidak 
memerlukan perawatan, 
akan menjadi lebih mena-
rik secara ekonomis bagi 
lebih banyak pelanggan 
yang memiliki cukup pe-
kerjaan dan lokasi kerja 
tetap. Target 3060 tidak 
hanya meningkatkan ke-
sadaran lingkungan ke 
tingkat yang baru, tetapi 
juga meningkatkan in-
vestasi energi baru.

“Beberapa pemerintah 
provinsi telah merilis 
perlakuan istimewa dan 
insentif keuangan untuk 
peralatan konstruksi lis-
trik seperti Electric Fujian 
(2020-2022), atau mengu-
mumkan tindakan-tindakan 
hukum pada mesin-mesin 
jenis bahan bakar seperti 
di Shanxi,” kata laporan 
itu.

Selain peralatan listrik, 

area pertumbuhan se-
lanjutnya diperkirakan 
mesin-mesin yang lebih 
kompak dan berbiaya ren-
dah, yang dikenal sebagai 
ECWL – Economic Compact 
Wheeled Loader. “Penjua-
lan pada masa mendatang 
akan berasal dari kombi-
nasi penggantian produk-
produk konvensional, 
penggantiannya dengan 
mesin-mesin elektrik, dan 
permintaan baru untuk 
ECWL untuk menggantikan 
produk-produk ekonomis 
dan tenaga kerja manual,” 
kata laporan itu.

Meskipun terdapat peluang 
pertumbuhan pada produk-
produk non-tradisional, 
Cina masih diharapkan 
untuk tetap menjadi pasar 
wheeled loader konven-
sional terbesar di dunia 
pada masa mendatang. 
Selama puncaknya pada 
tahun 2020 dan 2021, Cina 
mewakili sekitar 50% dari 
permintaan wheel loader 
global. Meskipun perkiraan 
penurunan untuk empat 
sampai lima tahun ke de-
pan, masih diharapkan 
untuk mencapai sekitar 
40% dari penjualan wheel 
loader global pada titik 
terendah yang diharapkan 
dalam siklus Cina. 

Sumber: Offhighway Research

CHINA MULAI MENGADOPSI 
WHEEL LOADER LISTRIK

Wheel loader bertenaga listrik buatan LiuGong. 
LIUGONG



47M E I  2 0 2 2 EQUIPMENT INDONESIA

The INDONESIA's Largest International Trade Fair for The INDONESIA's Largest International Trade Fair for
Maritime & Offshore IndustryMaritime & Offshore Industry

2022

Co-locating Events:

2 0 2 2
www.inamar ine -exhibit ion.net

2022

 info@gem-indonesia.com INAMARINE GEM INDONESIA+62 21 - 54358118

Offshore
Industry

Port
Equipment

Coating &
Painting

Welding
Equipment

Shipyard &
Shipbuilding

Navigation
Satellite

Marine
Equipment

Marine
Engine

Organized by:

JIExpo Kemayoran, Jakarta - Indonesia
24  26 August 2022



48 EQUIPMENT INDONESIA M E I  2 0 2 2

GLOBALEQUIPMENT

Komatsu Ltd. akan meluncur-
kan micro excavator elektrik 
PC01E-1, yang dikembangkan 

bersama dengan Honda Motor Co., 
Ltd. (Honda), sebagai sebuah model 
rental di Jepang pada Maret tahun ini.

Komatsu dan Honda telah mengem-
bangkan micro excavator elektrik 
PC01E-1 dengan berhasil mengalirkan 
tenaga listrik pada micro excavator 
konvensional PC01 melalui peng-
gabungan Honda Mobile Power Pack 
e:* (selanjutnya disebut “baterai 
mobile yang dapat diganti”) dan unit 
daya listrik Honda eGX. Honda Mobile 
Power Pack e: adalah baterai mobile 
yang portable yang dapat diganti 
yang dikembangkan oleh Honda.

Model konvensional biasanya digu-
nakan sangat dekat dengan orang-
orang, pepohonan dan tanaman-
tanaman bunga untuk pekerjaan 
pemasangan pipa, berkebun, perta-
nian, peternakan dan sejenisnya. Se-
bagai hasil dari elektrifikasi, model 
PC01E-1 tidak hanya mengurangi 
secara substansial kebisingan dan gas 
buang yang panas, tetapi juga me-
mungkinkan pekerjaan yang ramah 
lingkungan dan nyaman di lingkungan 
dalam maupun luar ruangan, berkat 
tidak adanya gas buang. Karena bat-
erai dapat diganti, para pengguna 
dapat terus bekerja hanya dengan 
menggantikannya dengan paket bat-
erai yang sudah terisi penuh. 

Karena motor listrik yang  baru 
menawarkan kinerja tinggi bah-
kan dalam putaran rendah, model 
PC01E-1 memiliki kemampuan meng-
galian yang lebih bagus daripada 
model konvensional dalam putaran 
rendah. Karena tidak ada mesin yang 
terpasang, para pelanggan tidak lagi 
memerlukan perawatan atau pengi-
sian bahan bakar, yang secara dina-
mis mengurangi pekerjaan inspeksi 
dan pemeliharaan harian.

Para pelanggan, yang sudah mencoba 
model PC01E-1 di lokasi kerja mereka, 
menilai mesin kecil ini menawarkan 
banyak kelebihan, seperti kemudahan 
penggantian baterai, pengecasan bat-
erai yang nyaman dengan listrik rumah 
tangga 100V, dan manfaat praktis 
tanpa pengisian bahan bakar.

Mereka juga memberikan nilai tinggi 
pada kinerja, dengan menyatakan, 
“Saya merasa model baru lebih bertena-
ga daripada yang konvensional.” 

Dengan target awal menyasar pasar 
rental supaya sebanyak mungkin 
pelanggan yang menggunakan alat ini, 
Komatsu berharap para pelanggan akan 
benar-benar merasakan dan menghar-
gai kinerja, keamanan, keramahan ling-
kungan, dan penggunaan yang nyaman 
untuk lebih menembus pasar.

Sembari melanjutkan komitmennya 
terhadap kualitas dan keandalan, 
dan bekerja untuk memaksimal-
kan nilai perusahaannya, Komatsu 
bekerja untuk mencapai tempat 
kerja masa depan yang aman, sangat 
produktif, cerdas, dan bersih melalui 
DANTOTSU Value (solusi-solusi ESG 
dan peningkatan pendapatan melalui 
penciptaan nilai pelanggan).

Berikut ini beberapa fitur utama 
produk ini. Pertama, motor listrik yang 
bertenaga dan ramah lingkungan. Ti-
dak ada gas buang dan tidak ada suara 
bising mesin karena alat ini bertenaga 
baterai. Berkat motor listriknya, yang 
mampu menghasilkan kinerja tinggi, 
bahkan dalam putaran rendah, motor 
ini memungkinkan kerja yang stabil 
dan bertenaga terlepas dari putaran 
motor, menawarkan lebih banyak out-
put daya daripada model konvensional 
dalam putaran rendah.

Kedua, Honda Mobile Power Pack 
e yang portable dan dapat diganti. 
Penggantian dan pengecasan baterai 
dapat dilakukan dengan mudah oleh 
siapa saja. Para pelanggan dapat terus 
bekerja dengan mengganti baterai-
baterai yang sudah habis, sehingga 
menghilangkan waktu tunggu untuk 
pengisian daya. Pengecasan baterai 
juga mudah dan nyaman karena pe ngisi 
daya eksklusif terhubung langsung ke 
colokan listrik rumah tangga 100V.

Ketiga, dilengkapi dengan panel 
kontrol baru yang eksklusif, seder-
hana, dan stylish yang menampilkan 
tingkat pengisian daya baterai dalam 
huruf besar di tengah layar monitor.

Keempat, kemudahan perawatan. 
Semua pekerjaan pemeliharaan ter-
kait mesin tidak lagi diperlukan, sep-
erti pembersihan filter dan pengisian 
bahan bakar. Pelumasan tidak diper-
lukan karena bushing bebas minyak 
digunakan pada peralatan kerjanya 
seperti pada model konvensional. 
Pekerjaan inspeksi dan pemeliharaan 
harian berkurang secara substansial.

Kelima, memiliki postur tubuh yang 
ramping  dengan kotak baterai dipa-
sang di bagian belakang mesin, me-
warisi postur ringkas dari model saat 
ini dengan lebar 580 mm. Beratnya 
340 kg, lebih rendah dari kapasitas 
muat maksimal (350 kg) truk-truk 
mini Jepang. Sumber: Komatsu 

Electric micro excavator 
Komatsu, PC01E1, yang di

luncurkan di Jepang. 

FOTO: KOMATSU

MICRO EXCAVATOR 
LISTRIK KOMATSU 

DILUNCURKAN
DI JEPANG

Komatsu akan meluncurkan di Je-
pang, PC01E-1, electric micro ex-

cavator pertamanya yang dite nagai 
dengan baterai-baterai mobile dan 

portable yang dapat diganti.

Honda Mobile Power Pack e: 

KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V.
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Liebherr telah mengembangkan 
kembali dan secara mendasar 
merevisi jajaran mesin-mesin 

wheel loader ukuran sedangnya. Len-
gan angkat yang dirancang baru me-
mastikan tenaga dorong, menahan, 
dan menurunkan yang maksimal.

Mesin-mesin ini telah mengoptimalkan 
kinematika z-bar dan meningkatkan hi-
drolik kerja. Peningkatan tenaga mesin 
dan kemampuan untuk menumpahkan 
muatan (tipping load) mempersiap-
kan alat-alat ini untuk operasi yang 
menantang di berbagai sektor, seperti 
penggalian, daur ulang, atau penanga-
nan kayu gelondongan. 

Pengembangan baru dari seri-seri 
wheel loader ukuran menengah ini 
juga ditandai dengan desain yang 
kuat dan sistem bantuan yang cer-
das. Misalnya, deteksi personel ak-
tif dengan asisten rem atau sistem 
quick-coupler LIKUFIX yang sepenuh-
nya otomatis.

Ketiga model wheel loader Liebherr 
ini - L 526, L 538 dan L 546 - pada 
Generasi 8 terbaru memiliki ukuran 
bucket antara 2,2 m3 dan 3,0 m³ 
dalam versi standar dan menawarkan 
performa yang meningkat secara sig-

nifikan dibandingkan dengan generasi 
sebelumnya. L 526 yang baru, misal-
nya, memiliki tenaga mesin sekitar 
20 persen lebih besar dan tenaga do-
rong lebih dari 20 persen lebih tinggi 
daripada pendahulunya. 

Model L 538 dan L 546 juga menge-
sankan dengan peningkatan kinerja 
di semua area. Misalnya, travel drive 
yang makin optimal yang meningkat-
kan traksi untuk memastikan wheel 
loader baru ini berakselerasi secara 
dinamis dalam pekerjaan sehari-hari, 
dan dapat menembus dengan kuat ke 
semua material. Sayangnya, ketiga 
model tersebut kini baru tersedia 
untuk dipesan dari semua mitra 
penjualan Liebherr Eropa. Sejauh ini 
belum diketahui ketersediaannya di 
pasar Indonesia.

Powerful & serbaguna
Liebherr telah memperkuat konstruk-
si baja bagian depan unit-unit wheel 
loader baru ini untuk mempersiapkan 
mereka menangani beban-beban be-
rat. Penguatan-penguatan struktural 
pada lengan-lengan angkat baru, 
misalnya pada lengan angkat atau 

pipa silang, membuat mesin-mesin 
ini makin kokoh. 

Kinematika z-bar yang optimal den-
gan kontrol pilot elektro-hidraulik 
memiliki silinder hidraulik yang lebih 
besar dan pompa kerja yang lebih 
bertenaga. Kombinasi inovasi ini me-
mungkinkan waktu siklus yang lebih 
cepat dan gerakan kerja yang dinamis 
dan bertenaga – bahkan dengan jenis-
jenis attachment yang berat seperti 

LIEBHERR PERKENALKAN
RANGKAIAN WHEEL LOADER

UKURAN MEDIUM

Rangkaian wheel loader ukuran sedang Liebherr: modelmodel L 526, L 538 dan L 546 models.

Dengan tenaga engine yang lebih kuat dan 
tenaga dobrak yang lebih tinggi, wheel loader 
baru Liebherr L 526 menumpahkan muatan ke 
dalam sebuah truk.
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high dump bucket atau log grapple.

Dengan kinerja yang meningkat 
yang memberikan basis yang kuat, 
Liebherr menawarkan banyak opsi 
peralatan untuk lengan angkat dalam 
menghadapi tantangan-tantangan 
spesifik industri. Misalnya, High Lift 
Lift Arm merupakan suatu varian 
yang diperpanjang dari kinematika z-
bar, dan memastikan jangkauan yang 
lebih luas dan proses pemuatan yang 
efisien di semua ketinggian. 

Untuk aplikasi-aplikasi wheel loader 
yang secara regular memerlukan 
jenis-jenis attachment yang berbeda, 
tersedia quick coupler yang diop-
timalkan dan sistem quick-coupler 
LIKUFIX yang sepenuhnya otomatis. 
Hal ini memungkinkan operator untuk 
beralih antara work tool mekanis dan 
hidraulik dari kabin dengan cepat dan 
aman dengan satu sentuhan tombol. 
Alat-alat ini menghemat waktu dan 
mengurangi risiko kecelakaan.

Detail-detail yang dipikirkan dengan 
merevisi desain bucket unit-unit 
wheel loader baru yang berukuran 
sedang ini. Akibatnya, kini para 
pelanggan bisa lebih akurat menye-
suaikan elemen-elemen individual 
dan bagian-bagian yang mudah aus 
dari bucket dengan kebutuhan-kebu-
tuhan mereka pada saat memesan.

Bertenaga dan moderen 
Selain lengan-lengan angkat baru, 
optimalisasi travel drive hidrostatik 
khususnya berkontribusi pada pen-
ingkatan produktivitas mesin-mesin 
ini. Engine-engine baru yang lebih 
bertenaga dicirikan dengan torsi 
maksimal yang lebih tinggi pada ke-
cepatan nominal yang lebih rendah. 
Dengan cara ini, kinerja dan efisiensi 
dapat ditingkatkan dengan konsumsi 
bahan bakar yang sama rendahnya. 
Komponen-komponen hidraulik yang 
lebih bertenaga, seperti travel mo-
tor dan travel pump yang lebih 
besar, memastikan traksi yang lebih 
kuat pada ketiga model tersebut dan 
dengan demikian siklus pemuatannya 
menjadi lebih cepat. 

Untuk tingkat kekokohan yang tinggi, 
Liebherr telah memperkuat gandar, 
serta komponen-komponen travel 
drive; tergantung modelnya, ketiga 
wheel loader ini memiliki gandar de-
pan atau belakang yang lebih besar 
dari pendahulunya.

Desain modern, yang tercermin pada 
kap mesin yang dirancang untuk visi-
bilitas yang optimal serta kabin op-
erator yang nyaman, dan peralatan 
cerdas juga merupakan bagian dari 
paket keseluruhan wheel loader baru 
Liebherr yang berukuran sedang. 
Contohnya adalah deteksi personel 
aktif dengan asisten rem. Sistem 
bantuan opsional ini, yang dipasang 
pada bagian belakang, memperin-
gatkan para operator secara visual di 
layar dan dengan sinyal akustik ten-
tang bahaya di area belakang wheel 
loader. 

Untuk memberikan peringatan khu-
sus tentang bahaya-bahaya yang 
akan segera terjadi pada orang-
orang, sistem bantuan secara inde-
penden membedakan antara manusia 
dan objek menggunakan sensor pin-
tar. Segera setelah deteksi personel 
aktif memancarkan sinyal perin-
gatan, asisten rem secara otomatis 
mengurangi kecepatan wheel loader 
hingga berhenti untuk menghindari 
potensi kecelakaan.

Semua spesifikasi unit-unit wheel 
loader baru Liebherr tersebut meru-
juk pada versi standar. Ketiganya 
memenuhi standar emisi yang ber-
laku sekarang di Eropa, yaitu Stage V 
atau Tier 4 final. Jadi, bagi pelang-
gan-pelanggan di Indonesia, Anda 
harus bersabar. Sumber: Liebherr

Berperforma tinggi dalam penggunaannya: 
wheel loader baru Liebherr L 546 memuat 
materialmaterial dalam jumlah banyak dan 
berat dalam kegiatan daur ulang.

matang membuat pekerjaan sehari-
hari dengan unit-unit wheel loader 
ini lebih mudah. Misalnya, Anda 
dapat mengaktifkan panduan paralel 
dari lengan-lengan angkat dengan 
menekan sebuah tombol dan dengan 
demikian bekerja secara efisien dan 
aman dengan menggunakan garpu 
(fork). Bantuan kemiringan bucket 
(bucket-tilt assist) yang baru mem-
bantu saat menangani bahan-bahan 
yang mudah lengket, seperti tanah 
lembab atau kompos, dan memasti-
kan pemuatan yang akurat dengan 
mengocok bucket. 

Dalam proses mendesain ulang len-
gan angkat, Liebherr juga telah 

Lenganlengan angkat baru dengan performa tinggi: Wheel loader baru Liebherr L 546 
mengangkat batangbarang kayu dengan menggunakan log grapple.
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Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, meresmikan 
pabrik terbaru JCB di India pada Kamis (21/4/2022). 
Fasilitas dengan investasi senilai £100 juta di Gujarat 

itu akan membuat suku cadang untuk memenuhi kebutuhan 
produksi global JCB. Pabrik baru tersebut berlokasi di Vado-
dara dekat kota pelabuhan Surat di pantai barat India.

JCB pertama kali mulai memproduksi di India pada 1979 dan 
sekarang menjadi produsen peralatan konstruksi terkemuka 
di negara itu. Kehadiran pabrik baru ini akan memperkuat 
11 pabriknya di Inggris yang mempekerjakan lebih dari 7.500 
orang. Kini pabrikan alat berat asal Inggris itu memiliki enam 
pabrik di India, termasuk di Jaipur dan Pune. 

Kehadiran Boris Johnson dalam acara peresmian pabrik terse-
but didampingi oleh Chairman JCB, Lord Bamford. Ikut dires-
mikan juga pabrik pertama JCB di Ballabgarh, dekat Delhi.

“Saat produksi penuh pada tahun pertama, JCB India hanya 
memproduksi 39 mesin dan pada tahun depan akan meng-
hasilkan total setengah juta mesin. Negara ini sekarang 
menjadi kekuatan teknik utama, dan berada di sini telah 
mengubah bisnis kami. Ini merupakan kesuksesan yang luar 
biasa, dengan potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar. 
Kemajuan seperti itu hanya dimungkinkan dengan investasi 
yang berkelanjutan dan pembukaan fasilitas baru kami di 
Gujarat merupakan langkah penting dalam mengembangkan 
bisnis kami di sini dan di seluruh dunia,” kata Lord Bamford.

CEO dan MD JCB India, Deepak Shetty, menyebutkan bah-
wa fasilitas baru ini akan menciptakan sekitar 1.200 pe-
kerjaan langsung saat rampung dan ribuan lainnya dalam 
rantai pasokan. Fasilitas tersebut juga akan menjadi 
tolok ukur dalam industri tentang keragaman gender dan 
teknologi-teknologi modern dalam pekerjaan-pekerjaan 
lasser cutting, pengelasan, dan permesinan. 

Crawler Crane 2000 ton XCMG membantu pembangunan pabrik pupuk ramah lingkungan terbesar di Bang-
lades dan menyelesaikan pengangkatan tabung karbon dioksida 603 ton pertama.

Pada saat yang sama, crane tersebut juga membuat rekor crawler crane tonase terbesar di Cina yang diekspor 
ke Banglades.

Kehadiran pabrik itu akan secara efektif mengatasi kesenjangan pasar pupuk kimia pertanian di Banglades 
setelah proyek itu rampung. Sumber: XCMG

“Vadodara adalah lokasi yang strategis untuk JCB India 
karena kedekatannya dengan pelabuhan dan keterse-
diaan bahan-bahan baku serta tenaga-tenaga terampil. 
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerin-
tah Gujarat atas dukungannya yang fenomenal dengan 
proyek ini,” kata Deepak Shetty.

India telah menjadi pasar terbesar JCB setiap tahun se-
jak 2007, dan pabrikan ini membuat satu dari dua mesin 
konstruksi yang dijual di India saat ini. Fasilitas baru, di 
lokasi seluas 47 hektar, akan memproses hingga 85.000 
ton baja per tahun.

Pabrik baru ini akan menjadi fasilitas manufaktur beragam 
gender yang mempekerjakan 50% wanita. JCB India juga 
telah mendirikan pusat keterampilan di pabrik di mana para 
profesional muda akan dilatih untuk bekerja dalam berbagai 
peran pekerjaan di bidang manufaktur. Sumber: JCB

CRAWLER CRANE 2000 TON XCMG BANTU PEMBANGUNAN 
PABRIK PUPUK TERBESAR BANGLADES

BORIS JOHNSON RESMIKAN PABRIK BARU JCB INDIA
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, membuka 

secara resmi pabrik terbaru JCB di India untuk mem-
perkuat kehadiran manufaktur globalnya. 

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, berfoto bersama JCB 
Chairman, Lord Bamford, di pabrik terbaru JCB India di Gujurat
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Menurut sebuah lapo-
ran baru Freedonia 
yang dirilis pada Se-

lasa (26/4), investasi per-
alatan off-road baru mau-
pun bekas yang menggu-
nakan teknologi-teknologi 
mutakhir akan memicu per-
tumbuhan penjualan unit 
5,5% antara tahun 2021 dan 
2022 hingga $481 miliar, 
sedikit di atas level 2019.
Lembaga konsultasi in-
telijen pasar bisnis yang 
berbasis di AS itu mencatat 
dalam Global Off-Road 
Equipment Technology 2022 
bahwa banyak pembeli 
lebih tertarik pada mesin-
mesin yang dilengkapi 
dengan teknologi yang lebih 
pintar karena menawarkan 
efisiensi dan produktivitas 
yang lebih besar. 
Yang termasuk dalam kate-
gori ini adalah: peralatan 
otonom dan semi-otonom, 
seperti robot; peralatan 
hemat bahan bakar dan 
rendah atau nol-emisi; 
unit-unit dengan ergonomi 
canggih yang menyediakan 
kenyamanan dan keamanan 
operator yang lebih baik; 
dan drone, penentuan po-
sisi global, pemeliharaan 
prediktif, dan solusi-solusi 
lain yang dimungkinkan oleh 
perkembangan Industrial 
Internet of Things (IIoT).
Penjualan peralatan off-
road pintar diproyeksikan 

Divisi Konstruksi Husqvar-
na akan mengakuisisi 

Heger, produsen alat ber-
lian Jerman yang memasok 
peralatan gergaji dinding, 
lantai dan jalan untuk para 
kontraktor di Eropa.

Sebuah perusahaan swasta 
yang didirikan pada ta-
hun 1908, Heger memiliki 
kantor pusat dan fasilitas 
manufaktur di Heiter-
sheim, Jerman serta kan-
tor penjualan di Jerman 
dan Belanda. Perusahaan 
ini mempekerjakan 45 
orang dan menghasilkan 

PERMINTAAN PERALATAN OFF-ROAD YANG 
BERTEKNOLOGI MUTAKHIR NAIK PADA 2022

Sebuah laporan baru Freedonia menyebutkan permintaan peralatan off-road yang memanfaatkan teknologi-
teknologi mutakhir akan mendorong pertumbuhan penjualan unit sebesar 5,5% antara tahun 2021 dan 2022 

menjadi $481 miliar, sedikit di atas level 2019.

tumbuh 35% pada tahun 
2022 dan kemudian lebih 
dari dua kali lipat pada 
tahun 2026, ketika mesin-
mesin ini akan menyumbang 
hampir 5% dari semua per-
mintaan peralatan off-road.
(Industri) konstruksi saat 
ini merupakan pasar terbe-
sar untuk peralatan pintar. 
Namun, permintaan akan 
berkembang paling cepat di 
sektor pertambangan (yang 
diharapkan menjadi pasar 
terkemuka untuk teknologi 
peralatan off-road pintar 
pada tahun 2026) karena para 
operator semakin mengguna-
kan teknologi canggih - seperti 

peralatan otonom dan solusi 
manajemen tambang digital - 
untuk menurunkan biaya dan 
mening katkan output.
Biaya-biaya produksi yang 
tinggi dan kekurangan 
tenaga kerja berarti bahwa 
peralatan off-road canggih 
biasanya paling hemat biaya 
di negara-negara berpeng-
hasilan tinggi seperti Austra-
lia, Kanada, Jerman, dan AS. 
Penggunaan teknologi cang-
gih akan tetap terbatas di 
negara-negara berpenghasi-
lan rendah dan menengah, 
di mana laba kurang dipen-
garuhi oleh bia ya tenaga 
kerja dan standar emisi 

umumnya kurang ketat. 
Industri pertambangan 
adalah pengecualian pent-
ing karena banyak tambang 
terbesar di dunia - yang 
dioperasikan oleh perusa-
haan-perusahaan multinasi-
onal yang mampu membeli 
mesin-mesin canggih dan 
kelas atas – berlokasi di 
negara-negara berpenghasi-
lan rendah.
Freedonia mencatat bahwa 
Cina sejauh ini merupakan 
konsumen terbesar pera-
latan off-road, menyum-
bang 31% dari permintaan 
pada tahun 2021. Negara 
ini diperkirakan mewakili 
26% dari keuntungan global 
absolut pada tahun 2022. 
Namun, peluang-peluang 
akan berbeda antara 
pasar-pasar utama. Per-
tambangan dan pertanian 
akan mengalami pertumbu-
han yang solid karena pasar-
pasar ini terus pulih dari 
penurunan terkait pandemi 
pada tahun 2020. Semen-
tara sektor konstruksi akan 
tumbuh lebih lambat karena 
pasar untuk peralatan ini 
membukukan keuntungan 
yang signifikan pada ta-
hun 2020 ketika kombinasi 
pengeluaran pemerintah 
yang kuat dan kemampuan 
Cina untuk mengurangi efek 
ekonomi negatif dari fase 
awal pandemi mendorong 
investasi peralatan kon-
struksi baru dan bekas. 
Sumber: Freedonia

penjualan tahunan sekitar 
€9 juta. Perusahaan ini 
juga mendistribusikan alat-
alat bermerek Weka.

“Akuisisi Heger akan mem-
perkuat dan melengkapi 
bisnis penggergajian & 
pengeboran beton kami di 
Eropa Tengah,” kata Henric 
Andersson, Presiden dan 
CEO Husqvarna Group. 

Karin Falk, Presiden di-
visi Konstruksi Husqvarna, 
mengatakan waktu pen-
giriman yang singkat dan 
produk berkinerja tinggi 

Heger akan menambah 
nilai signifikan pada 
penawaran pabrikan itu 
kepada para pelanggan di 
pasar alat berlian Eropa 
Tengah dan sangat cocok 
dengan strategi pertumbu-
han Husqvarna.

“Kekuatan gabungan kami 
menciptakan platform yang 
sangat baik untuk pertum-
buhan lebih lanjut di pasar 
alat berlian untuk para 
kontraktor profesional.”

Akuisisi ini diharapkan 
akan selesai pada kuartal 
kedua tahun ini.
Sumber: Husqvarna

HUSQVARNA AKUISISI PRODUSEN ALAT POTONG JERMAN

Heger memproduksi berbagai 
pisau dan peralatan untuk aplika
siaplikasi pengeboran, pemoto
ngan dan penggergajian.
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Penurunan penjualan di 
Cina telah membuat 
Volvo Construction 

Equipment (Volvo CE) men-
galami penurunan secara 
keseluruhan sebesar 9% se-
lama kuartal pertama 2022 
menjadi SEK 22,6 miliar 
(US$2,37 miliar) dari SEK 
24,7 miliar (US$2,59 miliar) 
pada kuartal pertama 2021.

Pandemi Covid-19 dan lock-
down yang cukup lama telah 
berdampak signifikan terha-
dap penjualan Volvo di pasar 
terbesar di dunia untuk in-
dustri peralatan konstruksi. 
Penjualan pabrikan asal 
Swedia itu di Cina turun 33%.

Di Asia, tidak termasuk 
Cina, penjualan Volvo CE 
turun 28% pada kuartal 
pertama 2022 dibandingkan 
dengan kuartal yang sama 
tahun lalu. Penjualan di 
India telah terkena dampak 
negatif oleh kenaikan harga 
alat berat terkait dengan 
peraturan emisi baru.

Volvo CE menambahkan 

bahwa penerimaan pesanan 
juga merasakan efek pem-
batalan pesanan-pesanan di 
Rusia dan pembatasan slot 
pesanan karena saking ban-
yaknya order yang masuk, 
sementara efek dari ran-
tai pasok yang terganggu  
menyebabkan pengiriman 
menurun sebesar 33%.

Selain Asia, wilayah-
wilayah lain di dunia men-
galami pertumbuhan – Ero-
pa naik 2%, Amerika Utara 
11% dan Afrika dan Oseania 

5%. Amerika Selatan mel-
aporkan kenaikan tertinggi 
sebesar 62%.

“Tidak diragukan lagi bah-
wa industri ini dan dunia 
yang lebih luas berada di 
tengah-tengah masa yang 
sangat menantang, tetapi 
saya bangga bahwa kami 
sebagai sebuah organisasi 
menangani masalah-ma-
salah ini secara langsung – 
memasok berbagai produk 
dan layanan yang dibu-
tuhkan oleh pelanggan-

pelanggan kami saat ini, 
sambil fokus pada krisis 
kemanusiaan tragis yang 
terjadi di seluruh dunia 
dan mengambil tindakan 
terhadap perubahan iklim 
yang mendesak,” kata 
Melker Jernberg, Presiden 
Volvo CE, dikutip dari in-
formasi pers perusahaan 
itu, Kamis (12/5).

Ia mengatakan bahwa se-
lama periode yang sulit ini, 
Volvo CE menjaga kecepa-
tan transformasi ke solusi 
konstruksi dan infrastruk-
tur yang lebih berkelanju-
tan, membantu mendekar-
bonisasi rantai-rantai nilai, 
sambil menjaga komunitas-
nya di seluruh dunia.

Volvo CE menambahkan 
bahwa kuartal ini menan-
dai keberhasilan pelun-
curan alat berat listrik 
penuh pertamanya di pasar 
Asia – compact excavator 
ECR25 Electric – sekarang 
tersedia untuk dibeli para 
pelanggan di Korea Se-
latan. Sumber: Volvo CE

digunakan dengan baik 
selama merancang mesin-
mesin yang berorientasi 
pada pelanggan ini.

Mesin K4 Series yang baru 
ini memenangkan Red 
Dot Design Award 2022, 
dan penghargaan Product 
Design di ajang IF Design 
Award 2022, dua penghar-
gaan desain paling ber-
gengsi di seluruh dunia.

“Kami senang dan bangga 
bahwa K4 Series yang baru 
yang dirancang selama 2,5 ta-
hun dengan pendekatan pros-
es desain yang sepenuhnya 
berorientasi pada pengguna, 
memenangkan 2 penghargaan 
yang sangat prestisius ini,” 
kata manajer studio desain 
Hidromek, Hakan Telk. 

“K4 Series merupakan back-
hoe loader pertama yang 
memenangkan Red Dot 

banggakan adalah K4 Se-
ries mendapat skor di atas 
rata-rata dalam evaluasi 
akhir IF Design 2022, mem-
bawa Hidromek ke posisi 
ke-3 di dunia dalam kat-
egori Commercial Vehicle 
IF Design,” tambah Telışık. 
“Kami terus bekerja tanpa 
henti, untuk menghadirkan 
lebih banyak kesuksesan 
untuk negara kami.”
Sumber: IVT International

PENJUALAN TURUN DI CINA,
PENDAPATAN VOLVO BERKURANG SELAMA Q1

BACKHOE LOADER HIDROMEK DUA PENGHARGAAN DESAIN

Backhoe loader K4 
Series baru dari 
Hidromek telah 

memenangkan dua  peng-
hargaan desain bergengsi 
di dunia dengan desainnya 
yang khas. Dengan peng-
hargaan baru ini, jumlah 
total penghargaan desain 
internasional OEM asal Tur-
ki ini telah mencapai 29.

Menjadi salah satu produ-
sen mesin konstruksi ter-
besar di dunia, Hidromek 
memiliki salah satu dari 
sedikit studio desain me-
sin konstruksi di Turki dan 
menggabungkan pengala-
mannya di bidang teknik 
dengan R&D dan kekuatan 
desainnya. Selama proses 
perancangan, para opera-
tor menggunakan proto-
tipe mesin virtual melalui 
aplikasi-aplikasi realitas 
virtual. Oleh karena itu, 
umpan balik para pengguna 

Award di dunia, juga meru-
pakan backhoe loader per-
tama yang memenangkan IF 
Design Award,” ujarnya.

Dengan penghargaan ini, 
Hidromek telah mendapat-
kan penghargaan Red Dot 
ke-4, penghargaan IF De-
sign ke-8 dan penghargaan 
desain ke-29 secara total.

“Kabar yang lebih mem-
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Mesin telehandler Seri 3,40 G yang berbobot empat 
ton ini memiliki ketinggian angkat 7,70 meter dan 
dilengkapi kabin baru canggih yang dapat ditinggikan 

hingga 4,1 meter untuk penglihatan yang lebih baik saat 
memuat ke dalam peti kemas dengan sisi-sisi tertutup.

Mesin material handling ini dirancang sebagai mesin ser-
ba guna yang dapat bekerja penuh waktu sebagai peng-
ganti wheel loader atau sebagai heavy duty telehandler 
yang ringkas. Kapasitas angkat pada ketinggian maksimal 
7,7 meter adalah 2,6 ton dengan poros osilasi bebas atau 
3,3 ton saat terkunci. Jangkauan maksimal ke depan 
3,9 meter dengan kapasitas 1,7 ton. Berat keseluruhan 
model baru ini 9,4 ton.

Unit ini memiliki lebar keseluruhan 2,43 meter, tinggi 
keseluruhan 2,47 meter, dan panjang keseluruhan 5,4 
meter. Kecepatan drive default maksimal 20kph, meski-
pun bisa disetel 30 kph dan 40kph. Sumber: vertikal.net

TELEHANDLER GENERASI BARU SENNEBOGEN

Produsen crane dan mesin penanganan material 
asal Jerman, Sennebogen, telah meluncurkan 

heavy duty telehandler baru, seri 3.40 G, yang 
menggabungkan keunggulan wheeled loader dan 

telescopic handler.

STEYR, salah satu brand mesin 
pertanian CNH Industrial, telah 
meraih Red Dot Design Award 2022 

yang bergengsi untuk Traktor CVT Ter-
rus. Sebagai pemenang dalam kategori 
Product Design, CVT Terrus akan dit-
ampilkan dalam Red Dot Design Year-
book edisi berikutnya dan akan hadir di 
area pemenang www.red-dot.org.

Traktor CVT Terrus baru menggabungkan 
style dan fungsi, memadukan desain 
eksterior yang berani dan kokoh dengan 
interior premium yang fokus pada ke-
nyamanan dan ergonomi operator. 

Di kabin, sebuah kursi penumpang 

Traktor Terrus CVT STEYR memenangkan 
penghargaan Red Dot Design Award.

TRAKTOR TERRUS CVT STEYR 
MEMENANGKAN RED DOT DESIGN AWARD

juga dapat berfungsi sebagai meja 
kantor dan sandaran tangan Multi-
controller III yang serba baru yang 
dapat disesuaikan dengan preferensi 
pengguna atau kebutuhan aplikasi, 
membuat operasi traktor ini makin 
intuitif, makin menyenangkan, dan 
pada akhirnya lebih produktif.

Red Dot Design Award mengapresiasi 
karya desain luar biasa yang dilaku-
kan oleh tim CNH Industrial Design 
dan merupakan pengakuan terbaru 
atas keunggulan berkelanjutan peru-
sahaan ini dalam style dan kualitas 
terdepan di industri ini. 
Sumber: CNH Industrial N.V., STEYR 

Traktor Terrus CVT STEYR meraih 
penghargaan Red Dot Design 
Award 2022 dalam kategori 

“Product Design”. 
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