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EQUIPMENTNOTE

 

Industri tambang terus menunjukkan keper-
kasaannya di tengah ancaman pandemi 
Covid-19 yang masih menimbulkan ketidak-

pastian. Harga komoditas batu bara yang terus 
me nguat sejak akhir tahun 2020 memberikan 
dampak positif terhadap penjualan mesin-
mesin tambang. Kebutuhan alat-alat berat terus 
bergerak naik seiring dengan makin meningkat-

nya produksi tambang batu 
bara.

Merespons kebutuhan per-
alatan tambang yang terus 
meningkat, beberapa pab-
rikan bekerja sama dengan 
dealer-dealer lokal mereka 
memperbarui produk-produk 
mereka. PT United Tractors 
Tbk, misalnya,  bersama 
Tadano menghadirkan varian 
crane terlengkap di Indone-
sia. Tadano dikenal sebagai 
produsen crane hidrolik yang 
digunakan untuk ber bagai 
sektor industri, seperti kon-
struksi, pertambangan serta 
oil & gas. Pabrikan yang 

berdiri pada tahun 1948 di Jepang ini adalah pro-
dusen crane hidrolik nomor satu di dunia.

Untuk memperlancar pengangkutan material dari 
mulut tambang, PT Trakindo Utama merilis versi 
terbaru Cat® 777E. Caterpillar telah melakukan 
pembaruan pada dump truck Cat® 777E untuk 
meningkatkan performa dan efisiensi pemakaian 
bahan bakar sehingga menghasilkan biaya yang 
lebih rendah per ton. Alat angkut berpostur 
bongsor ini menawarkan performa yang semakin 
meningkat, efisiensi pemakaian bahan bakar 
yang makin tinggi sehingga menghasilkan biaya 
per ton yang lebih rendah. Dengan kapasitas 

muat tertinggi di kelasnya, yaitu 98,2 ton, dump 
truck Cat®777E tahun 2021 ini memiliki tenaga, 
torsi dan kontrol transmisi yang lebih bagus untuk 
menghasilkan produktivitas terbaik.

Nun jauh di Skotlandia, Volvo Group baru-baru 
ini mengumumkan nama baru untuk Terex Trucks, 
yaitu Rokbak, dan sekaligus memperkenalkan 
dua model articulated hauler Rokbak baru, RA30 
(30,9 ton) dan RA40 (41,9 ton). Kedua truk heavy 
duty ini, menggantikan model-model Truk Terex 
sebe lumnya, TA300 dan TA400. Volvo Group men-
gakuisisi Terex Trucks pada tahun 2014. Tampil 
dengan warna dan corak baru, kedua unit articu-
lated hauler itu menawarkan penghematan bahan 
bakar yang lebih baik, emisi yang lebih rendah, 
keamanan yang lebih tinggi dan daya tahan yang 
lebih baik. Anda dapat menyaksikan kehadiran 
Rokbak pada pameran Mining Indonesia November 
mendatang. 

Masih dari Volvo Group, pada Juli lalu, parusahaan 
asal Swedia ini memperkenalkan tiga pilihan mo-
del excavator kelas 20 ton - EC200D, EC210D dan 
EC220D – yang diklaim sangat sesuai untuk apapun 
kebutuhan pelanggan-pelanggannya di Indonesia. 
Volvo Construction Equipment mengatakan ketiga 
produk itu mampu meminimalkan biaya kepemi-
likan dan operasi, sekaligus meningkatkan profit 
sesuai tuntutan aplikasi kerja para pelanggan, baik 
untuk aplikasi ringan, medium maupun berat.

Produsen spesialis mesin-mesin compact, Yanmar, 
melakukan terobosan dengan  merilis Zero Tail 
Swing Excavator ViO17-1 dengan berbagai pembaru-
an. Sejatinya alat pengeduk yang bertubuh ram-
ping ini bukan mesin baru sama sekali, melainkan 
penerus dari model ViO17 yang sudah lama terjual. 
Namun, Yanmar melakukan beberapa pembaruan. 
Pabrikan asal Jepang ini mengklaim efisiensi bahan 
bakar ViO17-1 versi pembaharuan ini semakin me-
ningkat dan perawatannya semakin mudah. 

Jangan lewatkan juga kisah sukses operasi armada 
Volvo pada pertambangan nikel Teluk Weda yang 
terletak di Halmahera Tengah. Kontraktor jasa 
pertambangan Samudera Mulia Abadi mengoperasi 
armada Volvo yang terdiri dari mesin-mesin articu-
lated hauler dan excavator. Alat-alat Volvo ini me-
nawarkan stabilitas yang sangat baik pada tanah 
lunak, sembari memberikan uptime, produktivitas 
dan efisiensi bahan bakar yang tinggi. EI

PERALATAN BARU
UNTUK DUKUNG 
PRODUKSI TAMBANG
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Spesialis alat angkut artiku-
lasi (articulated hauler) Terex 
Trucks berganti nama menjadi 

Rokbak. Perubahan nama brand itu 
diumumkan dalam acara virtual 
global, Kamis (2/9) di hadapan para 
pelanggan, dealer-dealer dan rekan-
rekan Volvo Group di seluruh dunia. 
Mengusung nama baru, Volvo Con-
struction Equipment melakukan ba-
nyak improvement terhadap produk-
produk dari anak usahanya ini. 
Perubahan yang paling kasat mata 
adalah kehadiran dua model articu-
lated trucks Rokbak , RA30 (30,9 
ton) dan RA40 (41,9 ton). Tampil 
dengan warna dan corak baru, kedua 
unit articulated hauler itu menawar-
kan penghematan bahan bakar yang 
lebih baik, emisi yang lebih rendah, 
keamanan yang lebih tinggi dan 
daya tahan yang lebih baik daripada 
model-model Truk Terex sebelumnya, 
TA300 dan TA400.

Terex Trucks sekarang berganti nama menjadi Rokbak, sebuah langkah yang menghilangkan 
nama Terex dari lini articulated truck yang diakuisisi Volvo Group pada tahun 2014.

Rokbak RA30 
(28) ton 
dan RA40 
(38 ton) 
merupakan 
articulated 
hauler pa ling 
produktif 
dan efisien 
yang pernah 
dibuat pabri-
kan ini. 

Paul Douglas, Managing Director Rokbak.

FOTO-FOTO: ROKBAK

TEREX TRUCKS GANTI NAMA
MENJADI ROKBAK

TEREX TRUCKS GANTI NAMA
MENJADI ROKBAK
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“Sekarang adalah waktu yang tepat 
bagi kami untuk mengukir nama 
baru untuk bisnis kami,” ungkap Paul 
Douglas, Managing Director Rokbak 
dalam acara peluncuran nama brand 
baru tersebut sembari membang-
gakan sejarah luar biasa dan warisan 
yang membanggakan yang dimiliki 
Rokbak. 

Selama empat dekade terakhir, peru-
sahaan ini tidak pernah mengingkari 
janji-janjinya kepada para customer 
untuk menghadirkan mesin-mesin  
articulated hauler yang kuat dan 
andal – dan warisan itu tetap men-
jadi yang utama dan utama dalam 
brand baru Rokbak ini. Pada saat 
yang sama, nama Rokbak mewakili 
masa depan baru yang menarik dan 
mencerminkan kemajuan-kemajuan 
signifikan yang telah dibuat pabrikan 
ini dalam beberapa tahun terakhir 
serta prioritas-prioritas strategisnya 
yang baru.

“Tujuh tahun yang lalu, kami men-
jadi anggota Volvo Group, yang me-
mungkinkan kami melakukan berba-
gai peningkatan besar dalam setiap 
bagian bisnis kami. Jutaan pound 
telah diinvestasikan untuk mening-
katkan produk-produk kami, memo-
dernisasi fasilitas-fasilitas kami, 
memperluas jaringan-jaringan kami, 
dan mengembangkan tim-tim kami. 
Hal ini telah menjadi proses evolusi 
yang berkelanjutan. Itulah mengapa 

kami merasa tepat untuk mengenali evolusi ini dengan nama brand baru 
untuk meluncurkan babak baru yang menarik dalam sejarah kami. Dan kami 
akan terus berinvestasi untuk semakin meningkatkan mesin-mesin kami bagi 
pelanggan-pelanggan kami,” papar Paul Douglas dengan penuh semangat.

Pengembangan produk-produk articulated hauler Rokbak merupakan kelan-
jutan dari model-model Truk Terex sebelumnya, TA300 dan TA400, sehingga 
memastikan unit-unit dengan nama brand baru tersebut tetap menjadi salah 
satu alat berat yang paling tangguh dan andal di kelasnya. Sekarang, de-
ngan fondasinya pada model-model pendahulu dari Terex Trucks, RA30 dan 
RA40 adalah alat angkut heavy duty paling produktif dan efisien yang pernah 
dibuat pabrikan ini.

Rokbak RA30 dan RA40 memiliki desain tangguh yang dibuat agar tahan lama, 
tenaga yang kuat untuk bekerja keras dengan mudah, meningkatkan produk-
tivitas para pelanggan, tidak peduli seberapa berat pun kondisinya. “Rokbak 
berarti kekuatan, kinerja, dan keandalan. Kami sudah memiliki order book 
yang sangat sehat untuk brand ini, dan kami ingin semakin memperluas repu-
tasi, jaringan dealer, dan pangsa pasar kami. Kami masih tim yang terampil, 
berpengalaman, dan bersemangat yang sama, berkomitmen untuk membuat 
alat pengangkut yang kokoh setiap hari. Tetapi kami juga memiliki visi yang 

EQUIPMENTLAUNCH

Rokbak – nama 
merek yang mewakili 

kekuatan, kinerja, 
dan keandalan.

Kemeriahan peluncuran articulated hauler Rokbak.
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jelas ke mana kami ingin pergi dan 
kami ingin menjadi apa,” kata Paul 
Douglas lagi.

Sebagai bagian dari Volvo Group, 
Rokbak telah mengalami evolusi yang 
stabil selama tujuh tahun terakhir. 
Meskipun hal ini telah terjadi secara 
menyeluruh,  namun terdapat empat 
bidang utama yang menonjol: desain 
produk, keberlanjutan, keselamatan, 
dan manusia. 

Dalam desain produk, Rokbak telah 
memperkenalkan engine Stage V un-
tuk efisiensi bahan bakar dan operasi 
yang lebih baik bagi para pelanggan. 
Peningkatan-peningkatan lainnya 
meliputi transmisi baru pada me-
sin 28 ton (30,9 ton), pemasangan 
telematika Haul Track, dan fokus 
yang lebih kuat pada kenyamanan 
dan keselamatan operator. 

Telematika Haul Track menawarkan 
informasi-informasi seperti lokasi 
alat berat, jam, kecepatan engine 
dan idle time, parameter operasi 
alat, konsumsi bahan bakar, dan pe-
ringatan kode kesalahan sistem.

Penggunaan transmisi ZF pada RA30 
memungkinkan penggantian oli 

dilakukan setelah 4.000 jam, dan 
pemasangan transmisi Allison pada 
RA40 memungkinkan penggntian 
oli setelah 6.000 jam. Selain itu, 
transmisi RA40 memiliki perpindah-
an adaptif dan rasio dua kecepatan 
drop-box, membantu truk memper-
tahankan momentum optimal, kata 
Volvo.

Dalam hal operasi yang ramah ling-
kungan (sustainability), fasilitas 
produksi pabrikan ini telah beralih 
ke energi terbarukan 100% serta 
berope rasi dalam Target-target Ber-
basis Sains (Science-Based Targets) 
dan standar-standar ISO, plus menar-
getkan pengurangan emisi CO2.

Yang tidak kalah pentingnya adalah 
penggunaan tangga-tangga berporos 
lebar dan platform servis yang me-
nyediakan akses yang aman dan mu-
dah ke kabin.

Rokbak juga fokus pada keselamatan 
di semua bidang, tetapi terutama 
pada karyawan-karyawannya. Pe-
rubahan-perubahan dalam proses di 
pabrik telah memperlihatkan konsen-
trasi yang lebih kuat dalam menjaga 
keselamatan para pekerja sekaligus 
memberikan standar yang tinggi dan 

waktu henti yang rendah. 

Untuk tim yang bekerja di jantung 
Rokbak, pabrikan ini terus mengem-
bangkan profesionalitas mereka  
menjaga tim-tim selalu memiliki 
keterampilan dan keahlian terbaik. 
Demikian pula, Standar-standar Ope-
rasi Dealer dan berbagai pelatihan 
memastikan jaringan dealer yang 
diperluas terus memberikan level 
layanan tertinggi.

“Kami bangga dan bersemangat 
memiliki brand Rokbak yang terus 
dimodernisasi sebagai bagian men-
dasar dari perusahaan kami,” kata 
Melker Jernberg, Presiden Volvo CE 
dan Wakil Presiden Eksekutif Volvo 
Group. 

“Kami meyakini masa depan yang 
berkelanjutan, inovasi, dan kekuatan 
orang-orang kami dan kami melihat 
semuanya tercakup dalam Rokbak. 
Pada saat yang sama, perusahaan 
memiliki kepribadian, warisan, dan 
basis pelanggan setianya sendiri, dan 
akan sangat menarik untuk melihat 
brand ini berkembang lebih jauh saat 
memulai tahap baru perjalanannya,” 
pungkasnya. EI

Semua mesin hauler Rokbak diproduksi di Motherwell, Skotlandia. 
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PT Trakindo Utama (Trakindo) 
merilis versi terbaru dari 
truk tambang Cat 777E yang 

menawarkan performa yang semakin 
meningkat, efisiensi pemakaian ba-
han bakar yang makin tinggi sehingga 
menghasilkan biaya per ton yang 
lebih rendah. Dengan kapasitas muat 
tertinggi di kelasnya, yaitu 98,2 ton, 
Truk Cat®777E tahun 2021 ini memi-
liki tenaga, torsi dan kontrol trans-
misi yang lebih bagus untuk meng-
hasilkan produktivitas terbaik.

Berbagai pembaruan tersebut akan 
memberikan keuntungan lebih bagi 
para pengguna di tengah naiknya 
Harga Batubara Acuan (HBA) dan 
Harga Patokan Ekspor (HPE) Batuba-
ra, seiring meningkatnya permintaan 
akan komoditas tambang.

Haris Dini Muharyanto, Product Ma- Haris Dini Muharyanto, Product Manager Trakindo.

TRAKINDO RILIS
VERSI TERBARU TRUK TAMBANG

Caterpillar telah melakukan pembaruan 
pada dump truck Cat® 777E guna mening
katkan performa dan efisiensi pemakaian 
bahan bakar sehingga menghasilkan biaya 

yang lebih rendah per ton.

Truk Cat® 777E. 

TRAKINDO

CAT® 777E
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nager Trakindo, mengungkapkan 
bahwa Trakindo berkomitmen untuk 
memajukan pelanggan-pelanggan-
nya, termasuk di industri pertamba-
ngan, dalam menjalankan bisnis dan 
meningkatkan keuntungan.

“Trakindo berharap agar para pelaku 
bisnis dapat memanfaatkan tren 
positif harga komoditas pertambang-
an dengan membantu meningkatkan 
produktivitas,” ucapnya, dilansir dari 
rilis yang diterima majalah Equip-
ment Indonesia, Kamis (19/8).

“Melalui Cat 777E, kami ingin berkon-
tribusi agar momentum meningkatnya 
harga komoditas pertambangan dapat 
dimanfaatkan. Truk ini memiliki per-
forma yang lebih meningkat diband-
ingkan versi sebelumnya, mulai dari 
engine, efisiensi bahan bakar, hingga 
keamanan dan kenyamanan bagi op-
erator. Peningkatan ini redefine per-
formance!” tambah Haris.

Cat 777E merupakan off-highway 
truck yang biasa digunakan dalam 
pertambangan. Truk ini menawar-
kan muatan tertinggi di kelasnya, 
yakni 98,2 ton. Versi terbaru Truk Cat 
777E menghadirkan peningkatan kin-
erja dan efisiensi bahan bakar untuk 
biaya angkut per ton yang lebih ren-
dah. Truk ini juga terintegrasi dengan 
sejumlah teknologi baru Cat yang 
membantu meningkatkan efisiensi 

pengangkutan dan umur truk, sep-
erti Advanced Producti vity Electronic 
Control Strategy (APECS) untuk me-
ningkatkan koordinasi transmisi dan 
mesin sehingga dapat memanfaatkan 
tenaga mesin dengan lebih baik. Ap-
likasi APECS menyebabkan torsi 7% 
lebih banyak yang dikirim ke roda 
penggerak untuk meningkatkan kin-
erja pengangkutan. 

Dilengkapi dengan engine C32 yang 
diperbarui, torsi pada Cat 777E ber-
tambah 7%, sehingga daya tarik dan 
kecepatan di tanjakan otomatis ikut 
meningkat. Fitur menarik lainnya 
adalah 2nd gear drive yang mengurangi 
waktu akselerasi dengan membuat 
truk langsung berada di gigi kedua saat 
kondisi tertentu. Fitur ini memung-
kinkan truk mencapai kecepatan op-
timal lebih cepat, menurunkan waktu 
siklus, dan meminimalkan jumlah per-
pindahan transmisi. Penggunaan bahan 
bakar juga jadi lebih ekonomis.

Peningkatan efisiensi bahan bakar 
juga didukung oleh Adaptive Eco 
Mode (beserta mode lain yaitu Power 
dan ECO) yang memungkinkan para 
pelanggan untuk mengurangi tenaga 
mesin (engine power) sebesar 0.5 
hingga 15% yang disesuaikan dengan 
keadaan lapangan. Selain itu, ter-
dapat fitur Auto Neutral Idle yang 
secara otomatis akan menggeser 
transmisi ke kondisi seperti netral 

jika mesin dalam posisi idle (diam) 
saat sedang di posisi “D”. 

Tidak hanya peningkatan performa 
dan efisiensi bahan bakar, produk 
ini juga mengedepankan kenya-
manan dan keselamatan operator. 
Cat 777E dilengkapi dengan kursi 
baru Cat Comfort Seat. Kemudian 
ada tuas transmisi dan tuas pengang-
kat (hoist lever) yang terintegrasi, 
sehingga mudah dikontrol dan intui-
tif. Untuk mempermudah pekerjaan 
operator, truk ini dilengkapi de-
ngan operator interface yang dileng-
kapi touchscreen, dengan user inter-
face yang lebih baik dan berukuran 
lebih besar sehingga lebih mudah 
dibaca. 

Cat 777E juga meningkatkan visibili-
tas para operator dengan adanya pa-
ket spion baru yang semakin memu-
dahkan dan memperluas pandangan 
ke arah belakang.

Haris berharap agar fitur-fitur ter-
baru yang diusung Cat 777E dapat 
membantu para pelanggan. “Kami 
percaya bahwa Cat 777E akan men-
jawab kebutuhan para pelanggan 
dalam meningkatkan produktivitas 
dan kinerja, dan kami yakin dengan 
terus menghadirkan teknologi terde-
pan. Kami akan memenuhi kebutu-
han dan kepuasan para pelanggan,” 
tutup Haris.

SPESIFIKASI 777E 

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

Sumber: Caterpillar
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Yanmar baru saja memperke-
nalkan compact excavator 
baru, yaitu ViO17-1 pada 

Rabu, 1 September 2021. Sejatinya 
alat pengeduk yang berpostur ramp-
ing ini bukan mesin baru sama sekali, 
melainkan penerus dari model ViO17 
yang sudah lama terjual. Namun, 
Yanmar melakukan beberapa pem-
baruan pada alat konstruksi kecil ini, 
terutama dalam hal efisiensi bahan 
bakar dan kemudahan servis. Pabri-
kan ini mengklaim efisiensi bahan 
bakar produk anyar ini semakin me-
ningkat dan perawatannya semakin 
mudah. 

Apa saja perubahan-perubahan sig-
nifikan pada ViO17-1? Dilansir dari 
rilis Yanmar, ViO17-1 mengusung 
sejumlah inovasi yang meliputi sirip-
sirip tambahan di oil cooler yang 
meningkatkan keseimbangan panas 
dan mengurangi downtime mesin. 
Selanjutnya, pabrikan asal Jepang ini 
melakukan perombakan (review) ter-
hadap bentuk grease pool (penam-
pung gemuk) dan selang silinder 
(cylinder hose), yang berdampak ter-
hadap jumlah jam servis yang makin 
berkurang dan semakin mempermu-
dah perawatannya. 

Yanmar akan terus menyediakan 
mesin-mesin konstruksi berpostur 
compact yang memungkinkan pe-
kerjaan dilakukan dengan aman dan 
berkontribusi pada pembangunan in-
frastruktur perkotaan menuju suatu 
masyarakat di mana setiap orang 
dapat hidup dan bekerja dengan ten-
ang.

Zero tail swing 
excavator Yanmar 

ViO17-1, dengan 
bucket standar 

berkapasitas 0.04.

YANMAR RILIS 
ZERO TAIL SWING 

EXCAVATOR VIO17-1
Yanmar memperkenalkan Zero Tail Swing Excavator ViO171 dengan berbagai 

pembaruan, terutama berkaitan dengan efisiensi pemakaian bahan bakar 
yang semakin meningkat dan kemudahan servis.

Model engine 3TNV70-XBV

Berat operasi 1,790kg (jika menggunakan rubber 
trakcs dan kanopi empat pilar)

Rated output 10.1kW [13.5hp]/ 2200rpm

Kapasitas tangka bahan bakar 20 L

Dimensi saat diangkut [total panjang x total 
lebar (pada saat dikecilkan secara minimal)
x total tinggi]

3,460 mm x 1,280 (950) mm x 2,320 
mm

Spesifikasi produk:
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FITUR-FITUR UTAMA

Yanmar melakukan beberapa peruba-
han pada produk compact excavator 
model ViO17-1 ini. Pertama, waktu 
henti (downtime) mesin berkurang 
berkat pemasangan oil cooler. Sirip-
sirip tambahan di dalam oil cooler 
meningkatkan radiasi panas dan 
berkontribusi terhadap berkurangnya 
downtime mesin.

Kedua, semakin mudah dirawat dan 
diperbaiki karena produk baru ini 
mengadopsi desain selang silinder 
baru. Selang-selang silinder dipasang 
di bagian belakang boom, sehingga 
semakin mudah mengganti selang-
selang itu saat terjadi kerusakan.

Oil cooler sebagai 
kelengkapan 
standar

Perbandingan lampu 
LED dan penerangan 

lampu halogen

Semakin mengedepankan ke
selamatan 

Untuk meningkatkan keselamatan 
kerja, terutama pada malam  hari, 
Yanmar menggantikan lampu-lampu 
kerja halogen dengan lampu-lampu 
LED, yang memungkinkan peneran-
gan area kerja yang lebih luas. Aku-
mulator yang untuk sementara men-
gakumulasi tekanan hidraulik dan 
dapat dengan aman mengalirkan 
kelebihan tekanan hidraulik mesin 
telah dipasang dan keselamatan 
kerja serta pemeliharaan secara ke-
seluruhan telah ditingkatkan. 
(Sumber: Yanmar) 

Selang silinder (desain baru)
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PT Gaya Makmur Traktor (GM-
Tractors) berusia 16 pada 
tanggal 29 Agustus 2021, dan 

selama perjalanannya hingga saat ini 
perusahaan tersebut sudah berkon-
tribusi dalam membangun Indonesia 
dengan mendukung pembangunan di 
berbagai sektor.  

GMTractors merupakan perusahaan 
pertama yang menjadi distributor 
brand-brand alat berat China di In-
donesia, yaitu XCMG dan Shantui, 
dengan berbagai produk seperti Wheel 
Loader, Bulldozer, Excavator, Motor 
Grader, Mobile Crane, Crawler Crane, 
Mounted Crane, dan berbagai jenis 
alat berat lainnya. Hebatnya, sejak 
berdiri 16 tahun silam, perusahaan ini 
konsisten menjadi distributor brand 
XCMG dan Shantui, hingga saat ini.  

Selain kedua brand alat berat asal 
China tersebut, GMTractors juga 
menjadi distributor resmi untuk 

16 TAHUN GMTRACTORS
“MELAYANI DENGAN HATI”

Jajaran Direksi GMTractors bersama manajemen XCMG Indonesia jelang acara 
“Excavator Washing Battle” untuk memeriahkan HUT 16 tahun GMTractor. 

Enam belas tahun 
berkomitmen melayani 
para pelanggan dengan 
sepenuh hati, PT Gaya 
Makmur Tractors satu

satunya ATPM di Indonesia 
yang konsisten memasar
kan produkproduk China 

tanpa pernah berganti 
merk.

produk-produk alat berat dari Eropa, 
yakni WIRTGEN, VOGELE, HAMM, KL-
EEMANN dan RUBBLE MASTER, yang 
menyediakan berbagai jenis pera-
latan untuk konstruksi jalan dan alat 
berat lainnya.

GMTractors yang berkantor pusat di 
Jakarta sudah memiliki 14 kantor 
cabang dan perwakilan di berbagai 
wilayah yang tersebar di Indonesia 
mulai dari Sumatera (Medan, Pe-
kanbaru, Batam dan Palembang); 
Kalimantan (Balikpapan, Banjarma-
sin, dan Samarinda); dan Sulawesi 
(Makassar dan Kendari). Sementara 
di pulau Jawa, selain kantor pusat 
di  Jakarta, GMTractors juga memiliki 
kantor-kantor cabang dan perwakilan 
di Surabaya, Bali dan Kupang. Net-
working GMTractors akan semakin 
berkembang pada masa mendatang 
dengan hadir di beberapa wilayah In-
donesia lainnya.

EI
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Dalam menjual alat-alat berat, GM-
Tractors selalu mendukungnya de-
ngan layanan purna jual (after sales 
service). Perusahaan ini berusaha 
semaksimal mungkin untuk mem-
berikan layanan parts dan services, 
menjamin ketersediaan spare parts 
dan berbagai layanan yang didukung 
oleh personil-personil parts dan me-
kanik yang memiliki kemampuan yang 
handal dan berpengalaman sehingga 
mampu memberikan layanan terbaik. 

GMTractors juga melengkapi after 
sales support-nya dengan kehadiran 
Training Center yang berada di Kan-
tor Pusat Jakarta untuk melatih dan 
mendidik personil-personilnya agar 
memiliki keterampilan dan kemam-
puan terbaik dari segi teori maupun 
praktek. GMTractors senantiasa 
meningkatkan pelayanannya demi 
kepuasan pelanggan. Hal ini sejalan 
dengan motonya: We Serve With 
Heart.

Excavator Wash Battle

Untuk memeriahkan perayaan HUT 
yang ke-16 ini, GMTractors menggelar 
serangkaian acara, di antaranya per-
lombaan mencuci excavator “Excava-
tor Wash Battle”. Acara seru-seruan 
ini diikuti oleh tiga tim dengan para 

Lomba mencuci excavator yang diikuti oleh jajaran Direksi dan Manajemen GMTractors. 

Pemberian koin emas kepada karyawan.

GMT



18 EQUIPMENT INDONESIA S E P T E M B E R  2 0 2 1

COVERSTORY

Program promo dalam perayaan HUT ke-16 GMTractors. 

Promo Sale yang ditawarkan dalam Promo An-
niversary ke-16 ini sangat menarik. Terdapat 5 
tipe excavator yang ditawarkan dari beberapa 
varian di kelas 5 Ton sampai dengan 30 Ton, 
yakni tipe XCMG XE55DA, XE75DA, XE135B, 
XE215C dan XE370CA. Menurut Fahruddin, paket 
promo ini berlaku sampai dengan 31 Oktober 
2021 dengan penawaran yang sangat menarik. 
“Selain harga yang special, juga terdapat ber-
bagai bonus tambahan di antaranya, subsidi 
booking fee, DP yang rendah, Bonus Parts 
Filter senilai sampai dengan 10 Juta, penam-
bahan masa warranty sampai dengan 24 bulan, 
dan juga pola pembayaran yang dimudahkan.” 

Tidak berhenti sampai di situ saja. Penawaran 
yang paling menarik adalah setiap pembelian 
dari 1 unit excavator tersebut, pembeli ber-
hak mendapatkan 1 kupon undian berhadiah 
yang berlaku kelipatan yang akan berkesem-
patan untuk mendapatkan hadiah berupa 1 
unit mini excavator XE17DA, 2 unit sepeda 
motor Honda PCX, 3 unit Huawei Matebook 
dan 10 unit HP Xiaomi yang akan dilakukan 
pengundiannya pada tanggal 22-2-2022.

“Promo ini merupakan momen yang sangat 
baik untuk bisa membeli excavator  guna 
mendukung pekerjaan-pekerjaan di berbagai 
sektor sesuai kebutuhan penggunanya,” ko-
mentar Fahruddin mengenai program promo 
yang digelar dalam suasana perayaan HUT 
kemerdekaan 76 Tahun Indonesia Tangguh In-
donesia Tumbuh. EI

peserta dari kalangan internal perusahaan yang 
terdiri dari jajaran Direksi dan Manajemen. 

Fahrudin, Marketing Communications Manager 
GMTractors mengatakan bahwa penyelengga-
raan acara “Excavator Wash Battle” mengikuti 
Prokes Covid-19. “Seluruh peserta sudah dites 
swab Antigen dengan hasil negatif, sudah di-
vaksin, serta membatasi jumlah orang-orang 
yang hadir. Acara ini juga ditayangkan secara 
Live Streaming dan disaksikan melalui saluran 
media sosial Youtube,” jelasnya.  

Selain itu, dalam perayaan HUT yang ke-16 
ini, GMTractors memberikan penghargaan 
berupa koin emas kepada beberapa karyawan 
yang telah mencapai masa kerja 5 tahun dan 
10 tahun. Pemberian koin emas diberikan 
secara simbolis oleh Komisaris Utama dan 
Jajaran Direksi kepada beberapa perwakilan 
karyawan.

Promo Sale Anniversary

GMTractors juga memanfaatkan kesempatan 
yang sangat berharga ini untuk memberikan 
beberapa penawaran menarik kepada pelang-
gan-pelanggannya. Sebagaimana diuraikan 
Fahruddin, untuk menandai usia 16 tahun ini, 
GMTractors mengadakan “Promo Sale Anni-
versary” untuk produk XCMG Excavator yang 
diluncurkan pada perayaan HUT ini, dengan 
mengundang para pelanggan dan mitra bisnis 
secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. 

FOTO: GMT
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PT Trakindo Utama telah di-
tunjuk menjadi distributor 
produk-produk Metso Outo-

tec di Indonesia, mengutip laporan 
Aggbusiness.com, Jumat (3/9). 
Produk-produk Metso Outotec yang 
akan diageni terdiri dari track-
mounted crusher, wheel-mounted 
crusher, stationary crusher, vi-
brating equipment, crusher wear 
parts dan screening media. Selain 
menyediakan mesin-mesin agregat, 
Trakindo  juga akan melakukan com-
missioning dan aftermarket services, 
yang meliputi technical services 
support dan service contracts bagi 
pelanggan-pelanggannya di Indone-
sia.

“Saat memilih distributor agregat 
baru untuk kawasan ini, kami mengu-
tamakan kemampuan, kapasitas dan 
keahlian untuk menjaga dan meme-
lihara pelanggan-pelanggan produk-
produk crusher dan screener Metso 
Outotec yang ada serta mengem-
bangkan basis customer yang ada,” 
komentar Shaun Fanning, vice presi-
dent, Distribution Asia Pacific Metso 
Outotec.

“Kami sangat senang untuk memu-
lai kerja sama ini, karena Trakindo 
merupakan distributor alat berat 
yang sudah dikenal baik di Indonesia. 
Kami yakin kemitraan ini akan me-
ningkatkan ketersediaan solusi-solusi 
Metso Outotec dan meningkatkan 
level servis kami untuk para pelang-
gan di Indonesia, salah satu pasar 
konstruksi paling aktif di kawasan 
ini.”

Sementara itu, Ali R. Alhabsyi, man-
aging director, PT Trakindo Utama 
mengatakan kemitraan dengan Metso 
Outotec, salah satu pemain terkemu-
ka untuk solusi-solusi crushing dan 
screening di tanah air, memperkuat 
posisi Trakindo sebagai penyedia 

solusi komplit untuk pasar quarry dan agregat.

“Solusi-solusi penghancuran dan penyaringan agregat yang ditawarkan Metso 
Outotec melengkapi portofolio peralatan berat kami yang ada dan memban-
tu mengembangkan bisnis kami, serta menjadi one-stop shop pilihan untuk 
industri konstruksi,” kata Ali. 

Ruang lingkup kontrak ini mencakup solusi-solusi penghancuran dan penyar-
ingan agregat Metso Outotec berikut ini; mesin-mesin mobile crusher dan 
screen, jaw crusher Nordberg C-Series dan cone crusher Nordberg HP Series, 
penyaring Premier dan Compact Series, truck body Metso Outotec serta me-
dia saringan Trellex.

PT Trakindo Utama merupakan penyedia solusi-solusi peralatan berat kelas 
dunia di Indonesia dengan pengalaman 50 tahun di industri ini. Perusahaan 
ini memiliki jaringan luas lebih dari 60 cabang dan lebih dari 6.000 karyawan 
di seluruh Indonesia. EI

Contoh produk 
Metso Outotec. 

TRAKINDO MENJADI DISTRIBUTOR
METSO OUTOTEC DI INDONESIA

Metso Outotec telah menun
juk PT Trakindo Utama se

bagai distributor solusisolusi 
agregatnya di Indonesia sejak 

September 2021

Ki-Ka: Unggul Aribowo dari Metso Outotec, Immawan Priyambudi dan 
Arif Prawira dari PT Trakindo Utama

FOTO: METSO
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PT Kobexindo Tractors Tbk 
(KOBX) membukukan lonjakan 
penjualan pada semester per-

tama tahun 2021. Pendapatan Bersih 
penyedia solusi alat berat terinteg-
rasi ini pada paruh pertama tahun ini 
tumbuh 143% menjadi US$56.40 juta 
dibandingkan periode yang sama ta-
hun 2020, yakni US$23.18 juta. 

“Jika dibandingkan, Pendapatan Bersih 
enam bulan pertama 2021 tersebut su-
dah melampaui pencapaian satu tahun 
penuh 2020 yang tercatat US$50.97 
juta. Lonjakan pertumbuhan ini tidak 
lepas dari meningkatnya permintaan 
alat berat, khususnya per tambangan,” 
papar Andry B. Limawan, Direktur Uta-
ma PT Kobexindo Tractors Tbk, dikutip 
dari rilis yang diterima Equipment In-
donesia, Senin (23/8). 

Angka Pendapatan Bersih konsolidasi 
merupakan gabungan dari Pendapa-
tan Bersih segmen-segmen usaha 
yang dimiliki KOBX. Segmen-segmen 
usaha yang dimiliki Perseroan terse-
but saat ini, antara lain: Segmen Unit 
Alat Berat, Segmen Suku Cadang, 
Segmen Jasa Perbaikan dan Kontrak-

tor Pertambangan, serta Segmen 
Sewa yang terdiri dari sewa alat be-
rat dan sewa bangunan. 

Segmen unit alat berat pada triwulan 
II-2021 berhasil membukukan angka 
Pendapatan Bersih sebesar US$43.39 
juta, tumbuh 235% jika disandingkan 
dengan pencapaian periode yang sama 
tahun lalu sebesar US$12.93 juta.  

“Unit alat berat merupakan segmen 
dengan kontribusi tertinggi di antara 
segmen-segmen lainnya. Segmen ini 
menyumbangkan angka Pendapa-
tan Bersih sebesar 76,84% terhadap 
Pendapatan Bersih secara konsoli-
dasi. Kenaikan harga batu bara yang 
mencapai 70% sejak awal tahun 2021 
jelas berdampak positif terhadap 
kinerja kami,” komentar Andry B. Li-
mawan mengenai lonjakan pendapa-
tan  bersih Perseroan itu. 

Kenaikan signifikan pada penjualan 
unit alat berat membuat kontribusi 
segmen ini meningkat dari 55,77% 
pada triwulan II-2020 menjadi 76,84% 
pada triwulan II-2021. 

PT Kobexindo Tractors Tbk yang 

berdiri sejak 2002 merupakan distri-
butor eksklusif alat berat merk DOO-
SAN Excavator (Korea Selatan), NHL 
TEREX Truck  (China), JUNGHEINRICH 
Electric Reach Truck (Jerman),  HAKO 
Sweeper (Jerman), Macro Sweeper 
(Italy) dan Mercedes Benz Truck (Jer-
man). Perusahaan ini memiliki 12 
kantor cabang yang tersebar di kota-
kota besar di Indonesia. 

Segmen Suku Cadang per Juni 2021 
membukukan Pendapatan Bersih 
sebesar US$7.26 juta tumbuh 25% 
ketimbang periode yang sama ta-
hun 2020, US$5.80 juta. Segmen 
ini berkontribusi 12,88% terhadap 
Pendapatan Bersih Kobexindo, atau 
terbesar kedua setelah segmen Pen-
jualan Unit Alat Berat. 

Segmen terbesar ketiga adalah seg-
men Jasa Perbaikan dan Kontraktor 
Pertambangan. Segmen ini berhasil 
meraih US$3.10 juta setara 5,50% ter-
hadap Pendapatan Bersih konsolida-
sian. Sepanjang enam bulan pertama, 
segmen ini tumbuh 52,57% dibanding-
kan pencapaian periode sama tahun 
2020 lalu yakni US$2,03 juta. 

“Lonjakan pertumbuhan di segmen 
ini turut ditopang oleh kinerja enti-
tas anak perusahaan yang bergerak 
di jasa kontraktor pertambangan. Ini 
merupakan unit usaha terbaru yang 
dimiliki Perseroan, sehingga menam-
bah jasa layanan guna menopang 
portofolio pendapatan Kobexindo,” 
tambah Andry B. Limawan. 

Adapun segmen pendapatan lain 
adalah segmen Sewa yang terdiri dari 
sewa alat berat dan bangunan. Seg-
men Sewa Alat Berat membukukan 
pendapatan bersih sebesar US$2.30 
juta tumbuh 15,24% dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu yakni 
US$1.97 juta. Segmen ini menyum-
bang 4,08% terhadap Pendapatan 
Bersih konsolidasi KOBX. 

Segmen Sewa Bangunan pada periode 
tahun ini membukukan pendapatan 
US$390 ribu atau setara kontribusi 
0,69% terhadap Pendapatan Bersih 
konsolidasi Perseroan. 

Solidnya kinerja Pendapatan Bersih 
pada enam bulan pertama yang di-
barengi dengan strategi kontrol biaya 
yang ketat membuat kinerja laba 
Perseroan meningkat signifikan. 

Posisi Laba Kotor pada enam bulan 
pertama tumbuh 203,19% menjadi 
US$11.92 juta dibandingkan kinerja 
tahun lalu US$3.93 juta. 

Produk-produk alat berat yang diageni Kobexindo. 

LONJAKAN PENJUALAN KOBEXINDO 
PADA SEMESTER I-2021

Kobexindo mencatat lonjakan penjualan alat berat selama se
mester pertama tahun 2021 yang dipacu oleh harga komoditas 

tambang, khususnya batu bara, yang terus menguat. 

FOTO: EI
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Saat berkendara di jalan raya 
maupun jalan tol, kita kerap 
melihat mobile crane, baik yang 

sedang melintas maupun yang sedang 
bekerja di sekitar jalur yang dilalui. 
Kita juga bisa menemukan alat ini di 
berbagai jobsite. Mobile crane sering 
digunakan dalam konstruksi berba-
gai bangunan dan proyek-proyek 
infrastruktur lainnya. Warehouse, 
pera kitan alat berat dan pelabuhan 
sangat mengandalkan penggunaan 
mobile crane. Bahkan pertambangan 
hingga instalasi pembangkit dan ma-
sih banyak lagi membutuhkan mobile 
crane sebagai mesin pendukung di 
lokasi kerja. 

Mobile crane merupakan alat yang 
digunakan untuk mengangkat mate-
rial dengan efisien dan aman. Ke-
mampuannya untuk bermobilisasi 
tanpa menggunakan peralatan lain 
untuk mengangkutnya menuju lokasi 
kerja membuat alat ini sangat prak-
tis. Karakternya yang sangat mobile 
memungkinkannya  dapat digunakan 
untuk mengangkat barang di berbagai 
jobsite. Sesuai namanya, mobilitas-
nya tinggi. 

Mobile crane mempunyai beragam 
tipe dan ukuran seperti truck crane, 
crawler crane, truck –mounted 
crane, rough terrain crane dan all 
terrain crane. Beberapa mobile crane 
dilengkapi dengan peralatan kerja, 
bergantung pada aplikasinya. Misal-
nya, ada mobile crane yang dileng-
kapi dengan alat pemancang tiang ke 
dalam tanah (piledriver), clamshell, 
dragline, wrecking ball, magnet hing-
ga platform untuk mengangkat para 
pekerja (personnel basket). Tetapi 
mesin-mesin mobile crane seperti ini 

biasanya digunakan untuk fungsi-funugsi khusus. Ada pula mobile crane yang 
dilengkapi dengan attachment angkat berat (heavy lift attachment), tower 
attachment dan luffing jib.

Mobile crane Zoomlion
Seiring dengan kian pesatnya pembangunan di berbagai sektor di Indonesia 
dewasa ini, kebutuhan mobile crane terus meningkat dan semakin be ragam. 
Merespons kondisi pasar itu, salah satu suplier alat berat di tanah air, Zoom-
lion Indonesia Heavy Industry atau yang lebih dikenal dengan Zoomlion, 
memperkenalkan beragam jenis mobile crane. 

Terdapat empat jenis mobile crane yang dipasarkan Zoomlion di Indonesia 
saat ini, yaitu Truck Crane (ZTC250R, ZTC550R, dan ZTC600R); Crawler 
Crane (ZCC550H, ZCC850H, dan ZCC1300); Rough Terrain Crane (ZRT300, 
ZRT600, dan ZRT850); dan All Terrain Crane (ZAT1500, ZAT2000, dan 
ZAT3000).

MOBILE CRANE ZOOMLION, 
SERBAGUNA & TANGGUH

Mobile Crane Zoomlion.

Zoomlion memperkenalkan 
beragam tipe mobile crane 

yang sesuai dengan kebutuh
an para customer di Indo

nesia melalui dealerdealer 
resminya. 

ZOOMLION
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sektor industri yang sedang berkem-
bang pesat di Indonesia saat ini. 
Namun, sebagian besar dari unit-unit 
tersebut bekerja di sektor-sektor 
konstruksi dan infrastruktur, tanpa 
menutup kemungkinan untuk mendu-
kung operasi-operasi di pertambang-
an, minyak & gas serta manufaktur. 

Produk-produk mobile crane Zoom-
lion tersebut ditenagai oleh engine 

Cummins atau Weichai 
– kedua engine itu sudah 
umum di pasaran yang 
berarti ketersediaan 
spareparts (suku cadang) 
mudah diperoleh. Dileng-
kapi dengan teknologi-
teknologi mesin terkini 
dan sangat bertenaga 
memungkinkan alat-alat 
angkat itu  mudah ber-
manuver dan meng angkat 
secara maksimal namun 
tetap mengedepankan 
efisiensi dan keselamatan. 

Produk-produk mobile 
crane Zoomlion tersebut 
juga menggunakan sistem 
crane yang disempurnakan 
sehingga memiliki struktur 
yang stabil dan kuat un-
tuk proses pengangkutan. 
Desain unit yang yang 
mengedepankan keama-
nan dan kenyamanan ope-
rator juga menjadi fitur 
utama mesin-mesin ini. 

Zoomlion Indonesia Heavy 
Industry merupakan pro-
dusen alat berat asal 
Cina. Penjualan, distribusi 
dan layanan purna jual 
produk-produk mobile 
crane Zoomlion di Indo-
nesia dilakukan bekerja 
sama dengan mitra-mitra 
bisnisnya. Khusus untuk 

Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: 

PT Zoomlion Indonesia Heavy Industry
Kirana Two Tower, Level 18C

Jl. Boulevard Timur No. 88, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250

Hotline Whatsapp: (62) 811 1300 157
Tel: (62-21) 2245 9467 

Email: info.indonesia@zoomlion.com
Website: en.zoomlion.com

 ZOOMLION

Truck Crane Zoomlion memiliki de-
sain yang compact, tetapi sangat 
bertenaga dan efisien. Tersedia ban-
yak pilih an ukuran untuk berbagai 
kebutuhan. Truck crane Zoomlion 
juga mudah untuk mobilisasi. Crawl-
er Crane Zoomlion dikenal sangat 
bertenaga dan efisien. Bertumpu 
pada crawler membuatnya sangat 
stabil, kuat dan kokoh. Jangkauan 
angkatnya tinggi. Untuk berop-
erasi di medan yang sulit dan berat, 
Zoomlion menyediakan Rough Ter-
rain Crane. Alat ini bertenaga, kuat, 
stabil, efisien, dan memiliki jang-
kauan crane yang tinggi. 

Jika Anda memerlukan mobile crane 
yang dapat beroperasi di segala me-
dan, Zoomlion menawarkan All Ter-
rain Crane yang sangat bertenaga, 
kuat, stabil, efisien dan jangkauan 
crane-nya tinggi.

Produk-produk mobile crane Zoom-
lion tersebut mendukung berbagai 

mobile crane, Zoomlion memiliki be-
berapa dealer resmi. Dealer-dealer 
itu memiliki dukungan tim teknisi 
dan mekanik yang handal di seluruh 
Indonesia di bawah pengawasan 
Zoomlion Indonesia Heavy Industry 
untuk mendukung semua customer. 
Ketersediaan suku cadang resmi sela-
lu dimonitor di masing-masing dealer 
untuk menjaga kecukupan stok dan 
distribusi di seluruh Indonesia. (Ar-
tikel ini kami terbit ulang karena 
ada kesalahan teknis pada edisi se-
belumnya)

Truck crane Zoomlion.

EQUIPMENTNEWS
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CNH Industrial mengumumkan 
pelaksanaan perjanjian untuk 
membeli 90%  saham Sampi-

erana, sebuah perusahaan Italia yang 
mengkhususkan diri dalam pengemban-
gan, pembuatan dan komersialisasi me-
sin-mesin pemindah tanah (earthmov-
ing), undercarriage dan suku cadang. 
CNH untuk mendapatkan kendali 100% 
atas perusahaan itu setelah empat ta-
hun menyusul penutupan transaksi.

Dengan akuisisi ini, CNH Indus-
trial bertujuan untuk meningkatkan 
penawarannya di sektor konstruksi 
dan memperoleh kemampuan-ke-
mampuan internal (in-house) yang 
lebih besar, kendali atas rantai nilai, 
dan peluang-peluang pangsa pasar.

Nilai total transaksi akan setara 
dengan €101,8 juta (CAD$151 juta, 
USD$120 juta) tergantung pada 
penyesuaian penutupan dan pasca-
penutupan tertentu. Perhitungan 
tersebut akan didanai dengan uang 
tunai yang tersedia di tangan CNH 
Industrial. Penutupan diharapkan 
terjadi pada kuartal keempat tahun 
2021, tergantung pada pemenuhan 

kondisi penutupan seperti biasanya. 

“Akuisisi strategis terbaru ini akan 
semakin mempercepat pertumbuhan 
bisnis peralatan konstruksi kami yang 
menguntungkan. Portofolio Sampi-
erana yang luar biasa memantapkan 
kehadiran kami di segmen pasar yang 
kritis dan memberi dealer-dealer dan 
pelanggan-pelanggan kami akses ke 
produk-produk terkemuka industri 
ini yang didukung oleh merek, dis-
tribusi, dan pengalaman manufaktur 
kami,” kata Scott Wine, CEO CNH 
Industrial, dikutip dari website peru-
sahaan itu, Selasa (31/8). 

“Saya ingin berterima kasih kepada 
Stefano Pampalone, presiden Con-
struction dan timnya, karena usahan-
ya mendorong kesepakatan ini hingga 
selesai dan untuk pekerjaan luar 
biasa mereka yang mengubah bisnis 
konstruksi kami, menyesuaikan jejak 
dan mengembalikannya ke jalur yang 
menguntungkan – pencapaian yang 
mengesankan mengingat periode 
yang sangat menantang saat ini.”

Diakui di sektor konstruksi untuk 
produk-produk mini dan midi excava-

tor Eurocomach serta undercarriage 
khusus, Sampierana telah mencatat 
kinerja yang sangat baik dari tahun 
ke tahun, terutama di Eropa. 

Selain kantor pusat dan lokasi-lokasi 
produksi di Italia, Samperiana meng-
operasikan anak perusahaan yang 
dikendalikan sepenuhnya dengan 
fasilitas-fasilitas produksi di Kunshan, 
Cina. Perusahaan ini dikenal karena 
keandalan, kualitas, dan teknologi 
inovatifnya. Portofolio produknya yang 
luas, kapasitas kustomisasi yang tinggi, 
dan prototipe tenaga listrik yang ada 
sangat cocok dengan pendekatan CNH 
Industrial yang berpusat pada pelang-
gan dan berkelanjutan.

CNH Industrial merupakan pemimpin 
global di sektor barang-barang modal 
dengan pengalaman industri yang ma-
pan, memiliki beragam produk, dan 
jaringan bisnis yang tersebar di ber-
bagai belahan dunia. Masing-masing 
brand milik perusahaan asal Italia ini 
merupakan kekuatan internasional 
utama di sektor industri spesifiknya: 
Case IH, New Holland Agriculture dan 
Steyr untuk traktor dan mesin perta-
nian; CASE dan New Holland Construc-
tion untuk peralatan konstruksi; Iveco 
untuk kendaraan-kendaraan komersial; 
Iveco Bus dan Heuliez Bus untuk bus; 
Iveco Astra untuk kendaraan-kenda-
raan quarry dan konstruksi; Magirus 
untuk kendaraan pemadam kebakaran; 
Iveco Defence Vehicles untuk pertah-
anan dan perlindungan sipil; dan FPT 
Industrial untuk engine dan transmisi. 
(Sumber: CNH Industrial)

Midi Excavator Eurocomach dari pabrikan 
Samperiana. CNH Industrial baru saja men-
gumumkan akuisisi Samperiana yang dikenal 
sebagai spesialis mesin-mesin pemindah 
tanah di Italia. 

CNH INDUSTRAL AKUISISI
PRODUSEN EXCAVATOR SAMPIERANA

CNH Industrial sudah menandatangani kesepakatan untuk 
mengakuisisi pabrikan excavator kecil Sampierana dengan

nilai €101,8 juta.

SAMPERIANA
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Kontraktor pembongkaran yang berbasis di Singapura, Beng 
Siew Construction Pte Lt, bertanggung jawab untuk mem-
bongkar gedung tinggi dari atas ke bawah, menghancurkan 

fondasi-fondasi bangunan itu, dan memindahkan material-material 
bongkaran keluar dari lokasi.

Di setiap tahapan pekerjaan, perusahaan yang didirikan pada tahun 
1987 sangat memperhatikan keberlanjutan proyek. Perusahaan itu, 
dalam ope rasinya, sangat peduli pada lingkungan dan menargetkan 
untuk sebisa mungkin mengurangi, menggunakan kembali, dan mend-
aur ulang material-material bangunan itu.

Inilah salah satu alasan manajemen Beng Siew memilih untuk 
mengguna kan mesin-mesin Volvo untuk pekerjaan tersebut. Volvo 
Construction Equipment (Volvo CE) telah menjadi pendukung kon-
struksi berkelanjutan selama lebih dari 50 tahun dan telah membuat 
langkah-langkah besar dalam membatasi dampak lingkungan dari 

EQUIPMENTNEWS

EXCAVATOR VOLVO DORONG
KESELAMATAN DAN EFISIENSI

PADA PROYEK PEMBONGKARAN
DI SINGAPURA

Beberapa crawler excavator Volvo membersihkan material yang dibongkar di lokasi kerja di daerah Tanjong Pagar, Singapura. 

Kontraktor pembongkaran di 
Singapura, Beng Siew Con
struction Pte Ltd, sedang 

menggunakan beberapa 
excavator Volvo untuk mem

bongkar secara efisien dan 
aman bangunanbangunan 

komersial di daerah Tanjong 
Pagar, menyiapkan tempat 

untuk pembangunan gedung 
komersial baru, termasuk 
area parkir bawah tanah.

VCE
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produk-produknya selama pembua-
tan, pengiriman, dan di lokasi kerja.

Keamanan sebagai standar
Alasan lainnya adalah dedikasi Volvo 
CE terhadap isu keselamatan. Proyek 
ini berada di daerah perkotaan yang 
sibuk dan proses pembongkarannya 
rumit, membutuhkan perawatan eks-
tra untuk memastikan keselamatan 
para operator alat berat, staf-staf 
lokasi, dan publik. Dengan me-
milih mesin-mesin Volvo, Beng Siew 
mendapat manfaat dari keandalan 
alat-alatnya dan fitur-fitur kesela-
matan yang terdepan di industri.

Bangunan bertingkat tinggi yang 
sudah uzur dibangun menggunakan 
lempeng-lempeng lantai beton pra-
cetak yang dililit tali kawat untuk 
menahan tekanan beban lantai. 
Untuk membongkar struktur ini dari 
atas ke bawah dengan aman, Beng 
Siew menggunakan excavator Volvo 
EC140DL dengan hydraulic breaker 
Volvo HB14 guna memecah lempe-
ngan-lempengan lantai demi lantai 
dari lantai dari atas ke bawah.

“Operator-operator kami sangat me-
nyukai mesin ini. Sangat mudah di-
gunakan dan dikontrol, menghasilkan 
konsumsi bahan bakar yang rendah 
dan pipa hidraulik bantu memastikan 
hydraulic breaker bekerja secara 
efektif dan efisien,” kata Tan Chee 
Seng, manajer proyek senior di Beng 
Siew Construction Pte Ltd, dikutip 
dari rilis Volvo Construction Equip-
ment, Senin (9/8). 

Di lokasi proyek itu, kontraktor yang 
bertanggung jawab atas proyek pem-
bongkaran ini juga telah mengerah-
kan satu unit excavator EC140BLC, 
satu unit EC290BLC, dua unit 
EC200D, dua unit EC210D, dan tiga 
unit EC350DL untuk membersihkan 
lokasi dan memuat material yang di-
bongkar ke truk-truk untuk dipindah-
kan. Sepuluh mesin itu ditugaskan 
antara Juni 2018 dan Februari 2021 
dan akan tetap berada di proyek 
hingga Oktober nanti.

Produktivitas dan
waktu kerja tinggi
“Kami menggunakan mesin-mesin ini 
untuk aplikasi  pembongkaran berat 
dan kami mendorong unit-unit ini 
untuk bekerja keras. Unit-unit ini 

bekerja selama delapan jam per hari 
dalam satu shift, enam hari seming-
gu. Di sinilah desain Volvo yang 
tahan lama dan andal menunjukkan 
kekuatan yang sebenarnya,” kata Tan 
Chee Seng memuji.

“Tentu saja, ada beberapa masalah 
kecil, seperti yang biasa terjadi de-
ngan mesin apa pun, tetapi persoalan-
persoalan ini dapat teratasi dengan 
sangat cepat. Layanan dan pasokan 
suku cadang yang kami terima dari 
Volvo CE Singapura sa ngat baik. Kami 
juga menggunakan CareTrack untuk 
menjaga kesehatan dan produktivitas 
mesin-mesin ini,” lanjutnya.

CareTrack merupakan sistem telema-
tika Volvo yang memberi para 

Alex Wong, sales manager Volvo CE Singapore (kiri) bersama dengan Tan Chee Seng, 
manajer proyek senior pada Beng Siew Construction Pte Ltd (kanan) di depan excava-
tor Volvo EC140DL dengan breaker HB14. 

VCE

pelanggan akses ke berbagai infor-
masi mesin yang dirancang untuk 
menghemat waktu dan uang mereka. 
Dengan menghubungkan mesin-mesin 
ke perangkat pemantauan jarak jauh 
ini, para pelanggan dapat mengopti-
malkan kinerja alat berat dan opera-
tor, mengurangi biaya bahan bakar, 
dan secara proaktif mengelola layan-
an dan pemeliharaan untuk waktu 
kerja maksimum.

“Secara keseluruhan, kombinasi 
mesin-mesin yang dibuat dengan 
baik, dukungan suku cadang dan 
servis yang cepat, serta konektivitas 
dengan CareTrack membantu kami 
menyelesaikan pekerjaan ini dengan 
aman dan efisien,” Tan Chee Seng 
menyimpulkan. EI

Unit-unit ini bekerja selama delapan 
jam per hari dalam satu shift, enam hari 
seminggu. Di sinilah desain Volvo yang 
tahan lama dan andal menunjukkan 
kekuatan yang sebenarnya.

EQUIPMENTNEWS
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Penjualan peralatan konstruksi 
global diperkirakan mencapai 
rekor tertinggi 1,13 juta unit, 

dengan nilai hampir US$110 miliar 
tahun ini, menurut perkiraan terbaru 
dari konsultan spesialis Off-Highway 
Research, Kamis (19/8). 

Angka 1,13 juta unit tahun ini akan 
naik 2% dari rekor sebelumnya se-
banyak 1,11 juta mesin yang dicapai 
pada 2018.

Puncak penjualan ini tidak diperki-
rakan sebelum pecahnya pandemi 
Covid-19 – Off-Highway percaya 
rekor tertinggi akan terjadi karena 
respons stimulus terhadap virus oleh 
pemerintah-pemerintah di seluruh 
dunia, paling signifikan di Cina.

Program penerbitan obligasi-obligasi 
khusus oleh pemerintah-pemerintah 
provinsi pada tahun 2020 guna 
menghimpun dana untuk belanja 
infrastruktur dan stimulus lainnya 
membuat pasar Cina naik 30%. Per-
tumbuhan itu berlanjut hingga kuar-
tal pertama 2021, tetapi pasar Cina 
telah melambat sejak itu. Diperki-
rakan akan terjadi penurunan 2% 
penjualan alat berat pada tahun ini 
secara keseluruhan. Meski demikian, 
volume penjualan di Cina akan tetap 
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pada level yang sangat tinggi dalam 
sejarah.

Selagi Cina melambat, terjadi re-
bound di banyak belahan dunia lain-
nya yang terbukti lebih kuat dari-
pada yang diperkirakan pada awal 
tahun ini. Pasar Eropa diproyeksikan 
naik 15% pada tahun 2021, berlawa-
nan dengan perkiraan pertumbuh-
an satu digit sebelumnya. Volume 
rebound-nya diperkirakan mencapai 
level yang sama dengan siklus ter-
tinggi yang terlihat pada 2019.

Demikian juga, perkiraan untuk 
pasar Amerika Utara telah diperbarui 
dengan peningkatan 13%. Meskipun 
kenaikan tidak akan membuatnya 
kembali ke level tertinggi pada ta-
hun 2019, level ini akan dicapai dan 
terlampaui pada tahun-tahun beri-
kutnya.

Di pasar Jepang penjualan alat berat 
diperkirakan meningkat 1% pada tahun 
2021 ini, berlawanan dengan ekspek-
tasi penurunan sebelumnya. Kenaikan 
ini berdasarkan sedikit kenaikan pen-
jualan yang terlihat pada tahun 2020 
karena pemerintah meningkatkan 
pengeluaran untuk pekerjaan-peker-
jaan umum dan membawa pasar ke 
level tertinggi sejak awal 2010-an.

Namun, perkiraan untuk pasar India 
telah diturunkan dari kenaikan 15% 
yang diperkirakan sebelumnya men-
jadi kenaikan penjualan 11% tahun 
ini. Hal ini disebabkan oleh gelom-
bang kedua infeksi Covid yang me-
landa negara itu pada kuartal kedua 
tahun 2021.

Prospek pasar untuk belahan dunia 
lainnya tidak berubah, dengan eks-
pektasi kenaikan 6% dalam penjualan 
tahun ini.

Menurut Managing Director Off-
Highway Research, Chris Sleight, 
“Rebound global penjualan peralatan 
selama enam hingga sembilan bulan 
terakhir sangat mencolok. Meskipun 
ini adalah berita bagus, industri ini 
masih menghadapi banyak tantangan 
dalam memenuhi permintaan, ter-
masuk kendala rantai pasokan dan 
kemacetan di sekitar pengiriman dan 
logistik lainnya.

“Saya percaya bahwa, tanpa ini, 
penjualan tahun ini mungkin lebih 
tinggi dari volume rekor yang kami 
prediksi. Namun, sisi positifnya 
adalah tren pasar yang menguat saat 
ini akan berlanjut hingga 2022 se-
bagai akibatnya.” 

(Sumber: Off-Highway)

PREDIKSI “REKOR” 
PENJUALAN ALAT BERAT 

TAHUN 2021

Suasana pameran alat berat di Jakarta pada tahunu 2019. 
FOTO: EI
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Samudera Mulia Abadi, yang berkantor pusat di Manado, Sulawesi 
Utara, merupakan salah satu kontraktor jasa pertambangan terke-
muka di Indonesia, khususnya untuk pertambangan emas dan mi-

neral lainnya. Perusahaan swasta ini mengkhususkan diri dalam persiapan 
tambang – termasuk infrastruktur dan pendirian lokasi, pekerjaan tanah 
dan pembersihan lahan, serta manajemen proyek – juga penggalian, pe-
muatan dan pengangkutan di tambang-tambang terbuka serta pengang-
kutan di jalan raya dan off-road.

Keselamatan nomor satu 

Pekerjaan terbaru perusahaan itu adalah kontrak lima tahun pada sebuah 
proyek senilai USD 30 miliar untuk mengekstraksi bijih nikel dan meng-
angkutnya ke fasilitas smelter di Proyek Nikel Teluk Weda di Halmahera 
Tengah. Tantangan utama di sini adalah tanah yang lunak di lokasi tam-
bang dan pada jalan angkut yang dilewati.

“Kami berusaha untuk tetap efisien dalam melakukan pekerjaan apapun 
untuk mencapai hasil yang terbaik dan keselamatan tetap menjadi nomor 
satu. Setiap lini pekerjaan harus mengutamakan keselamatan. Mengingat 
kondisi area tambang dan pengangkutan, mesin-mesin articulated hauler 

ARMADA VOLVO JAMIN OPERASI
YANG AMAN DAN MENGUNTUNGKAN DI

TAMBANG NIKEL TELUK WEDA

Di Proyek Nikel Teluk Weda 
yang terletak di Halmahera 

Tengah, sebuah armada 
Volvo Construction Equip

ment yang terdiri dari 
mesinmesin articulated 

hauler dan excavator me
nawarkan stabilitas yang 

sangat baik pada tanah lu
nak kepada kontraktor jasa 
pertambangan yang sangat 

mengutamakan kesela
matan, Samudera Mulia 

Aba di, sembari memberi
kan uptime, produktivitas 
dan efisiensi bahan bakar

yang tinggi.

Sebuah articulated hauler Volvo menggasak 
dengan mudah tanah lunak di Proyek Nikel 
Teluk Weda di Halmahera Tengah. 

VCE
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Armada alat-alat 
articulated hauler 
Volvo Samudera 
Mulia Abadi 
memungkinkan 
kontraktor jasa 
pertambangan itu 
mengangkut lebih 
banyak material 
dengan biaya lebih 
sedikit. 

Volvo merupakan pilihan 
yang sempurna sebagai 
unit produksi kami. Unit-
unit excavator Volvo juga 
cocok untuk menangani 
material bijih seperti ini,” 
kata Sastroamijoyo, dikutip 
dari rilis yang diterima 
Equipment Indonesia, Rabu 
(25/8). 

Ketika proyek dimulai pada 
Agustus 2020, Samudera 
Mulia Abadi menurunkan 
17 unit armada articulated 
hauler Volvo (enam model 
A40G dan 11 A60H) dan 12 
crawler excavator Volvo 
(dua model EC200D, lima 
EC210D, dua EC300DL, 
serta tiga model EC480DL), 
yang akan tetap ada di 
lokasi kerja selama mung-
kin.

Saat pengiriman, dealer 
Volvo di Indonesia, PT In-
dotruck Utama, memberi-
kan pelatihan kepada staf-

cok, kombinasi-kombinasi 
penggerak otomatis yang 
meliputi 100% differential 
locks, all-terrain bogie, 
kemudi hidro-mekanis, dan 
suspensi aktif memastikan 
traksi yang sangat baik dan 
kenyamanan operator di 
medan yang paling sulit.

Alat-alat ini juga didesain 
untuk memiliki ketahanan 
ekstrem dan efisiensi bahan 
bakar yang tinggi sehingga 
para operator dapat dengan 
andal memindahkan lebih 
banyak ton per jam dengan 
biaya lebih rendah. 

Sementara itu, untuk mem-
bantu meminimalisir risiko 
keselamatan di area kerja, 
alat-alat berat ini dileng-
kapi dengan perangkat Hill 
Assist, Dump Support Sys-
tem dan Rear View Camera.

Mesin-mesin wheel excava-
tor Volvo, dengan kapasitas 

staf Samudera Mulia Abadi 
untuk menjamin operasi 
yang aman dan membantu 
mereka mendapatkan hasil 
maksimal dari mesin-mesin 
yang diopera sikan. Sejak 
itu, dealer ini terus me-
lakukan pelatihan penyega-
ran karena perilaku ope-
rator dan prosedur kese-
lamatan di lokasi memain-
kan peran penting dalam 
meningkatkan keselamatan 
di Indonesia bagian timur.

Stabil di tanah lunak

A60H merupakan articu-
lated hauler terbesar Volvo 
dengan volume bak 33,6 
m3 dan kapasitas muatan 
55.000 kg, sedangkan A40G 
adalah yang terbesar ketiga, 
yang menawarkan volume 
bak 24 m3 dan kapasitas 
muatan 39.000 kg. 

Pada kedua model terse-
but, drivetrain yang co-

berkisar antara 20 hingga 
50 ton, juga menawarkan 
stabilitas yang sangat baik, 
waktu siklus yang cepat, 
dan konsumsi bahan bakar 
yang rendah, mendorong 
operasi yang aman, produk-
tif, dan menguntungkan.

“Operator-operator kami 
senang bekerja dengan 
alat-alat berat Volvo ka-
rena nyaman dan mudah 
digunakan. Kualitas, daya 
tahan, dan kenyamanan 
produk-produk ini telah 
menguntungkan kami 
dalam banyak hal,” ujar 
Sastroamijoyo.

Ketersediaan mesin 
yang tinggi

Samudera Mulia Abadi 
memanfaatkan mesin-
mesin Volvo ini semaksimal 
mungkin. Unit-unit ini be-
kerja keras sepanjang hari, 
rata-rata 22 jam per hari 
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dalam dua shift, tujuh hari 
seminggu – sehingga keter-
sediaan peralatan terkait 
erat dengan produktivitas 
dan profitabilitas. He-
batnya, alat-alat ini tang-
guh untuk menahan peng-
gunaan yang begitu tinggi. 
Namun, pemeliharaan dan 
servis unit-unit ini simple, 
serta sangat didukung oleh 
dealer yang andal dan res-
ponsif. Dengan selalu siap 
bekerja, mesin-mesin ini 
membantu Samudera Mulia 
Abadi mencapai target-
target produksi ton per jam 
dan biaya per ton.

Karena berbagai keunggu-
lan tersebut, tidak heran 
perusahaan kontraktor ini  
mengandalkan mesin-mesin 
Volvo Construction Equip-
ment pada beberapa kon-
trak lainnya selama lima 
tahun terakhir, termasuk 
Proyek Nikel Pulau Gag di 

crawler excavator EC480DL, 
enam unit crawler exca-
vator EC950EL; dan satu 
unit pemadat (compactor) 
SD110.

“Performa mesin-mesin ini 
secara keseluruhan bagus 
dan ketersediaan fisik di 
atas target. Tentu saja, 
kami menyadari bahwa 
peralatan kadang-kadang 
meng alami downtime, 
meskipun hal ini sangat 
memberatkan. Yang pen-
ting adalah bagaimana 
respon dealer ketika situa-
si-situasi yang tidak meng-
untungkan ini terjadi,” 

Volvo EC480DL dari 
Samudera Mulia 

Abadi menawarkan 
stabilitas yang tinggi, 

waktu siklus yang 
cepat dan konsumsi 

bahan bakar yang 
rendah sehingga 

menghasilkan 
operasi yang efisien 

dan menguntungkan.

Papua Barat dan Proyek 
Tambang Emas Toka Tin-
dung di Sulawesi Utara. 

Di dua lokasi ini, Samudera 
Mulia Abadi mengoperasikan 
total 116 alat berat Volvo, 
yang terdiri dari 50 unit 
articulated hauler A40F, 
17 unit articulated hauler 
A40G, lima unit articulated 
hauler A45G dan tiga unit 
articulated hauler A60H; 
satu unit crawler excava-
tor EC200D, delapan unit 
crawler excavator EC210B, 
lima unit crawler excavator 
EC210D, 12 unit crawler ex-
cavator EC350DL, enam unit 

kata Sastroamijoyo memuji 
kesiagaan PT Indotruck 
Utama dalam memberikan 
dukungan purna jual.

“Kami memiliki hubungan 
kerja yang baik dengan 
dealer kami, Indotruck Uta-
ma. Tim layanan mereka 
yang cekatan  memperce-
pat waktu servis, sementa-
ra suku cadang yang dikirim 
di lokasi memastikan keter-
sediaan suku cadang yang 
tinggi. Secara keseluruhan, 
performa mesin-mesin dan 
kualitas product support 
meningkatkan profitabilitas 
kami,” pungkasnya. EI

Mesin-mesin wheel excavator Volvo juga didesain 
untuk memiliki ketahanan ekstrem dan efisiensi 
bahan bakar yang tinggi sehingga para operator 
dapat dengan andal memindahkan lebih banyak 
ton per jam dengan biaya lebih rendah. 
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Kinerja kinclong kembali di-
tunjukkan PT Bukit Asam,Tbk 
(PTBA) dalam paruh pertama 

tahun 2021. Anggota dari holding 
BUMN Pertambangan MIND ID ini ber-
hasil membukukan laba bersih sebe-
sar Rp 1,8 triliun. Dibanding periode 
yang sama tahun lalu tercatat sebe-
sar Rp 1,3 triliun atau naik 38%. 

Pencapaian laba bersih didukung 
pendapatan yang meningkat 14% 
dibanding smester I tahun lalu. Di paruh 
pertama tahun ini PTBA sukses meraup 
pendapatan sebesar Rp 10,3 triliun, 

Manajemen juga memastikan ke-
giatan operasional pertambangan 
dijalankan dengan protokol kese-
hatan yang ketat. Sehingga aktivitas 
produksi dan penjualan dapat berja-
lan optimal dan aman. 

Selain kegiatan penambangan, pe-
rusahaan yang me ngusung tagline 
“Beyond Coal” ini juga menjadi 
pionir dalam proyek gasifikasi. Ter-
kait dengan itu pada 17 November 
2020, Presiden Joko Widodo telah 
menandata ngani Perpres 109 Tahun 

Ilustrasi kegiatan PT Bukit Asam Tbk. 

HARGA BATU BARA MENGUAT, PTBA SUKSES 
CATAT LABA BERSIH SEMESTER I RP 1,8 T

FOTO: PTBA

Sejak harga batubara terus 
menguat pada Desember 
2020, PTBA mencatat ke

naikan pendapatan dan laba 
bersih. Perusahaan ini juga 
aktif mengembangkan hiliri
sasi batu bara dan merambah 

masuk ke bisnis EBT.

sementara semester I tahun lalu sebesar Rp 9,0 triliun. 

Kenaikan kinerja ini seiring dengan pemulihan ekonomi 
global maupun nasional yang mendorong meningkatnya 
permintaan batu bara. Hal ini mendorong kenaikan har-
ga batu bara yang mana pada 30 Juni sudah menyentuh 
level USD 134,7 per ton.

Dari sisi operasional, produksi batu bara pada semester 
I tahun ini mencapai 13,3 juta ton dengan penjualan se-
banyak 12,9 juta ton. Perseroan menargetkan kenaikan 
volume produksi batu bara dari 25 juta ton pada 2020 
menjadi 30 juta ton pada 2021. 

2020. Beleid ini memasukkan dua proyek milik perusa-
haan masuk menjadi Proyek Strategis Nasional. Kedua 
proyek tersebut adalah Hilirisasi Gasifikasi Batu Bara di 
Tanjung Enim dan Kawasan Industri – Bukit Asam Coal 
Based Industrial Estate (BACBIE) – Tanjung Enim. 

Selain itu, terkait dengan proyek hilirisasi batu bara ini, 
PTBA, Pertamina dan Air Products & Chemicals Inc (APCI) 
telah menandatangani amandemen perjanjian kerja 
sama pengembangan Dimethyl Eter (DME) yang berlang-
sung di Los Angeles, Amerika Serikat. 

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandata-
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nganan Perjanjian Pengolahan DME 
yang menjadi bagian dari kerjasama 
pengembangan DME tersebut. Proyek 
Strategis Nasional ini akan dilakukan 
di Tanjung Enim selama 20 tahun, 
dengan mendatangkan investasi asing 
dari APCI sebesar USD 2,1 miliar atau 
setara Rp 30 Triliun. 

Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara 
per tahun, proyek ini dapat meng-
hasilkan 1,4 juta DME per tahun un-
tuk mengurangi impor LPG lebih dari 
1 juta ton per tahun sehingga dapat 
memperbaiki neraca perdagangan. 
Di samping itu, kerja sama ini men-
jadi portofolio baru bagi perusahaan 
yang tidak lagi sekadar menjual 
batu bara, tetapi juga mulai masuk 
ke produk-produk hilirisasi untuk 
mening katkan nilai tambah. 

Kemudian ada juga PLTU Mulut Tam-
bang Sumsel-8 PLTU Mulut Tambang 
Sumsel-8 berkapasitas 2x620 MW 
merupakan proyek strategis PTBA 
dengan nilai mencapai USD 1,68 
miliar. PLTU ini merupakan bagian 
dari proyek 35 ribu MW dan dibangun 
PTBA melalui PT Huadian Bukit Asam 
Power (PT HBAP) sebagai Indepen-
dent Power Producer (IPP). PT HBAP 
merupakan konsorsium antara PTBA 
dengan China Huadian Hongkong 
Company Ltd. 

Progres pembangunan proyek PLTU 
yang nantinya membutuhkan 5,4 
juta ton batu bara pertahun ini telah 
mencapai penyelesaian proyek sebe-
sar 88,15% per Juli 2021. Pembangkit 
listrik ini diharapkan bisa beroperasi 
penuh secara komersial pada kuartal 
I- 2022. 

PTBA juga cukup aktif melakukan 
diversifikasi usaha dengan meram-
bah ke pengembangan Energi Baru 
Terbarukan (EBT). Ini dilakukan de-
ngan pengembangan PLTS. Salah satu 
bukti yakni Commercial Operation 
Date (CoD) PLTS di Bandara Soekarno 
Hatta bekerjasama dengan PT Angka-
sa Pura II (Persero). PLTS beroperasi 
penuh pada 1 Oktober 2020. 

PTBA berencana menggarap proyek 
pengembangan PLTS di lahan paska 
tambang milik perusahaan yang 
berada di Ombilin-Sumatera Barat, 
Tanjung Enim-Sumatera Selatan, dan 
Bantuas-Kalimantan Timur. Masing-
masing lahan paska tambang akan 
terpasang PLTS dengan kapasitas 
mencapai 200 MW. Saat ini PLTS 
sedang dalam tahap pembahasan 
dengan PLN untuk bisa menjadi In-
dependent Power Producer (IPP) dan 
ditargetkan masuk pada 2022. EI

Saat ini kondisi industri batu 
bara sedang bagus dengan 
harga yang mencatat rekor 

tertinggi dalam 10 tahun terakhir. 
Situasi ini semakin menunjang 
strategi perusahaan untuk me-
naikkan dan mencapai panduan 
nisbah kupas demi memungkinkan 
fleksibilitas operasional jangka 
panjang. Perusahaan ini juga akan 
melanjutkan upaya meningkat-
kan produktivitas dan efisiensi di 
sepanjang rantai pasokan batu bara 
yang terintegrasi secara vertikal. 

Produk E4700 dan E4900 tetap 
mendominasi penjualan batu bara 
Adaro Energi. Ini didukung dengan 
permintaan yang solid. Pada paruh 
pertama penjualan batu bara per-
seroan lebih banyak ke domestik. 

Sementara ke pasar Asia Tenggara 
mencapai 22% dengan Malaysia seba-
gai yang terbesar. Porsi penjualan ke 
Cina naik menjadi 20% sejalan dengan 
kenaikan permintaan negara ini ter-
hadap produk batu bara termal dan 
metalurgi AE. 

Sementara dari nisbah kupas pada 
semester I tahun ini tercatat 4,35x. 
Dijelaskan di sini bahwa AE mem-
pertahankan panduan nisbah kupas 
untuk tahun 2021 yang ditentukan 
sebesar 4,8x dan akan mengejar tar-
get tersebut pada kuartal yang ber-
curah hujan lebih rendah. 

Khusus pada kuartal II tahun ini, 
produksi batu bara perseroan men-
capai 13,62 juta ton. Dibanding 
pe riode yang sama tahun lalu ada 

PRODUKSI TURUN 3%, 
PENDAPATAN ADARO ENERGY 

TUMBUH 15% 
PADA SEMESTER I-2021

Foto mulut tambang PT Adara Indonesia.

Dalam enam bulan pertama tahun ini produksi batu bara PT Adaro 
Energy,Tbk (ADRO) mencapai 26,49 juta ton atau turun 3% dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu. Sementara volume penjualan batu bara 

pada semester I mencapai 25,78 juta ton.

 ADARO
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kenaikan 7%. Sementara volume pen-
jualan batu bara pada kuartal II ta-
hun ini mencapai 13,19 juta ton atau 
naik 4% y-o-y. Lalu total volume pen-
gupasan lapisan penutup pada 2Q21 
mencapai 62,68 Mbcm, atau naik 18% 
y-o-y, sehingga nisbah kupas kuartal 
ini mencapai 4,6x. 

Kinerja produksi pada paruh pertama 
ini ditopang oleh beberapa anak 
usaha. Pertama, PT Adaro Indonesia 
memproduksi 21,73 juta ton batu bara 
pada semester I. Dibanding perio de 
yang sama tahun lalu turun 9% y-o-
y. Sementra Penjualan batu bara PT 
Adaro Indonesia mencapai 23,84 juta 
ton atau turun 8% y-oy. Terhitung sejak 
akhir Juli 2021, PT Bukit Makmur Man-
diri Utama (BUMA) telah mengambil 
alih porsi penambangan PT Pamapersa-
da Nusantara (PAMA).

Kemudian tambang Balangan Coal 
Companies yang memproduksi 2,46 
juta ton batu bara pada paruh perta-
ma tahun ini. Kemudian ada PT Adaro 
Metcoal Companies (AMC) yang men-
catat produksi batu bara sebesar 1,43 
juta ton pada kuartal I. Diban ding 
periode yang sama tahun lalu naik 
99% y-o-y. Sementara penjualan batu 
bara pada pada semester I mencapai 
1,17 juta ton, atau naik 63% y-o-y. 

Ada juga tambang Mustika Indah 
Permai (MIP) yang pada enam bulan 
pertama ini memproduksi batu bara  
sebesar 0,87 juta ton. Ini berarti 
naik 289% y-o-y. Penjualan batu bara 
MIP untuk periode ini berjumlah 0,77 
juta ton atau naik 254% y-o-y. 

Kontribusi juga datang dari  Kestrel 
Coal Mine yang pada periode ini 
memproduksi batu bara mencapai 
2,86 juta ton atau turun 10% y-o-y. 
Sementara penjualan batu baranya 
mencapai 2,67 juta ton atau turun 
18% y-o-y. Tujuan penjualan Kestrel 
didominasi oleh para pelanggan di 
pasar-pasar utama Asia. India masih 
merupakan tujuan penjualan terbe-
sar pada paruh pertama. Kemudian 
disusul Korea Selatan dan Jepang. 

Dari usaha jasa pertambangan, ki-
nerja PT Sapta Indra Sejati  mencatat 
kinerja pengupasan lapisan penu-
tup dan volume produksi batu bara 
masing-masing turun 5% dan 12%. SIS 
mencatat kinerja pengupasa lapisan 
penutup sebesar 80,46 Mbcm. Semen-
tara produksi batu bara sebesar 19,02 
juta ton. SIS mencatat penurunan 
volume secara y-o-y akibat musim 
hujan berkepanjangan yang berlanjut 
sampai awal kuartal II dan hal ini ber-
dampak terhadap operasi. EI

Harga timah yang menguat 
sejak awal tahun ini telah 
membuat PT Timah,Tbk (TINS) 

mencatat performa finansial positif. 
Selain itu, manajemen pun terus 
melakukan pembenahan. Dari sisi 
ope rasi produksi, kinerja kuartal II 
tahun ini tidak sebagus kinerja pe-
riode yang sama tahun lalu. 

Pada kuartal II 2021, TINS mencatat 
produksi bijih timah sebesar 11.457 

HARGA MEMBAIK, DI KUARTAL II 
PT TIMAH RAIH LABA OPERASI

Produk timah dari PT Timah Tbk. 

ton. Pada kuartal II tahun 2020, perseroan berhasil memproduksi bijih timah 
hingga 25.081 ton. Sebagian besar dikontribusi oleh kegiatan penambangan 
timah di laut. 

Sementara produksi logam timah pada kuartal II tahun ini tercatat sebesar 
11.915 ton atau turun 57%. Pada triwulan II tahun 2020, produksi logam 
timah mencapai 27.833 ton. Sementara penjualan logam timah pada triwu-
lan II tahun 2021 sebesar 12.523 ton. Juga turun sebesar 60% dibandingkan 
perio de yang sama tahun lalu  yang berhasil mencatat penjualan logam ti-
mah sebanyak 31.508 ton. 

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menjadi salah satu faktor yang 
membuat operasional TINS tidak berjalan normal. Kondisi ini berdampak 
pada menurunnya performa produksi, baik produksi bijih timah maupun lo-
gam timah.

Selain itu manajemen memastikan akan terus melakukan perbaikan dan pen-
gawasan. Di antaranya mengawasi IUP milik Perseroan, sehingga risiko ter-
jadinya kebocoran timah di lapangan bisa ditekan. Dengan penertiban yang 
berkelanjutan, ruang  gerak penambang  timah ilegal di IUP TINS menjadi  
terbatas. 

Meski secara operasional mengalami penurunan dibanding kuartal II tahun 
lalu, perseoran berhasil membukukan kinerja keuangan yang positif. Hal ini 
tidak terlepas dari komitmen manajemen untuk terus berbenah, sehingga 
pada 2 Agustus 2021 saham TINS menjadi konstituen di papan IDX30 dan 
LQ45 yang merupakan indeks prestisius di pasar modal Tanah Air.  Naiknya 
harga logam timah akibat menyusutnya pasokan di pasar, ditambah efisiensi 
yang terukur menjadi faktor naiknya margin dan laba Perseroan. 

Pada triwulan II tahun 2021 TINS berhasil membukukan laba operasi sebesar 
Rp630 miliar, naik signifikan dari triwulan II tahun 2020 yang tercatat minus 
Rp227 miliar. Sementara laba tahun berjalan sebesar Rp270 miliar. Kemu-
dian EBITDA perseroan melesat menjadi Rp1,04 triliun. Arus kas operasi naik 
signifikan menjadi Rp2,58 triliun dibanding triwulan II tahun 2020  sebesar 
Rp620 miliar. Sementara pendapatan TINS turun 27% dari Rp8,03 triliun men-
jadi Rp5,87 triliun. 

Meski demikian TINS memiliki rasio profitabilitas yang sehat. Ini terlihat dari 
rasio GPM (Gross Profit Margin) sebesar 19% naik dari posisi triwulan II tahun 
2020 sebesar 3%. Kemudian rasio NPM (Net Profit Margin) sebesar 5%. 

Melihat kinerja anak perusahaan yang terus bertumbuh,diharapkan mampu 
menopang pencapaian kinerja TINS sampai dengan akhir tahun 2021. “Pe-
ningkatan permintaan logam seiring meredanya pandemi Covid-19 mendo-
rong stabilnya harga logam yang berdampak juga berkembangnya industri 
hilir logam timah, diharapkan menjadisalah satu motor pendongkrak kinerja 
TINS di tahun pemulihan ini,” ungkap Wibisono selaku Direktur Keuangan dan 
Manajemen Risiko TINS. 

Sebagai BUMN yang bergerak di industri pertimahan, TINS terus berupaya 
memberikan performa terbaiknya dengan terus menerapkan tata kelola per-
tambangan yang baik (Good Mining Practice). EI

RP 630 MILIAR

TINS
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Pasokan batu bara ke 
pembangkit dalam 
negeri sempat men-

galami masalah. Stok batu 
bara di beberapa pem-
bangkit milik PLN diberita-
kan sempat menipis. Salah 
satunya karena perusahaan 
tambang lebih fokus untuk 
menjual ke pasar ekspor. 
Maklum harga batu bara 
sejak awal tahun sedang 
membaik. Bahkan HBA 
pada Agustus silam men-
catat harga tertinggi se-
lama satu dekade. 

Pemerintah melalui Ke-
menterian Energi dan Sum-
ber Daya Mineral (ESDM) 
menyatakan komitmen 
penuh untuk menjamin 
ketersediaan pasokan batu 
bara untuk pembangkit 
listrik PT PLN (Persero). 
Hal ini kembali ditegaskan 
Menteri ESDM Arifin Tasrif 
dalam Rapat Kerja dengan 
Komisi VII DPR RI, akhir 
Agustus lalu.

“Kita menjamin keterse-
dian pasokan batuvbara 
untuk PLN dan melalui 
Keputusan Menteri ESDM 
Nomor 139/2021 mengatur 
sanksi lebih tegas terha-
dap perusahaan yang tidak 
memenuhi kontrak batuba-
ra dalam negeri,” ungkap 
Menteri Arifin kala itu.

Dalam beleid itu sudah 
dicantumkan sanksi yang 

Meski kinerja produksi perusahaan pada 
paruh pertama tahun ini turun dibanding 
periode yang sama tahun lalu, PT Vale 

Indonesia mengaku optimis target produksi tahun 
ini bakal tercapai, sebagaimana diungkapkan CFO 
PT Vale Indonesia, Bernardus Irmano. 
“Untuk produksi seperti yang sudah kami sampai-
kan, angka yang menjadi acuan sebesar 64.000 
ton. Kami tetap optimis angka tersebut akan 
tercapai, walaupun pada semester I tahun 2021 
terjadi penurunan dibandingkan periode  yang 
sama tahun lalu,” kata Bernardus dalam konfe-

akan diterapkan berupa 
pelarangan penjualan batu 
bara ke luar negeri (ekspor) 
sampai perusahaan tersebut 
bisa memenuhi kewajiban 
pasok ke dalam negeri atau 
Domestic Market Obligation 
(DMO). Kemudian diberikan 
denda selisih nilai interna-
sional, serta produksi batu 
bara pada tahun depan 
akan dikorek si.

Mantan Dubes Indonesia 
untuk Jepang ini men-
egaskan Kepmen Nomor 

ESDM 139 Tahun 2021 yang 
berlaku saat ini lebih tegas 
daripada regulasi sebelum-
nya, yakni Kepmen ESDM 
Nomor 255 K/30/MEM/2020 
tentang Pemenuhan Ke-
butuhan Batubara Dalam 
Negeri. “Saat ini dendanya 
jauh lebih tinggi. Kepmen 
139/2021 tentang pemenu-
han batubara dalam negeri 
mengatur lebih tegas,” 
ung kap Arifin.

Ia mengatakan, pada aturan 
sebelumnya tidak ada pela-
rangan ekspor dan denda 

sampai dengan perusahaan 
bisa memenuhi DMO batu 
bara. “Aturan baru ini lebih 
tegas dan ini konsisten kita 
terapkan,” tegasnya.

Guna mengantisipasi krisis 
pasokan batubara pada 
masa mendatang, Arifin 
meminta PLN untuk mem-
perbaiki tata kelola kon-
trak pasokan batu bara. 
Pasalnya, strategi skema 
kontrak pemenuhan ke-
butuhan batu bara yang 
dijalankan PLN masih me-
lalui trader sehingga ban-
yak mengalami kendala. 
“Kita minta agar PLN mem-
beli batubara (langsung) ke 
perusahaan yang memiliki 
izin usaha penambangan 
batu bara,” tandas Arifin.

Saat ini kontrak PLN sekitar 
60 persen dilakukan dengan 
perusahaan penambang, 
sisanya 40 persen berkon-
trak dengan model trader. 
Menurutnya, penerapan 
skema ini mengakibatkan 
perusahaan penambang 
tidak memiliki kewajiban 
suplai batubara ke trader. 
“Ini yang kemudian mem-
buat perusahaan memilih 
untuk melakukan ekspor 
batubara,” pungkasnya.  

rensi pers virtual di Jakarta, 
Selasa (31/8).
Menurutnya, semua aktivitas 
perawatan yang dilakukan 
perusahaan, baik yang te-
rencana maupun tidak te-
rencana sudah dilaksanakan 
pada periode sebelum Juli 
2020, sehingga kegiatan 
produksi dapat dioptimalkan 
pada semester II ini. “Se-
hingga mulai Agustus sampai 
akhir tahun kami bisa op-
timalkan ke giatan operasi 
untuk mencapai target yang 
sudah disampaikan sebelum-
nya,” terang Bernardus. 

VALE OPTIMIS TARGET PRODUKSI TAHUN     INI AKAN TERCAPAI
PT Vale Indonesia akan membangun 

pabrik pemurnian nikel menjadi produk 
bahan baku baterai untuk kendaraan 
listrik yang akan dibangun di Pomalaa 

dengan anggaran investasi USD2,6 miliar 
untuk memproduksi 40 ribu ton MSP. 

Smelter 
nikel PT Vale 
Indonesia di 
Soroako. 

MENTERI ESDM LARANG PLN
BELI BATU BARA DARI TRADER

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam 
Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI. 

MARITIME.GO.ID

Selain itu, salah satu produsen nikel terbesar 
Indonesia ini juga sedang mempersiapkan pem-
bangunan dua smelter nikel. Ini wujud komit-
men perusahaan yang sejak awal ber operasi 
mengintegrasikan kegiatan penambangan de-

DITJEN MIGAS
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Salah satu yang sedang 
didorong Pemerintah 
saat ini di industri 

pertambangan batu bara 
dalah hilirisasi. Sudah ada 
beberapa proyek hilirisasi 
batu bara yang dicanan-
kan. Mulai dari proyek 
gasifikasi batu bara yang 
dilaksanakan oleh PTBA dan 
bermitra dengan Pertamina 
dan Air Product. Kemudian 
ada juga proyek hilirisasi 
batu bara Coal to methanol 
di Kalimantan Timur yang 
dilaksanakan PT Kaltim 
Prima Coal, Itacha dan Air 
Product. 
Semua langkah ini dimak-
sudkan untuk mendapatkan 
nilai tambah. Selain itu ada 
manfaat lain seperti yang 
disampaikan oleh Asisten 
Gubernur Bank Indonesia 
Dwi Pranoto. Bank Indone-
sia menurut Dwi mendu-
kung kegiatan hilirisasi batu 
bara lewat proses gasifikasi 
untuk mengurangi keter-
gantungan impor bahan 
bakar. Pada akhirnya akan 
mengurangi tekanan defisit 
transaksi berjalan (CAD). 
Ini terkait dengan rencana 
gasifikasi batu bara untuk 
menghasilkan Dimethyl Ether 
yang bisa menjadi substitusi 
LPG. Langkah ini menurut 
Dwi sudah sejalan dengan 
tren transisi energi global 
sebagai bagian dari upaya 
merealisasikan salah satu 
target tujuan pembangunan 

ngan kegiatan pengolahan 
dan pemurnian nikel. Saat 
ini perusahaan telah men-
goperasikan smelter nikel-
nya di Sorowako yang meng-
hasilkan nikel matte. 
Selanjutanya perusahaan 
berencana membangun 
dua smelter lagi yakni di 
Bahodopi, Sulawesi Tengah 
dan Pomalaa di Sulawesi 
Tenggara. Smelter di Ba-
hodopi akan mengolah nikel 
menjadi feronikel dengan 
teknologi RKEF. Kapasitas 
produksi yang ditargetkan 
sebesar 73 ribu ton feroni-
kel. Total investasi yang di-
siapkan diperkirakan sebesar 
USD1,5 miliar.
Direktur Utama PT Vale 
Indonesia, Febriany Eddy, 

menjelaskan saat ini pi-
haknya tengah menyele-
saikan semua kegiatan dan 
kajian untuk proyek Bahodo-
pi. “Untuk proyek Bahodopi, 
kita sedang menyelesaikan 
semua kegiatan dan kajian 
yang dibutuhkan baik teknis 
maupun non teknis terma-
suk perizinan. Waktu untuk 
persiapan ini enam bulan 
dari penandatanganan kerja 
sama pada Juni kemarin se-
hingga diperkirakan sampai 
akhir tahun,” kata Febriany.
Setelah itu, nantinya baru 
ada keputusan final yang 
hasilnya bisa positif maupun 
negatif. Namun, menurut 
Febriany, sejauh ini ke-
majuannya bagus. “Jika 
semuanya lancar tahun 
depan sudah bisa masuk ke 

tahap konstruksi,” ujarnya.
Seperti diketahui pada Juni 
lalu, PT Vale Indonesia sudah 
ditandatangani kesepakatan 
kunci terkait hal-hal funda-
mental dengan dua mitra 
asal Cina. Perjanjian terse-
but mencakup semua aspek 
dan sekarang semua aspek 
tersebut harus dirinci men-
jadi 9 perjanjian lagi.
“Tetapi sekarang semua 
proses itu sudah berjalan. 
Perizinan lebih lanjut ber-
jalan dan juga pembicaraan 
dengan perbankan terkait 
pembiayaan juga sambil ja-
lan. Akhir tahun ini harusnya 
selesai untuk mendetailkan-
nya,” terang Febriany.
Selain itu, PT Vale Indone-
sia juga akan membangun 
pabrik pemurnian nikel 
menjadi produk bahan baku 
baterai untuk kendaraan lis-
trik. Pabrik ini nantinya akan 

dibangun di Pomalaa. Ter-
kait dengan pabrik ini, Vale 
meng anggarkan investasi 
sebesar USD2,6 miliar untuk 
memproduksi 40 ribu ton 
MSP. Nilai investasi ini masih 
akan berubah tergantung 
hasil kajian lanjutan.
Untuk proyek di Pomalaa, 
Vale bermitra dengan Sumi-
tomo asal Jepang. Sumitomo 
sendiri sudah punya pen-
galaman membangun pabrik 
pemurnian nikel dengan 
teknologi HPAL di Filipina. 
“Untuk Pomalaa proses per-
izinannya lebih kompleks 
di antaranya karena pabrik 
jenis ini belum biasa di 
Indonesia. Sekarang sudah 
ada satu pabrik HPAL yang 
beroperasi sehingga sudah 
ada contohnya. Kami juga 
banyak dibantu oleh Kemen-
terian terkait dan Kemenko 
Maritim dan Investasi,” 
terang Febriani. EI

berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals). 
“Gasifikasi akan menjadi 
alternatif energi masa 
depan. Sehingga upaya ini 
bertujuan mengurangi im-
por bahan bakar, mening-
katkan ketahanan energi 
dan mengurangi emisi,” 
katanya, dalam diskusi 
bertema “Pemanfaatan 
Hilirisasi Batu bara untuk 
Pemulihan Ekonomi, pada 
Rabu (1/9/). 
Dwi menegaskan Bank In-
donesia sangat mendukung 
upaya hilirisasi batu bara 
yang dapat mengurangi 
ketergantungan impor 
bahan bakar, sehingga ten-
tunya hilirisasi akan mem-
bantu mengurangi CAD. 
Tidak hanya itu, kegiatan 
hilirisasi batu bara juga 

diharapkan mampu mem-
berikan dampak ganda 
bagi perekonomian daerah 
dan membantu mengu-
rangi risiko terimbas dari 
dinamika harga komoditas 
global yang cenderung 
bergerak fluktuatif. “Trans-
formasi energi terbarukan 
yang telah dilakukan Tiong-
kok selama satu dekade 
memang beresiko mem-
pengaruhi kinerja lapangan 
usaha pertambangan batu 
bara ke depan, apabila 
upaya hilirisasi batu bara 
tidak diakselerasi,” lanjut 
Dwi. 
Selain dapat menghasilkan 
produk DME, batu bara 
juga bisa diolah untuk 
menghasilkan produk etha-
nol. Kemudian, gasifikasi 
juga didorong agar mampu 
mengubah batu bara men-

jadi metanol. Pasalnya, 
metanol diproyeksi akan 
tetap menjadi komodi-
tas penting bagi industri 
petrokimia ke depan. 
“Hal tersebut secara pasti 
akan membuat kebutuhan 
metanol meningkat di 
masa mendatang. Dengan 
demikan gasifikasi batu 
bara juga berperan mendo-
rong ketertkaitan industri 
domestik,” ujarnya. 

Dwi menyebutkan, bank 
sentral akan terus men-
dukung percepatan energi 
hijau, melalui kebijakan-
kebijakan moneternya. 
“BI juga saat ini tengah 
mengembangkan kerangka 
keuangan hijau untuk dapat 
mengoptimalkan, sebagai 
salah satu sumber pertum-
buhan ekonomi baru di In-
donesia,” ucapnya.

Sementara Direktur Ekse-
kutif Asosiasi Pertamba-
ngan Batubara Indonesia 
(APBI) Hendra Sinadia 
mengatakan hilirisasi batu 
bara baru mulai mendapat 
justifikasi hukum dan kete-
gasan Pemerintah ada di 
UU No.3 tahun 2020 yang 
merupakan revisi atas UU 
No.4 tahun 2009 tentang 
Kegiatan Usaha Pertamba-
ngan Mineral dan Batu 
bara. Juga dengan kehadi-
ran UU Cipta Kerja.

VALE OPTIMIS TARGET PRODUKSI TAHUN     INI AKAN TERCAPAI

HILIRISASI BATUBARA BANTU KURANGI TEKANAN CAD
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Penjualan excavator kelas 20 
ton merupakan barometer 
bisnis alat berat di Indone-

sia. Itu karena excavator berukuran 
sedang (medium) ini merupakan 
produk standar yang terbukti sangat 
fleksibel dalam aplikasinya diban-
dingkan tipe-tipe excavator lainnya. 
Penggunaannya lintas sektoral, mulai 
dari pekerjaan konstruksi, agrikultur, 
quarry hingga pertambangan. Bah-
kan usaha tambang mineral, seperti 
nikel, yang sedang tumbuh pesat 
belakangan ini di daerah Sulawesi 
menyerap banyak sekali medium ex-
cavator ketimbang yang berukuran 
lebih besar. 

Menyadari besarnya potensi pasar ex-
cavator kelas 20 ton di Tanah Air, PT 
Volvo Indonesia pada Juli lalu mem-
perkenalkan tiga model excavator 
kelas 20 ton, yakni EC200D, EC210D 

dan EC220D. Ketiga produk tersebut 
diklaim mampu meminimalkan biaya 
kepemilikan dan operasi, sekaligus 
meningkatkan profit sesuai tuntutan 
aplikasi kerja para pelanggan. Menu-
rut pabrikan asal Swedia tersebut, 
mesin-mesin tersebut didesain untuk 
memaksimalkan profit bisnis para 
customer, baik untuk aplikasi ringan, 
medium maupun berat.

Apa yang membuat ketiga produk 
tersebut berbeda dari excavator kelas 
20 ton Volvo sebelumnya? Menurut 
Volvo, rangkaian excavator Volvo ini 
sangat menonjol dari segi keamanan, 
kenyamanan operator, keandalan, dan 
kemudahan perawatan. Contohnya, 
unit-unit EC200D, EC210D dan EC220D 
dilengkapi dengan kabin yang nyaman 
dan dirancang untuk memudahkan 
perawatannya. Selain itu, ketiga 
excavator ini dibekali dengan tiga 

keunggulan, yaitu tenaga yang kuat, 
kecepatan yang tinggi, dan kapasitas 
bucket untuk penyesuaian aplikasi 
kerja. Kombinasi ketiga faktor ini 
dapat dimaksimalkan para pelanggan 
untuk meraih keuntungan yang lebih 
besar.

Disesuaikan dengan 
tuntutan aplikasi
Excavator EC200D, dengan bobot op-
erasi 19.800 - 20.300 kg (versi stan-
dar), merupakan seri paling ringan 
dari ketiga model tersebut. Namun, 
itu tidak berarti alat ini kurang tang-
guh untuk diajak bekerja di sektor 
konstruksi atau demolisi (pembong-
karan). Dengan efisiensi bahan bakar, 
siklus yang cepat, dan kemudahan 
operasi, EC200D menjadi pilihan 

Crawler excavator Volvo 20 ton: EC200D, EC210D, dan EC220D. 

MENGENAL LEBIH DEKAT
TIGA MODEL EXCAVATOR 
20 TON VOLVO

Volvo Construction Equip
ment memperkenalkan tiga 

pilihan model excavator 
kelas 20 ton yang sesuai 
untuk apapun kebutuhan 

pelangganpelanggannya di 
Indonesia

Excavator Volvo EC200D. Volvo EC210D ideal untuk digunakan bersama breaker.
FOTO-FOTO: VCE
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ideal dalam pekerjaan konstruksi 
umum, pembangunan jalan, dan ma-
sih banyak lagi aplikasi lainnya.

Dengan bobot operasi 18.100 - 
22.800 kg (versi standar), Volvo 
EC210D merupakan excavator me-
dium yang ideal untuk digunakan 
bersama breaker. Mesisn ini dide-
sain secara khusus agar tahan dan 
mampu mendongkrak produktivitas 
di lingkungan kerja yang menantang, 
termasuk pekerjaan konstruksi berat 
dan tambang batu (quarry). 

Excavator Volvo EC220D, dengan bo-
bot operasi 20.900 - 24.400 kg (versi 
standar), merupakan alat pengeduk 
yang paling tangguh di kelas ini 
dengan kemampuan operasi dalam 
kondisi paling berat tanpa kehilangan 

output yang optimal. Excavator ini 
cocok digunakan untuk hampir semua 
aplikasi, mulai dari pembangunan, 
utilitas, dan infrastruktur berat hing-
ga demolisi tambang dan daur ulang. 
Selain itu, EC220D juga mendukung 
penggunaan hydraulic breaker. 

Pilihan di antara ketiga seri ini 
bergantung pada pekerjaan yang 
dibebankan dan jumlah jam operasi 
yang diharapkan di lingkungan kerja, 
termasuk apakah pelanggan meng-
inginkan skema pembayaran per jam 
atau per total proyek.

“Kami berharap pelanggan-pelanggan 
kami di kelas 20 ton dapat menganali-
sis lebih lanjut terkait bagaimana ex-
cavator akan digunakan. Silakan kon-
sultasikan dengan dealer kami agar 

investasi yang dikeluarkan tidak salah 
sasaran,” kata Muralidharan AM, Ma-
naging Director Volvo CE Si ngapura. 

“Excavator yang paling berat tidak 
selalu menjadi pilihan paling tepat, 
karena bisa jadi nilai investasinya 
terlalu besar dibandingkan pekerjaan 
aktualnya. Kami tidak ingin para 
pelanggan salah dalam berinvestasi,” 
dia menyarankan.

Volvo EC220D patut menjadi andalan 
karena memiliki kapasitas angkut 
maksimal per jam. Excavator ini 
ditenagai oleh engine 6 silinder yang 
melontarkan torsi tinggi, hidrolik 
yang bertenaga, dan kapasitas ang-
kut yang besar. Hasilnya, EC220D 
ideal bagi pelanggan-pelanggan yang 
mengejar produktivitas tinggi dan 
ingin pekerjaannya selesai secepat 
mungkin untuk mendapatkan profit 
per jam yang optimal.

Namun, jika excavator Anda hanya 
digunakan untuk mengangkut pasir 
di sebuah tambang dalam hitungan 
beberapa menit per jamnya, atau jika 
proyek dihitung dalam satuan jam, 
penggunaan EC220D dengan performa 
sebesar itu bukan pilihan yang tepat.

Kalau penggunaannya jarang atau 
waktu siklus tidak begitu krusial, ex-
cavator EC210D atau EC200D menjadi 
pilihan investasi yang tepat. “Kunci 
profitabilitas yang optimal adalah 
mencocokkan spesifikasi alat dengan 
aplikasi kerja. Tidak kurang, tidak 
lebih. Ini akan menjamin biaya total 
kepemilikan sepadan dengan biaya 
operasi,” Muralidharan menyarankan.

Apapun model excavator yang di-
pilih oleh para pelanggan, Muralid-
haran memastikan bahwa Volvo 
Construction Equipment, bekerja 
sama de ngan dealer eksklusifnya 
di Indonesia, PT Indotruck Utama, 
memberikan dukungan aftermar-
ket yang dibutuhkan. PT Indotruck 
Utama memiliki banyak teknisi ter-
ampil dan ketersediaan suku cadang 
yang berkualitas untuk memastikan 
semua masalah terkait mesin dapat 
didiagnosis dan diselesaikan sesegera 
mungkin. PT Indotruck Utama selalu 
siap menjawab semua kebutuhan bis-
nis pelanggan-pelanggannya. EI

Spesifikasi Unit EC200 EC210 EC220
Bobot operasi kg 19,800 - 20,300 18,100 - 22,800 20,900 - 24,400
Gross power di 2.000 rpm kW 123 123 -
Gross power di 1.800 rpm kW - - 123
Kapasitas bucket m3 0,8-0,9 0,52-1,22 0,48-1,44

Kapasitas angkut, sepanjang undercarriage kg 6.030 7.420 7.060

Pada capaian/ketinggian m 6/1,5 6/1,5 6/1,5

Capaian gali maks. mm 9.840 9.930 10.390
Kedalaman gali maks. mm 6.680 6.730 7.330
Tenaga breakout, SAE J1179 (Normal) kN 116 123 130
Tenaga breakout, SAE J1179 (Boost) kN - 130 137
Tenaga tearout, SAE J1179 (Normal) kN 90 96 93
Tenaga tearout, SAE J1179 (Boost) kN - 102 98

Lebar total mm 2.800 2.800 2.700

Tail swing radius mm 2.860 2.850 2.750

Excavator Volvo EC220D di quarry. 

SPESIFIKASI UTAMA

Untuk informasi lebih lanjut,
silahkan kunjungi: 

www.volvoce.com/asia

FOTO-FOTO: VCE
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Sistem pelumasan 
otomatis (automatic 
lubrication system) 

telah membantu meng-
hilangkan pekerjaan harian 
yang kadang-kadang mem-
bosankan bagi operator 
dan mekanik yang bekerja 
dengan alat berat. Aplikasi 
sistem pelumasan otomatis 
ke titik-titik yang diper-
lukan pada sebuah mesin 
membantu menghemat 
waktu dan membuat per-
awatan tetap up to date 
dengan lebih efektif.

Pada saat yang sama, keingi-
nan untuk mengumpulkan 
lebih banyak data tentang 
pemeliharaan dan operasi 
peralatan telah mendorong 
pertumbuhan penggunaan 
telematika. Lebih banyak 
permintaan akan detail yang 
dapat membantu dalam 
merencanakan program-pro-
gram pemeliharaan preventif 
mendorong pengembangan 
peluang pemantauan jarak 
jauh - termasuk yang terkait 
dengan sistem pelumasan 
otomatis.

Salah satu contohnya adalah 
FLO Components, produsen 
sistem pelumasan otomatis, 
yang telah memperkenalkan 
FLOlink, program telema-
tika pemantauan jarak jauh 
independen yang dirancang 
khusus untuk memberi ke-
pada para pelanggan gam-
baran tentang sistem pelu-

masan otomatis di seluruh 
armada mereka. 

Menurut wakil presiden 
FLO Mike Deckert, perusa-
haan itu mulai mengem-
bangkan telematika untuk 
sistemnya setelah melihat 
produsen-produsen pera-
latan menambahkan sema-
kin banyak teknologi baru 
ke mesin-mesin mereka.

“Kami mulai memasuk-
kan peringatan-peringatan 
sistem pelumasan untuk 
tingkat rendah dan kegaga-
lan pelumasan pada telema-
tika mesin, tetapi ketika 
Anda mulai melihat laporan 
yang muncul, ada halaman 
demi halaman informasi 
yang disajikan,” kata Deck-
ert. Para pelanggan, kata 
dia, ingin tahu apa yang 
terjadi dengan sistem pelu-
mas mereka. Hal itu men-
dorong perusahaan ini untuk 
mengembangkan produk 
yang akan memantau sistem 
pelumasan ketika kondisinya 

memburuk atau performa-
nya rendah.

Servis rutin penting 
untuk sistem pelu
masan otomatis
Sistem pelumasan otomatis 
memiliki reservoir yang 
dipasang pada titik pelu-
masan alat berat, dipa-
sangkan dengan pengatur 
waktu dan pengontrol, 
yang mendistribusikan 
pelumas secara teratur. 

Sistem ini merupakan pe-
rubahan besar dari hari-
hari ketika mekanik atau 
operator mesin mungkin 
merangkak di atas dan di 
bawah peralatan dengan 
pistol gemuk, secara ma-
nual mengoleskan gemuk 
ke titik-titik kritis. 

Namun, sistem otomatis 
tidak dapat bekerja sendiri 
- sistem tersebut masih 
perlu diservis dan diisi 
ulang untuk memastikan 
bahwa sistem itu dapat 
mengikuti pekerjaan pelu-
masan yang diperlukan. Di 
situlah FLOlink masuk.

“Ada dua hal yang kami 
cari. Satu adalah level res-
ervoir - yang kami sebut 
level rendah - dan yang 
lainnya adalah kegagalan 
pelumasan: apakah sistem 
pelumasan berfungsi atau 
tidak,” urai Deckert, se-
perti dikutip Heavy Equip-
ment Guide, Senin (23/8). 
“Jika tidak berfungsi, ka-
lau terjadi kegagalan, sa-
luran yang tersumbat atau 
semacamnya, maka kami 
ingin mengetahuinya.”

FLOlink bekerja dengan 
semua model sistem pelu-
masan otomatis FLO. Se-
buah modem terhubung ke 
sistem yang terkoneksi ke 
sensor-sensor dan  melacak 
status sistem saat ini. Keti-
ka situasi tertentu, seperti 

terdeteksi indikasi tingkat 
rendah atau kebutuhan 
akan layanan, sistem ini 
dapat mengirimkan peri-
ngatan kepada personel 
servis melalui email. Misal-
nya, jika sistem melapor-
kan bahwa pelumasnya 
rendah, email akan dikirim 
dan manajer armada ke-
mudian dapat mengirim 
personel servis mereka un-
tuk segera mengisi tangki 
pelumas - sebelum ada 
potensi kerusakan pada 
mesin memburuk.

Manajer dan pemilik arma-
da juga mendapatkan man-
faat tambahan: FLOlink 
memungkinkan mereka un-
tuk mudah mengetahui ke-
sehatan sistem pelumasan 
tidak hanya pada satu alat 
berat, tetapi di seluruh 
armada, kata Deckert. De-
ngan begitu mereka dapat 
menentukan apakah setiap 
insiden tertentu memerlu-
kan truk pelumas atau me-
kanik dan memungkinkan 
mereka untuk melacak 
kebutuhan pelumasan me-
reka dengan lebih baik di 
seluruh armada.

FLOlink merupakan mo-
dem yang menempel pada 
sistem pelumasan otomatis 
yang ada untuk memantau 
beberapa kondisi operasi.

Pelacakan sediakan 
perangkat penjad
walan pemeliharaan 
yang berguna
Pelumasan dan perawatan 
adalah bagian penting dari 
perawatan mesin, tetapi 
terkadang bisa terlewat-
kan. Untuk itu, FLOlink 
menyediakan perangkat 
yang berguna yang mem-
bantu meningkatkan jad-
wal dan proses perawatan 
untuk semua ukuran ar-
mada, apa pun program 
perawatannya. Itu pesan 
utama yang selalu ditawar-
kan kepada pemilik alat.

FLOlink membantu dalam 
pelatihan dan perencanaan 
pemeliharaan dengan me-
nyediakan alat bagi para 
kontraktor yang mengu-
tamakan pelumasan pera-
latan baik bagi para mana-
jer maupun operator alat, 
kata Deckert. 
(Sumber: Flo Components/
Heavy Equipment Guide)

MONITOR JARAK JAUH 
MEMULUSKAN

MANAJEMEN SISTEM
PELUMASAN OTOMATIS

Pemantauan nirkabel dengan FLOlink mening-
katkan efisiensi sistem pelumasan otomatis. 

FLOlink adalah 
modem yang 

menempel pada 
sistem peluma-

san otomatis 
yang ada untuk 
memantau be-
berapa kondisi 

operasi. 

FOTO-FOTO: FLO COMPONENTS

FLO COMPONENTS
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Salah satu faktor yang 
menjadi penyebab 
bencana banjir adalah 

terjadinya pendangkalan 
daerah aliran sungai. Itu 
karena banyaknya material 
sedimen seperti lumpur, 
pasir atau sampah yang 
mengendap di dasar se-
hingga sungai atau danau 
menjadi dangkal. Akibat-
nya, kapasitas sungai untuk 
menampung air saat musim 
penghujan berkurang.

Salah satu solusi untuk 
mengatasi luapan air saat 
musim penghujan tiba 
adalah melakukan pengeru-
kan atau pengangkatan 
material sedimen di daerah 
aliran sungai atau danau. 
Namun, karena sungai 
dan danau memiliki jarak 
geografis yang sangat luas, 
maka pengecekan sedimen-
tasi secara manual menjadi 
tidak efektif dan tidak 
efisien.

Merespon persoalan terse-
but, PT. Datascrip sebagai 
authorized distributor 
CHCNAV di Indonesia meng-
hadirkan solusi perangkat 
survei APACHE 3 yang dapat 
memetakan kondisi kedala-
man bawah air dan juga 
perhitungan sedimentasi 
bawah air secara otomatis. 
Dengan solusi ini, penguku-
ran dan pemetaan kondisi 
sedimentasi bawah air 
dapat lebih efektif, efisien 
dan akurat.

“Salah satu faktor pe-
nyebab bencana banjir di 
Indonesia adalah perma-
salahan sedimentasi bawah 
air di sungai atau danau 
yang fungsinya sebagai 
tempat penampung air 
hujan. CHCNAV APACHE 3 
menjadi solusi yang tepat 
untuk melakukan perenca-
naan dan pemetaan daerah 
aliran sungai dan danau 
dalam proses pengerjaan 
normalisasi guna mence-
gah bencana banjir,” kata 
Danang Kurniawan, Market-
ing Manager PT. Datascrip, 
dalam rilis yang diterima 
Equipment Indonesia, Se-
lasa (24/8).

CHCNAV APACHE 3 berupa 
perangkat Unmanned Sur-
face Vessel (USV) atau 
kapal tanpa awak yang 
ringkas dan sangat mudah 
dioperasikan. Metode sur-
vei dengan USV merupakan 

sebuah terbosan teknologi 
dalam pekerjaan batimetri 
dan pemetaan hidrografi. 
Pengguna dapat melakukan 
survei dari jarak jauh den-
gan remote control, dari 
tepi sungai atau danau. 
APACHE 3 dapat bekerja se-
cara otomatis hingga rent-
ang jangkauan 2 Km untuk 
mengirim data kedalaman 
di bawah permukaan air. 

Perangkat ini dilengkapi 
dengan teknologi sensor 
Single Echo Sounder untuk 
melakukan pengukuran 
kedalaman dari 0,15m - 
200m. Data yang ditangkap 
oleh sensor bisa langsung 
dikirim dan dilihat secara 
real time kinematic melalui 
software HydroSurvey dari 
CHC. Sensor yang ada pada 
USV APACHE 3 ini telah 
terkoneksi dengan Global 
Navigation Satelite Systems 
(GNSS) dan sensor arah 
sehingga dapat beroperasi 
secara otomatis dengan 
lancar. Selain itu, perang-
kat ini juga dibekali sensor 
IMU memungkinkan survei 
tanpa gangguan sinyal sep-
erti saat USV melintas di 
bawah jembatan, bahkan 
jika digunakan pada kondisi 
perairan yang arus atau ali-
ran airnya deras dan tidak 

beraturan sekalipun.

Pengguna dapat meng-
hemat waktu karena USV 
APACHE 3 dibekali dengan 
motor penggerak berke-
cepatan 7.000 rpm yang 
dapat melaju hingga ke-
cepatan 5 meter per detik. 
Data diproses dan diek-
strasi dengan menggunakan 
software HydroSurvey un-
tuk menyiapkan model 3D 
yang akan digunakan seb-
agai referensi dasar dalam 
menilai kandungan lumpur 
atau tingginya sedimentasi 
yang akan dihilangkan.  

USV APACHE 3 juga dileng-
kapi kamera CCTV 360 
derajat sehingga peng-

guna bisa tetap melihat 
dan merekam area sekitar 
pada saat pengukuran. USV 
ini didesain khusus den-
gan lapisan titanium anti 
korosi, serta baling-baling 
motor yang tertutup untuk 
melindungi dari lilitan ben-
da. Teknologi sensor anti-
collision juga memberikan 
perlindungan sehingga 
terhindar dari benturan 
objek yang ada di depan-
nya. Selain itu, USV APACHE 
3 juga sudah memiliki fitur 
Auto Return sehingga saat 
pekerjaan sudah selesai 
akan kembali ke jalur awal 
secara otomatis.

Danang Kurniawan men-
gatakan bahwa selain 
sebagai solusi yang tepat 
untuk melakukan perenca-
naan dan pemetaan daerah 
aliran sungai dan danau 
dalam proses pengerjaan 
normalisasi guna mencegah 
bencana banjir, CHCNAV 
APACHE 3 dapat digunakan 
juga untuk kebutuhan pen-
dataan kondisi bawah air 
dalam pekerjaan konstruksi 
di area perairan, maupun 
informasi peta batimetri 
untuk navigasi laut dan 
juga kebutuhan penelitian 
yang terkait bencana hi-
drologi. EI

TEKNOLOGI CHCNAV APACHE 3 BISA 
BANTU CEGAH BENCANA BANJIR

TECHNOLOGY
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Sistem keselamatan 
kendaraan telah mem-
berikan dampak besar 

dalam meningkatkan kes-
elamatan untuk berbagai 
industri, membantu meng-
hilangkan titik-titik buta 
(blind spot) di sekitar kend-
araan maupun peralatan 
berat dan memperingatkan 
para pekerja lapangan un-
tuk memindahkan kendara-
an-kendaraan mereka.

Lokasi-lokasi kerja seperti 
di sektor konstruksi mau-
pun pertambangan bisa 
menjadi tempat yang ber-
bahaya. Potensi kematian 
dan cedera yang disebab-
kan oleh mesin-mesin yang 
bergerak tidak boleh dire-
mehkan. Menurut Organisa-
si Kesehatan Dunia (WHO), 
konstruksi, pertanian, dan 
pertambangan termasuk di 
antara beberapa populasi 
pekerjaan berisiko tertinggi 
di dunia dengan banyak 
cedera dan kematian yang 
disebabkan oleh mesin-
mesin yang bergerak.

Sistem keselamatan telah 
memberikan dampak besar 
dalam meningkatkan kesela-
matan bagi industri-industri 
ini, membantu menghilang-
kan titik-titik buta di sekitar 
peralatan serta memperin-
gatkan para pekerja lapan-
gan untuk memindahkan 
alat-alat mereka. 

Berikut ini, Corey Heniser, 
pakar keselamatan kenda-
raan di Brigade Electronics 
INC, membahas beberapa 
perangkat keselamatan yang 
paling tepat dan apa yang 
harus dipertimbangkan ke-
tika memilih teknologi kes-
elamatan untuk kendaraan-
kendaraan off-road, seperti 
dikutip dari www.prnews-
wire.com, Rabu (11/8).

Sistem monitor kamera
Semua kendaraan memiliki 
blind spot - area di sekitar 
kendaraan atau alat berat 
yang terhalang oleh body-
work, beban, atau attach-

ment. Saat bermanuver, ti-
tik-titik buta ini menimbul-
kan bahaya yang signifikan 
terhadap apa pun atau siapa 
pun di jalur kendaraan dan 
menghambat kemampuan 
para operator untuk men-
goperasikan mesin-mesin 
mereka  dengan aman.

Meski kaca-kaca spion dan 
kamera-kamera pandangan 
tunggal membantu menga-
tasi titik-titik buta, tetapi 
semuanya itu tidak meng-
hilangkannya sepenuhnya. 
Penelitian menunjukkan 
bahwa pada waktu mesin 
memindai empat spion atau 
monitor, menilai dan kemu-
dian bereaksi terhadap ba-
haya-bahaya (yang mengan-
cam), bahkan pada kecepa-
tan serendah 3mph, sebuah 
alat berat dapat melakukan 

perjalanan sejauh 33 kaki. 
Namun, sistem monitor 
kamera 360 derajat dapat 
mengatasi masalah ini.

Teknologi empat kamera 
dirancang untuk meng-
hilangkan titik-titik buta 
di sekitar kendaraan atau 
alat berat dan membantu 
manuver yang aman dalam 
situasi yang menantang 
dengan memberikan penge-
mudi pandangan 360 dera-
jat dari kendaraan mereka 
dalam satu gambar. Sistem 
ini menggabungkan gambar 
dari empat kamera sudut 
ultra lebar, memberikan 
tampilan secara real-time 
di monitor operator. Hasil-
nya adalah ‘pandangan 
luas’ dari kendaraan atau 
mesin dan area sekitarnya.

Kamera rana
Bekerja dalam kondisi-
kondisi yang sulit, seperti 
tempat kerja yang berde-
bu, dapat berarti visibili-
tas dari monitor-monitor 
kamera terganggu. Kotoran 
dapat dengan sangat cepat 
menutupi lensa kamera 
tampak belakang, sehingga 
menyulitkan para opera-
tor untuk melihat apa yang 
ada di belakang mereka. 
Kamera rana memiliki fitur 
rana otomatis untuk me-
lindungi kamera saat tidak 
digunakan. Rana hanya 
dipicu untuk membuka saat 
kendaraan memasuki gigi 
mundur, artinya lensa ka-
mera tetap bersih dan masa 
pakai kamera bertambah.

Alarm peringatan
Titik-titik buta di area be-
lakang alat merupakan ma-
salah besar, yang menyum-
bang seperempat kematian 
di tempat kerja saat alat-alat 
berat mundur. Alarm mundur 
memberikan peringatan yang 
dapat didengar oleh siapa pun 
yang berada di jalur kenda-
raan saat alat itu mundur. 

Meski alarm mundur ‘bip 
bip’ masih banyak digunak-
an di seluruh dunia, alarm 
multi-frekuensi yang meng-
gunakan teknologi broad-
band dianggap jauh lebih 
aman karena suara ‘ssh-ssh’ 
yang dapat ditemukan yang 
tidak hanya menghilangkan 
keluhan kebisingan tetapi 
yang lebih penting adalah 
jauh lebih cepat bagi para 
pejalan kaki dan para 
pekerja lapangan untuk 
mengetahui dengan tepat, 
terutama saat mengenakan 
pelindung telinga atau saat 
bekerja dalam kondisi yang 
sulit dan bising.

Deteksi rintangan radar
Sistem monitor kamera 
akan membantu meng-
hilangkan titik-titik buta di 
sebagian besar skenario. 

BAGAIMANA MEMILIH TEKNOLOGI KESELAMATAN
YANG TEPAT UNTUK PERALATAN OFF-ROAD

Brigade Electronics mendiskusikan bagaimana memilih teknologi 
keselamatan yang tepat untuk kendaraan-kendaraan off-road. 

BRIGADE ELECTORNICS
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Untuk mempercepat ter-
wujudnya visi penam-
bangan cerdas bagi 

para pelanggan di mana 
lingkungan-lingkungan 
tambang terhubung, 
ekosistem-eko-
sistem dapat saling 
bertukar informasi 
yang menyatukan 
peralatan dan 
teknologi pilihan 
pelanggan un-
tuk mempercepat 
penyampaian nilai 
dan memberdayakan 
inovasi, baru-baru ini 
Komatsu mengumumkan 
penyelarasan lebih lanjut 
dari segmen-segmen bisnis 
pertambangannya untuk me-
layani berbagai kebutuhan 
basis pelanggan global de-
ngan sebaik-baiknya. 

Tim Mining Technology Solu-

bagian dari portofolio 
teknologi Modular Mining 

untuk memulai debutnya 
di MINExpo Internatio-

nal pada 13 Septem-
ber di Las Vegas. 

Dirancang untuk 
mengumpulkan, 
mengintegrasikan, 
dan memproses 
data secara real-
time, Intellimine 
Synergy berada 

di jalur yang tepat 
untuk menjadi in-

dustri pertama yang 
menawarkan kepada 

para pelanggan satu sum-
ber wawasan yang dapat 
ditindaklanjuti melalui 
platform teknologi terbuka 
yang menyatukan data dari 
semua aplikasi dan sistem 
teknologi, proses penam-
bangan, mesin-mesin pihak 

KOMATSU KEMBANGKAN
PLATFORM TEKNOLOGI

TERBUKA MODULAR MINING

Tim Mining Technology 
Solutions baru menyatu-

kan keahlian global.

Platform teknologi terbuka yang baru menyatukan data dari 
semua aplikasi dan sistem, proses tambang, mesinmesin pi

hak ketiga dan Modular Mining Komatsu yang relevan.

Namun, ketika jarak pan-
dang buruk, pengemudi 
dan operator membutuh-
kan bantuan tambahan. Di 
sinilah deteksi rintangan 
radar masuk.
Industri seperti per-
tambangan, quarry, dan 
konstruksi secara teratur 
beroperasi di medan yang 
keras dan kondisi yang 
sulit, seperti kabut, debu, 
dan kegelapan, yang selan-
jutnya mengurangi visibili-
tas para pengemudi. 
Deteksi rintangan radar 
dapat mendeteksi obyek-
obyek yang diam dan 
bergerak, bahkan dalam 
kondisi terberat sekalipun, 
memberikan peringatan 
visual dan suara di dalam 
kabin kepada operator dan 
segera memperingatkan 
mereka tentang potensi 
bahaya. Ini sangat penting, 
terutama di lokasi kerja 
yang sibuk, untuk mem-
peringatkan para operator 
tentang orang-orang atau 
penghalang-penghalang 
terdekat.

CCTV kendaraan
CCTV Kendaraan yang di-
padukan dengan Mobile 
Digital Recorder berperan 
penting dalam membantu 
meningkatkan keselamatan 
dan keamanan. Perang-
kat ini memberikan bukti 
yang tak terbantahkan 
jika terjadi insiden atau 
klaim asuransi penipuan 
dan membantu melindungi 
pengemudi dari tuduhan 
palsu dan untuk mening-
katkan kinerja operator.
Insiden-insiden yang meli-
batkan kendaraan-kendaraan 
berat bisa sangat memakan 
waktu dan mahal untuk dis-
elesaikan. Kurangnya bukti 
yang kuat seringkali dapat 
berarti perusahaan-perusa-
haan menerima tanggung 
jawab atau para operator 
disalahkan secara tidak adil, 
yang menyebabkan pening-
katan biaya untuk bisnis dan 
tekanan bagi para operator.
Perekam-perekam digital 
mobile menangkap data 
dan rekaman kendaraan 
hingga 16 kamera yang 
dipasang di kendaraan, 
memberikan laporan 
peristiwa yang akurat dan 
bukti penting jika terjadi 
perselisihan. (Sumber: 
Brigade Electronics/www.
prnewswire.com)

tions baru Komatsu menghimpun ahli-ahli dari 
seluruh bisnisnya untuk fokus pada kemajuan 
teknologi yang cepat. Unit bisnis baru ini 
mencakup brand Modular Mining; sebuah 
brand teknologi Komatsu yang fokus pada 
penawaran-penawaran digital real-time yang 
kompatibel dengan semua merek peralatan. 

Mengutip pernyataan pers Komatsu, Rabu 
(18/8), sebagai bagian dari evolusi ini, 
brand MineWare sedang dihentikan dan 
solusi-solusi Argus dan Pegasys-nya sekarang 
akan menjadi bagian dari portofolio brand 
Modular Mining. Semua karyawan MineWare 
dan Modular Mining telah diinteg rasikan ke 
dalam Mining Technology baru. 

Sejalan dengan tujuan-tujuan bersama 
untuk menjadi lebih gesit dan kolaboratif, 
meningkatkan efisiensi dan memanfaatkan 
kapasitas penuh pengalaman penambangan 
Komatsu, tim Mining Technology Solutions 
telah mengembangkan platform teknologi 
terbuka Intellimine Synergy baru sebagai 

ketiga Modular Mining,  Komatsu yang 
relevan. 

“Jumlah sumber data yang tersedia bagi 
pelanggan-pelanggan kami sekarang bisa 
sangat banyak,” kata Jeffrey Dawes, 
Presiden dan CEO Komatsu Mining. “Jadi, 
kami berangkat untuk memberikan solusi 
yang berusaha untuk mengurangi kebisin-
gan; menyediakan satu sumber informasi 
real-time yang dapat membantu, mengo-
tomatisasi, dan membantu mengoptimal-
kan keputusan-keputusan penting yang 
dibuat para pelanggan setiap hari.”

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang 
bagaimana tim Komatsu Mining Techno-
logy Solutions memanfaatkan solusi-
solusi teknologi terbuka dan algoritme 
optimalisasi generasi berikutnya, ber-
gabunglah dengan mereka secara lang-
sung di MINExpo 13-15 September di Las 
Vegas, AS. (Sumber: Komatsu)
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Berjalan di pantai atau garis 
pantai mana pun di seluruh du-
nia Anda pasti akan menemu-

kan beberapa bentuk polusi plastik. 
Sampah plastik bukan hanya meru-
sak pemandangan yang berdampak 
pada pariwisata dan ekonomi lokal, 
melainkan juga merupakan bahaya 
lingkungan yang dapat mengganggu 
satwa liar dan merusak ekosistem 
pesisir yang penting.
Untuk membantu menjaga pantai 
tetap bersih, banyak properti pan-
tai memanfaatkan peralatan berat 
seperti traktor dan skid steer loader 
untuk menyapu pasir atau menyaring 
secara manual dengan sistem padat 
karya. Namun, cara kerja ini dinilai 
kurang efisien, memicu erosi pantai, 
dan secara otomatis menghancurkan 
fauna dan flora yang ada di pasir. 
Peralatan-peralatan tersebut juga 
masih meninggalkan banyak sampah 
plastik dan sampah-sampah lainnya 
karena terlalu kecil atau terlalu sulit 
untuk dijangkau. 
Akibatnya, kualitas pasir menurun 
dan semua sampah kecil yang tidak 
di-recover pada akhirnya akan masuk 
ke laut atau ke perut burung-burung 
laut, penyu, dan hewan-hewan lain 
yang bergantung pada ekosistem pe-
sisir untuk berkembang. 
Menyadari peliknya dampak masalah 
sampah plastik bagi kehidupan di 
pantai dan biota laut, 4ocean, yang 
mengolah produk-produk dari plastik 
yang dikumpulkan dari laut, pantai 
dan sungai, bermitra dengan Poralu 
Marine, pembuat robot, mengem-
bangkan BeBot. BeBot merupakan 
robot yang dirancang untuk mem-
bantu membersihkan sampah plastik 
yang lebih kecil (mikroplastik) di 
pantai. Mesin ini berjalan bolak-balik 
di permukaan pantai sambil menyar-
ing lapisan atas pasir tanpa merusak 
ekosistem pantai. Namun, robot 

ini lebih cocok digunakan untuk 
merawat pantai yang relatif bersih. 
“BeBot didesain untuk daerah yang 
memiliki pantai yang relatif bersih 
tetapi punya mikroplastik dalam 
jumlah besar,” kata Alex Schulze, 
salah satu pendiri dan CEO 4ocean, 
yang mengolah produk-produk dari 
plastik yang dikumpulkan dari laut, 
pantai, dan sungai.
Peralatan besar seperti traktor yang 
bertenaga diesel atau vakum raksasa 
yang menyedot plastik dari pasir 
terkadang juga digunakan untuk 
pembersihan pantai. Tapi BeBot, 
yang berjalan dengan baterai yang 
terhubung ke panel surya, lebih ten-
ang dan posturnya jauh lebih kecil, 
sehingga lebih sedikit kemungkinan-
nya untuk mengganggu satwa-satwa 
liar atau para pengunjung pantai. 
Saat BeBot bergerak bolak-balik, me-
liputi area sekitar tiga perlima uku-
ran lapangan sepak bola setiap jam, 
mesin ini menyaring lapisan atas 
pasir melalui saringan, menampung 
material-material apa pun yang lebih 
besar dari satu sentimeter persegi, 
dari serpihan-serpihan kemasan lama 
hingga puntung-puntung rokok. 
Alat ini juga mengambil kerang dan 
kerikil. Jadi, setelah mesin penuh, 

seseorang perlu memilah-milah isinya 
untuk memisahkan plastik dan sam-
pah yang dapat didaur ulang dari bah-
an-bahan yang dapat dikembalikan ke 
pasir. Cara kerja robot ini masih me-
makan waktu, tetapi jauh lebih cepat 
daripada mencoba menyaring setiap 
bagian pantai secara manual. 
4ocean mulai menguji robot ini di 
Hawaii, di mana beberapa pantai 
dikenal sebagai tempat paling terce-
mar plastik di planet ini. “Di situlah 
mesin seperti ini dirancang, karena 
hampir tidak mungkin menghabiskan 
banyak waktu untuk memilah-milah 
bahan-bahan ini,” kata Schulze. 
Perusahaan, yang mempekerjakan 
staf full-time untuk pembersihan, 
akan terus mengambil sampah-
sampah yang lebih besar seperti 
botol-botol plastik dengan tangan. 
Tetapi BeBot akan membantu men-
gumpulkan sisanya, dan perusahaan 
itu kemudian akan mendaur ulang 
plastik yang dikumpulkannya untuk 
digunakan dalam produk-produk sep-
erti sepatu kets (sneaker). 
Schulze berharap dapat mendorong 
orang-orang lain, termasuk para 
pemilik hotel di tepi pantai, untuk 
menggunakan robot-robot ini di pan-
tai-pantai mereka di seluruh dunia. 
Ia mengakui bahwa ini hanya satu 
langkah—juga jelas diperlukan suatu 
perubahan lebih besar dari plastik 
sekali pakai agar plastik-plastik ber-
henti mendarat di pantai sejak awal.
“Mesin ini sama sekali bukan solusi 
untuk krisis plastik di lautan,” ucap-
nya, “kami berharap menggunakan 
mesin ini untuk mengumpulkan sam-
pah-sampah plastik yang ada di pan-
tai dan meningkatkan kesadaran ma-
syarakat tentang bagaimana plastik 
itu sampai di garis pantai dan di laut. 
(Sumber: www.recyclingproductnews.
com/ www.fastcompany.com/)

UTILITYEQUIPMENT

The BeBot ocean cleanup robot

MENGENAL BEBOT, ROBOT PEMBERSIH 
SAMPAH PLASTIK DI PANTAI

4ocean bermitra dengan Poralu Marine mengembangkan robot yang bekerja untuk 
membersihkan sampah mikroplastik di pantai secara mekanis tanpa merusak ekosistem.

Poralu Marine telah 
memperkenalkan BeBot, 

sebuah teknologi laut 
bersih baru yang dibuat 

untuk membersihkan dan 
memulihkan garis pantai 

dengan menyaring pasir secara 
mekanis guna menghilangkan 

sampah plastik dan puing
puing lainnya.
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SCG, melalui salah satu 
unit bisnisnya di Indo-
nesia yang merupakan 

produsen semen dan bahan 
bangunan, SCG - CBM (Ce-
ment-Building  Materials), 
meluncurkan secara resmi 
dua produk baru: SCG Mor-
tar dan SCG Beton Instan. 
Kedua produk itu meru-
pakan bahan bangunan ino-
vatif dengan karakteristik 
siap pakai, yang disuguhkan 
untuk menjawab kebutu-
han masyarakat Indonesia. 
SCG Mortar merupakan 
produk terbaru di portofo-
lio produk CBM, sementara 
SCG Beton Instan meru-
pakan rebranding product 
dari versi sebelumnya yang 
bernama Beton Instan Jaya-
mix, masih di lini produk 
yang sama. 
Sebagai pelaku industri 
yang sudah puluhan tahun 
melayani konsumen di ta-
nah air, SCG Indonesia meli-
hat tren konstruksi saat ini 
semakin berkembang, mu-
lai dari perilaku dan selera 
konsumen hingga metode 
konstruksi bangunan yang 
diterapkan. Konsumen pun 
semakin kritis dalam men-
gambil keputusan terkait 
properti, termasuk eks-
pektasi terhadap kualitas 
bahan bangunan yang digu-
nakan. Sementara, metode 
konstruksi yang meliputi 
biaya, kualitas, dan waktu 
juga bertransformasi ke 
arah yang lebih cepat, 
efektif dan efisien, serta 
berkelanjutan. 
Karenanya, SCG mencip-
takan bahan bangunan 
inovatif seperti SCG Mor-
tar dan SCG Beton Instan 
untuk merespon tuntutan 
tersebut. Kedua produk ini 
menawarkan tiga nilai tam-
bah. Pertama, kenyamanan, 
produk mudah dipakai, dike-
lola, atau disimpan. Kedua, 
inklusivitas, memungkinkan 
semua orang termasuk mere-
ka yang awam dengan mate-
rial ba ngunan untuk swadaya 
menggunakan produk ini. 
Ketiga, aksesibilitas keterse-
diaan produk yang menjang-
kau area dengan permintaan 
tinggi seper ti kota besar, 
baik untuk proyek residen-
sial maupun komersial.

Sales and Marketing Direc-
tor SCG CBM Indonesia, 
Thichet Srisuriyon, meng-
ungkapkan alasan dan 
tujuan perusahaan di balik 
peluncuran ini. “Kami per-
caya inovasi adalah kunci 
menjawab kebutuhan pasar 
yang terus berkembang. 
Terobosan segar ini meru-
pakan langkah proaktif 
kami dalam membantu 
masyarakat beradaptasi 
de ngan perkembangan 
zaman,” ungkapnya saat 
meluncurkan kedua produk 
tersebut, Selasa (24/8).
Dia melanjutkan, di sisi lain, 
ini juga komitmen perusa-
haan untuk memperkuat 
posisi sebagai one-stop solu-
tion, penyedia bahan baku 
bangunan yang terintegrasi. 
“Secara satu pintu, para 
pelanggan bisa memenuhi 
kebutuhan beragam bahan 
baku bangunan dengan ra-
gam spesifikasi dari kami,” 
tambah Thichet. 
Produk SCG Mortar hadir 
dalam dua jenis sesuai ke-
gunaan untuk melengkapi 
lini produk SCG CBM lain-
nya, yakni bata ringan SCG 
Smartblock. Yang pertama, 
SCG Mortar “Perekat Bata 
Ringan” untuk pemasangan 
dinding bata ringan, dan 
kedua, SCG Mortar “Pas-
angan Bata dan Plesteran” 
untuk pemasangan bata 
dan plesteran dinding. Ke-
duanya dibuat dari formula 
unggulan, terdiri dari se-
men portland, pasir silika, 
dan material pengisi dan 
aditif. Formula tersebut 
menekan risiko penyusutan 
sehingga meminimalisir 
retak rambut pada din-
ding yang berdampak pada 
ketahanan bangunan. Kare-
nanya, produk ini memiliki 
daya rekat dan elastisitas 
tinggi sehingga mampu 
memberikan hasil yang 
lebih rapi dan kuat. 
SCG Beton Instan terbuat 
dari bahan baku berkuali-
tas tinggi, yaitu semen 
portland, pasir, split, dan 
aditif. Formula ini meng-
hasilkan mutu yang kon-
sisten, dan mendukung 
hasil bangunan yang kokoh. 
Seluruh material yang dibu-
tuhkan tersedia dalam satu 

kin luas. Hal ini meningkat-
kan tantangan penggunaan 
material bangunan yang 
berkualitas untuk menun-
jang kreatifitas desain ban-
gunan yang estetik, baik 
interior maupun eksterior. 
 “Bahan mendasar seperti 
semen dan blok beton me-
mainkan peran besar dalam 
konstruksi. Material sep-
erti bata ringan dan beton 
instan menjadi salah satu 
opsi terbaik untuk mewu-
judkan kebutuhan terse-
but,” ujarnya.  
SCG sendiri menilai kondisi 
pandemi saat ini merupakan 
waktu yang tepat untuk 
menghadirkan inovasi ini 
ke pasar. Kebutuhan proyek 
konstruksi terus tumbuh mu-
lai dari proyek infrastruktur 
nasional sampai pembangu-
nan industri. Sementara dari 
tataran mikro, kebutuhan 
masyarakat untuk memiliki 
hunian cenderung stabil bah-
kan berpotensi meningkat 
seiring berbagai stimulus 
pembelian rumah yang di-
berikan pemerintah.
SCG Indonesia optimistis 
bahwa ke depannya, minat 
serta tingkat literasi ma-
syarakat terhadap bahan 
bangunan inovatif akan 
semakin meningkat. Pelun-
curan produk ini diharapkan 
dapat menuai penerimaan 
yang baik di masyarakat. EI

kemasan, memudahkan 
proses pengolahan hingga 
siap digunakan. Produk ini 
esensial digunakan untuk 
renovasi dan konstruksi 
berbagai struktur bangunan 
seperti pondasi rumah dan 
lantai atas pada gedung. 
“Daya tarik produk ini me-
mang terletak pada keprak-
tisan penggunaannya. Para 
konsumen dapat merasakan 
kemudahan mencampur 
air dengan semen sesuai 
takaran yang direkomen-
dasikan. Produk kami 
menawarkan prinsip value 
for money. Kemudahan 
itu tidak akan mengurangi 
kualitas daya tahan mate-
rial, sehingga tidak kalah 
dengan bahan baku konven-
sional,” kata Marketing & 
Branding Manager SCG CBM 
Indonesia, Sandy Fitransah. 
Dia menambahkan, sesuai 
spirit SCG dalam mengu-
payakan pembangunan 
berkelanjutan, kedua produk 
tersebut didesain untuk me-
minimalisir limbah bangunan 
atau sisa pemakaian bahan. 
Volume penggunaan lebih 
efisien. Hal ini diharapkan 
dapat berdampak positif 
bagi lingkungan.
Menurut Arsitek dari Studio 
ArsitektropiS, Ren Katili, 
referensi masyarakat dalam 
memiliki hunian idaman 
dengan desain yang menarik 
di Indonesia saat ini sema-

SCG INDONESIA LUNCURKAN
SCG MORTAR & SCG BETON INSTAN

Ki-Ka: Sales & Marketing Director SCG CBM Indonesia, Thichet Srisuri-
yon; Marketing & Branding Manager SCG CBM Indonesia, Sandy Fitran-
sah; dan Arsitek StudiotropiS, Ren Katili, pada Press Conference Pelun-
curan SCG Mortar dan Rebranding SCG Beton Instan, Selasa (24/08).
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Zoomlion Heavy In-
dustry Science & 
Technology Co., Ltd. 

(Zoomlion) melaporkan 
pertumbuhan yang kuat di 
pasar internasional pada 
paruh pertama tahun 2021, 
mencapai sukses besar di 
pasar-pasar kunci, yang 
mendukung tren tersebut.

Pabrikan ini telah mengeks-
por mesin-mesin konstruksi 
dan pertanian dalam jum-
lah besar ke pasar Eropa, 
Amerika Utara, Timur Ten-
gah, Asia Tenggara dan Afri-
ka, di mana proyek-proyek 
konstruksi besar sedang 
berlangsung, mengutip 
laporan Zoomlion, Jumat 
(9/7).

Pada bulan April lalu, 
delapan unit tower crane 
bertonase besar Zoom-
lion, TC8039-25, berhasil 
melakukan misi penting, 
yakni terlibat dalam peker-
jaan menutupi atap Stadion 
Lusail, tempat Piala Dunia 
FIFA Qatar 2022™ akan 
digelar. Stadion ini mem-
ecahkan rekor dunia karena 
menggunakan bangunan 
atap tunggal berupa jaring 
kabel dengan bentang ter-
besar dan jarak kantilever 
terbesar dalam sistem jar-
ing, serta struktur mem-
bran terbesar mencapai 
45.000 m2.

Menurut perwakilan Zoom-
lion, iklim gurun tropis 
Qatar, dengan suhu tinggi, 
angin kencang, dan cuaca 
berdebu menantang operasi 
tower crane, dan mema-
sang struktur-struktur baja 
di ketinggian 70 meter ti-

dak diragukan lagi seperti 
“menari di ujung pisau”. 
Namun, alat-alat ang-
kat Zoomlion ini berhasil 
menuntaskan pekerjaan itu 
dengan baik. 

Pada bulan Maret lalu, 
crawler crane Zoomlion 
ZCC9800W berhasil menye-
lesaikan instalasi beberapa 
generator turbin angin 
dengan rentang antara 120 
hingga 150 meter untuk 
proyek pembangkit listrik 
tenaga angin di Vietnam. 
Demi kenyamanan para 
pelanggan dalam men-
goperasikan mesin-mesin 
Zoomlion, pabrikan ini 
melakukan strategi loka-
lisasi. Zoomlion menawar-
kan layanan-layanan lokal, 
bahkan mengubah bahasa 
layar (di kabin), kunci-
kunci, skala crane, dan 
manual operasional ke 
dalam bahasa Vietnam. 
Sebuah tim layanan teknis 
juga melakukan perjalanan 
ke sana untuk melatih para 
operator lokal.

Pada bulab berikutnya, 

April 2021, Zoomlion me-
ngirim 100 unit peralatan 
pemindah tanah ke negara-
negara Belt and Road Ini-
tiative (BRI) di Asia Teng-
gara, yang akan berkontri-
busi pada berbagai proyek 
pembangunan infrastruktur 
di kawasan itu.

Pabrikan ini juga menan-
datangani beberapa 
pesanan di pasar Eropa dan 
Amerika Utara, di mana 
permintaan pasar untuk 
peralatan yang ramah ling-
kungan telah meningkat 
pesat karena persyaratan 
emisi yang makin ketat. 

Alat-alat akses (boom aeri-
al work platform) bertena-
ga listrik dari Zoomlion 
dengan keunggulan seperti 
waktu operasi yang lama, 
pengisian daya yang cepat, 
bobot yang ringan dan be-
bas kebisingan, mencatat 
lonjakan penjualan. Pabri-
kan ini bekerja tanpa henti 
untuk mengembangkan dan 
memproduksi produk mesin 
kerja udara dengan energi 
hijau.

Tower Crane 5G
Selain itu, Zoomlion 
mengembangkan mesin-me-
sin pintar. Salah satu con-
tohnya adalah demonstrasi 
Remote Intelligent Control 
System dari Tower Crane 
5G pada acara Changsha 
International Construc-
tion Equipment Exhibition 
(CICEE) 2021 beberapa 
waktu lalu, dilansir dari ril-
is Zoomlion Selasa (17/8). 
Tower crane 5G Zoomlion 
ini merupakan alat angkat 
pintar yang dikendalikan 
dari jarak jauh. 

Zoomlion sukses mendemon-
strasikan sistem (“System”) 
kontrol jarak jauh cerdas 
dari tower crane 5G ini di 
Zhengzhou (Cina) beberapa 
waktu lalu dan menyele-
saikan pengangkatan perta-
manya pada pembangunan 
Sekolah Zhengzhou Jiang-
shan. Pengembangan produk 
ini berdasarkan proyek 
tower crane tanpa awak 
Zoomlion dengan dukungan 
teknologi 5G yang canggih 
dari Henan Telecom. 

System ini memungkinkan 
kontrol yang cerdas dari ja-
rak jauh, yang menggantikan 
operasi-operasi sebelumnya 
yang dilakukan di keting-
gian atau permukaan tanah. 
Teknologi ini telah mengisi 
celah dalam pengangkatan 
tower crane cerdas dari jarak 
jauh, mendorong  restorasi 
tower crane, memodifikasi 
metode konstruksi, menin-
gkatkan lingkungan kerja 
operator dan mengurangi 
intensitas tenaga kerja untuk 
menjamin keselamatan para 
pekerja.

Sistem ini terdiri dari em-
pat sistem mutakhir. Per-
tama, sistem pengawasan 
menyeluruh dengan meng-
gunakan video, dengan 
melakukan pengamatan 
menyeluruh dan dari ber-
bagai sudut pergerakan 
crane dan area sekitarnya 
(termasuk titik-titik buta), 
yang meningkatkan kenya-
manan operasi dan memas-

ZOOMLION UNGGUL DI PASAR LUAR NEGERI 
SELAMA SEMESTER 1-2021

Pasar Zoomlion di luar 
negeri menguat sela
ma semester pertama 

tahun 2021 berkat 
performa produk yang 
kuat dan strategi lo

kalisasi.

Zoomlion unggul di pasar luar negeri pada paruh pertama 2021 
berkat kinerja produk yang kuat dan strategi lokalisasi. 

ZOOMLION
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tikan ke selamatan konstruksi. 

Kedua, visualisasi sistem penelusuran 
cerdas terhadap hook (pengait) tow-
er crane, yang terdiri dari kamera-
kamera inframerah dan peralatan 
penginderaan digital, sehingga me-
ningkatkan akurasi pengangkatan dan 
secara efektif mengurangi bahaya-
bahaya keselamatan tersembunyi 
selama proses pengangkatan. 

Ketiga, sistem pemantauan status 
tower crane secara digital dengan 
memanfaatkan beragam sensor yang 
dapat memonitor dan menampilkan 
semua parameter yang meliputi 
tinggi boom, kecepatan angin, suhu 
dan kelembaban dan dapat mempre-
diksi arah pergerakan tower crane 
untuk menghindari bahaya dan me-
lindungi keselamatan operator. 

Keempat, sistem pengangkatan anti-
tabrakan dan cerdas, dengan meman-
faatkan latensi rendah dan stabilitas 
jaringan 5G, mengadopsi kamera-
kamera teropong dan menggabung-
kan teknologi-teknologi kecerdasan 
buatan (AI) dan penglihatan komputer 
untuk memperoleh deteksi rintangan 
dalam jarak 10 meter dari hook.

Digerakkan oleh strategi “Product 
4.0A” Zoomlion, pabrikan ini telah 
berhasil menerapkan teknologi 5G 
pada tower crane, crane, truk pom-
pa dan excavator, serta pembaruan 
jalur-jalur produksi pintar dan 
pabrik-pabrik cerdas.

Pada masa mendatang, Zoomlion 
akan terus bekerja sama dengan pe-
rusahaan-perusahaan 5G terkemuka 
untuk mempercepat transformasi 
dan pembaruan digitalnya dalam 
upaya membangun pabrik-pabrik 
pintar kelas dunia dan semakin men-
dorong pembaruan pintar produk-
produknya. (Sumber: Zoomlion)

Seorang karyawan Zoomlion mendemonstra-
sikan cara kerja Remote Intelligent Control 
System dari Tower Crane 5G pada Changsha 
International Construction Equipment Exhibi-
tion (CICEE) 2021. 

PABRIK NETRAL KARBON 
PERTAMA KOMATSU
Anak usaha Komatsu, Komatsu Forest, memulai 

proses produksi di pabrik ramah lingkungannya yang 
baru di Umea, Swedia.

Kiri: Panel surya pabrik baru; Kanan: Forwarder pada AGV

Komatsu Forest AB (Komatsu 
Forest), anak perusahaan 
Komatsu yang bergerak di 

bidang manufaktur dan penjualan 
mesin-mesin kehutanan yang ber-
basis di Umea (Swedia), memulai 
produksi di pabrik barunya, yang 
menggabungkan beberapa pabrik 
lama yang letaknya tersebar di 
Umea. Kehadiran fasilitas baru ini 
mengoptimalkan proses produksi 
dan tata letaknya. 

Fasilitas produksi yang baru ini, 
seperti dilaporkan Komatsu, Rabu 
(18/8), sudah mengadopsi rekayasa 
manufaktur baru, yang meliputi 
jalur perakitan otomatis dengan 
automated guided vehicles (AGV) 
untuk pertama kalinya di Komatsu, 
mencapai peningkatan produktivitas 
30% dibandingkan dengan pabrik-
pabrik lama. 

Selain itu, pabrik baru ini telah men-
capai netralitas karbon, untuk perta-
ma kalinya di pabrik-pabrik Komatsu, 
melalui pengurangan substansial 
volume konsumsi daya dengan meng-
adopsi fasilitas-fasilitas pasokan 
energi terbarukan, seperti panel 
surya yang menutupi sekitar 19.000 
m2 atap dan peralatan pemanas yang 
menggunakan energi panas bumi.

Dengan proses produksi yang ramah 
lingkungan, Komatsu Forest akan 
berkontribusi dalam menciptakan 
komunitas lokal yang berkelanjutan. 
Dalam target jangka menengah, 
Komatsu akan mengurangi emisi 
CO2 sebesar 50% dari produk-produk 
yang digunakan dan dalam produksi 
masing-masing pada tahun 2030 

dari tahun 2010. Sebagai target 
yang menantang, Komatsu berupaya 
untuk menjadi netral karbon pada 
tahun 2050.

Sebagai bagian dari upaya-upaya nya, 
Komatsu menjunjung tinggi kehutan-
an berkelanjutan dalam bisnis mesin 
hutan, yang mencakup tidak hanya 
pemanenan tetapi juga penanaman 
dan pertumbuhan pohon. Pabrikan 
ini juga berkontribusi pada operasi 
kehutanan yang aman dengan me-
kanisasi pekerjaan pemanenan dan 
mempromosikan kehutanan pintar di 
mana Komatsu Forest meng analisis 
potensi hutan berdasarkan data sur-
vei drone untuk pengelolaan hutan 
berkelanjutan. 

Sejak tahun 2004 ketika diakuisisi 
oleh Komatsu, Komatsu Forest telah 
memainkan peran sentral dalam 
bisnis mesin kehutanan Komatsu 
sebagai basis inti pengembangan 
dan produksi mesin. Dengan me-
luncurkan produksi di pabrik baru, 
Komatsu Forest akan mempercepat 
upaya netral karbon, karena pabri-
kan ini bekerja untuk memperkuat 
dan memperluas bisnis mesin hutan-
nya.

Sambil melanjutkan komitmennya 
terhadap Kualitas dan Keandalan 
dan bekerja untuk memaksimal-
kan nilai perusahaannya, Komatsu 
bekerja untuk mewujudkan tem-
pat kerja masa depan yang aman, 
sangat produktif, cerdas, dan 
bersih melalui DANTOTSU Value 
(solusi-solusi ESG dan peningkatan 
pendapatan melalui penciptaan ni-
lai pelanggan). (Sumber: Komatsu)

ZOOMLION
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BHP baru-baru ini mengumum-
kan kemitraan dengan Cat-
erpillar Inc. untuk mengem-

bangkan dan menggunakan truk-truk 
tambang  tanpa emisi di lokasi-lokasi 
kerja BHP untuk mengurangi emisi 
gas rumah kaca (GRK) dalam berb-
agai operasinya.

Pencapaian penting ini merupakan 
hasil dari kerjasama erat selama 
lebih dari 12 bulan antara BHP dan 
Caterpillar Inc. dalam menganalisis 
permintaan-permintaan energi dan 
opsi-opsi untuk menerapkan teknolo-
gi baru ini di lokasi BHP.

Untuk mendukung pencapaian tujuan 
jangka panjang BHP akan operasi-
operasi tambang tanpa emisi pada 
tahun 2050, BHP akan memiliki akses 

CATERPILLAR & BHP BERMITRA
KEMBANGKAN TRUK TAMBANG TANPA EMISI

Tonggak sejarah truk tambang besar tanpa emisi ini merupakan hasil dari 
kerjasama erat selama lebih dari 12 bulan antara BHP dan Caterpillar Inc.

awal ke peralatan tanpa emisi yang 
dikembangkan oleh Caterpillar dan 
peluang-peluang pembelajaran lang-
sung untuk memastikan penggunaan 
yang sukses di lokasi-lokasi BHP. 

Kolaborasi ini akan membantu mem-
bentuk proses, teknologi, dan infra-
struktur yang akan diperlukan untuk 
mendukung mesin-emisi dan lokasi-
lokasi tambang tanpa emisi pada 
masa yang akan datang.

Elemen penting lainnya dari kolaborasi 
ini adalah memperluas upaya-upaya 
para pihak untuk mendukung industri 
pertambangan yang lebih inklusif. 
Pada tahun-tahun mendatang, BHP 
bermaksud untuk memberikan ma-
sukan bagi operator dan pemelihara 
garis depan ke dalam proses desain 

Caterpillar, untuk mendukung pengem-
bangan mesin-mesin yang dapat diop-
erasikan dan diservis oleh lebih banyak 
tenaga kerja,” kata Chief Commercial 
Officer BHP, Vandita Pant, dikutip dari 
rilis BHP, Selasa (31/8). 

“Kami dengan senang hati mengu-
mumkan kemitraan kami dengan Cat-
erpillar Inc. untuk mengembangkan 
dan menggunakan truk-truk tambang 
tanpa emisi di BHP. Perubahan iklim 
merupakan tantangan global yang 
genting dan kami tahu bahwa ber-
mitra dengan pihak-pihak lain akan 
membantu mempercepat transisi ke 
masa depan rendah karbon,” ia me-
nambahkan.

Menurut Vandita Pant, kolaborasi ini 
menjadi kesempatan baik bagi tim 
BHP untuk memberikan masukan ke 
dalam proses desain juga memberi 
kami keyakinan bahwa truk-truk 
akan lebih aman dan lebih mudah di-
operasikan untuk tenaga kerja yang 
lebih beragam dari sebelumnya.

Denise Johnson, Presiden Caterpil-
lar Group, mengatakan, Caterpillar 
senang bekerja sama dengan BHP 
dengan menggunakan truk-truk tam-
bang besar generasi berikutnya dan 
teknologi lokasi tambang.  “Mengin-
tegrasikan tim-tim dan jadwal-jadwal 
kami secara mendalam akan memung-
kinkan penggunaan yang lebih cepat 
untuk memberikan solusi-solusi tanpa 
emisi,” pungkasnya.(Sumber: BHP)

Otoritas persaingan pasar di Cina 
telah memberikan lampu hijau 
untuk usulan merger antara pe-

rusahaan internasional Finlandia Car-
gotec dan Konecranes. Usulan merger 
itu sudah mendapat persetujuan tanpa 
syarat dari Pemerintah Cina untuk 
regulasi pasar. Pada bulan Juli, Komisi 
Eropa dan Otoritas Persaingan dan Pas-
ar di Inggris memulai tahap berikutnya 
dari studi proposal mereka.
Mengutip laporan khl.com, Jumat 
(20/8), para eksekutif Cargotec 
dan Konecranes tetap yakin bahwa 
semua persetujuan internasional 
yang diperlukan akan diterima untuk 
memungkinkan kesepakatan rampung 
pada akhir Juni 2022.
Perusahaan-perusahaan itu juga 
menyatakan bahwa CEO Cargotec 
saat ini, Mika Vehviläinen, telah 

Vehviläinen, dengan kepemimpinan 
dan pengalaman industri yang kuat 
serta rekam jejak yang terbukti 
dalam menciptakan nilai di Cargotec 
dan perusahaan-perusahaan lain, 
adalah orang yang tepat untuk posisi 
tersebut.” (Sumber: khl.com)

CINA MENYETUJUI MERGER
CARGOTEC DAN KONECRANES

Menggabungkan Cargotec dan Konecranes 
akan membentuk sebuah perusahaan senilai 
€ 7 miliar setahun

dipilih menjadi presiden dan CEO 
perusahaan baru yang akan dibentuk 
setelah merger rampung.
Vehviläinen telah menjadi CEO Car-
gotec sejak 2013. Dia juga anggota 
Dewan Direksi di Danfoss, perusa-
haan engineering multinasional Den-
mark. Sebelum bergabung dengan 
Cargotec, Vehviläinen adalah pres-
iden dan CEO Finnair Plc dan COO di 
Nokia Siemens Networks.
Chairmen Konecranes, Christoph 
Vitzthum, akan memimpin perusa-
haan yang baru digabung.
Mengomentari penunjukan Mika Veh-
viläinen, Vitzhum mengatakan, “Pe-
rusahaan yang akan datang berambisi 
untuk menjadi pemimpin global 
dalam aliran material berkelanjutan, 
dan kedua Dewan yakin bahwa Mika 
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Doosan Infracore 
sudah secara resmi 
diakuisisi oleh 

Hyundai Heavy Industries 
sekarang ini, yang berpo-
tensi mendorong perusa-
haan gabungan itu menjadi 
10 produsen peralatan 
konstruksi teratas secara 
global.

Doosan Infracore akan 
menjadi anak perusahaan 
dari grup Hyundai Genuine 
baru. Hyundai Construc-
tion Equipment juga akan 
menjadi anak perusahaan. 
Kedua anak perusahaan 
konstruksi Hyundai dan 
Doosan yang berbasis di Ko-
rea Selatan akan beroperasi 
secara independen, kata 
Doosan.

Hyundai mengakuisisi 30% 
saham pengendali di Doo-

san senilai 850 miliar won 
($722,5 juta), menurut 
The Korea Herald, Kamis 
(19/8). Kesepakatan itu 
mencakup semua peralatan 
konstruksi Doosan, kecuali 
Bobcat, yang diakuisisi Doo-
san pada 2007. Doosan Bob-
cat dan Doosan Infracore 
Amerika Utara memisahkan 
bisnis mereka pada 2018.

Anak perusahaan Doosan 
dan Hyundai akan secara 
mandiri “tumbuh bersama, 
saling melengkapi, bahkan 
bersaing dengan itikad baik 
di semua bidang, terma-
suk teknologi, produksi, 
pembelian, penjualan, 
dan kualitas,” kata sum-
ber Doosan. “Hal ini akan 
memungkinkan bisnis kami 
untuk berkembang dan ber-
hubungan dengan perusa-

haan-perusahaan lain yang 
dioperasikan oleh seluruh 
grup HHI.”

Doosan mengatakan tidak 
ada niat untuk menggabung-
kan anak-anak perusahaan 
Hyundai dan Doosan. “Pen-
ting untuk dicatat bahwa 
akuisisi ini dilakukan oleh 
HHIH (Hyundai Heavy In-
dustries Holdings), dan 
bukan Hyundai Construc-
tion Equipment (HCE),” 
sebut pernyataan Doosan 
sebelumnya. “Berdasarkan 
ketentuan-ketentuan dalam 
transaksi ini, tujuan akuisisi 
ini adalah agar Doosan In-
fracore dan HCE beroperasi 
sebagai perusahaan inde-
penden di bawah HHIH. Saat 
ini tidak ada rencana untuk 
menggabungkan HCE atau 
Doosan Infracore. Kedua 
perusahaan itu, bersama 
dengan orang-orang, ja-
ringan-jaringan dealer, dan 
brand-brandnya, akan tetap 
independen satu sama lain 
setelah penjualan selesai.”

Doosan menyatakan pi-
haknya berencana untuk 
fokus pada komersialisasi 
Concept-X, yang meng-
gabungkan kecerdasan bua-
tan (artificial intelligence) 
dan teknologi informasi dan 
komunikasi, serta memaju-
kan teknologi lain, seperti 
excavator listrik, paket 
baterai, dan sel bahan ba-
kar hibrida.

“Secara bersama-sama, 
kedua merek akan ber-

gabung sebagai pemain top 
global, menempatkan kami 
lebih dekat untuk menca-
pai tujuan menjadi pemain 
top 5 global,” kata sumber 
Doosan.

Pembelian Doosan Infracore 
dapat memperkuat posisi 
grup Hyundai Genuine baru 
ke posisi keenam secara 
global untuk penjualan per-
alatan konstruksi, dengan 
pangsa pasar 4,9% dari total 
penjualan global, berdasar-
kan Yellow Table KHL 2021.

Doosan saat ini memiliki 
penjualan $7,1 miliar dan 
berada di peringkat kesem-
bilan, sementara Hyundai 
memiliki penjualan $2,3 
miliar dan berada di pe-
ringkat ke-22, menurut Yel-
low Table.

Kesepakatan itu terjadi 
setelah induk Doosan Infra-
core, Doosan Heavy Indus-
tries & Construction, beru-
saha menjual segmen kon-
struksinya untuk melunasi 
hutang besar yang telah 
dikeluarkannya. Satu batu 
sandungan untuk kesepaka-
tan itu adalah perselisihan 
hukum dengan pemegang 
saham minoritas Doosan 
Infracore China. Perusa-
haan baru-baru ini membeli 
kembali 20% saham di anak 
perusahaan China untuk 
menyelesaikan perselisihan 
dan membuka jalan bagi 
kesepakatan Hyundai. 

(Sumber: The Korea Herald)

Hyundai Heavy Industries 
mengakuisisi Doosan 

Infracore yang berpotensi 
menjadikannya produsen 
alat konstruksi top 10 se-

cara global. 

Hyundai dan Doosan akan beroperasi secara independen sebagai anak-
anak perusahaan berdasarkan kesepekatan jual beli, menurut Doosan. 

HYUNDAI

HYUNDAI RESMI
BELI DIVISI 
PERALATAN
KONSTRUKSI
DOOSAN

DOOSAN
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The 12th edition of PALMEX Indonesia 2021 is the only specialized Palm Oil event in Asia that brings together 
an international congregation of both upstream and downstream palm oil companies and also its 
supporting industries gathered in the capital city of North Sumatera, Medan to showcase the latest 
developments in the palm oil industry. North Sumatera, home to one of Indonesia’s largest concentration 
of oil palm plantations and also the presence of many supporting facilities such as palm oil processing 

plants making its capital Medan the perfect venue for the show.
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Magni Telescopic 
Handlers untuk 
pertama ka-

linya akan memamerkan 
rangkaian mesin-mesin 
telehandler model Fixed 
Boom, Rotating, dan Heavy 
Lift pada acara MINExpo 
2021 di Las Vegas, AS, pada 
pertengahan September 
ini.  Magni akan menyoroti 
bagaimana produk-produk 
telehandler-nya dapat 
membantu tambang-tam-
bang meningkatkan keun-
tungan dan menciptakan 
lingkungan kerja yang 
lebih aman.
Magni akan menampilkan 
Rotating Telescopic Han-
dlers (RTH), jajaran alat 
berat serbaguna dan fleksi-

bel yang dapat digunakan 
untuk banyak aplikasi di 
tambang-tambang. 
Rotator Magni berfungsi 
sebagai beberapa mesin 
dalam satu alat dan dapat 
dilengkapi dengan berbagai 
aksesori seperti garpu, 
derek, platform, dan ban-
yak attachment khusus.
Para pengguna diuntung-
kan terutama dari rotasi 
360 derajat dari RTH, yang 
membantu mereka menin-
gkatkan kecepatan produk-
si. Rangkaian mesin-mesin 
RTH Magni menawarkan 16 
model dengan kapasitas 
angkat dari 8.800-28.600 
lbs. dan mengangkat ke 
ketinggian dari 58 kaki 

hingga 167 kaki.
Magni juga akan menampil-
kan rangkaian fixed-boom 
telehandler dengan mesin 
yang dibuat untuk peker-
jaan bawah tanah dan 
aplikasi pengangkatan 
ekstrem. Heavy Lift Tele-
handlers Magni memiliki 
attachment yang dibuat 
khusus untuk tambang, ter-
masuk fork, handler ban, 
cylinder handlers, dan 
conveyor belt. Telehandler 
Magni menawarkan kapasi-
tas angkat dari 11.000 lbs 
hingga 110.000 lbs.
Untuk meningkatkan kesela-
matan, semua telehandler 
Magni memiliki sistem kon-
trol beban yang dipatenkan 
yang mendeteksi risiko 

kelebihan beban selama 
penggunaan dan mencegah 
pergerakan lebih lanjut yang 
membantu menciptakan 
lingkungan kerja yang lebih 
aman di tambang.
“Ini pertama kalinya kami 
menghadiri MINExpo, dan 
kami sangat bersemangat! 
Kami telah melihat banyak 
minat pada peralatan kami 
di tambang. Produk-produk 
telehandler Magni adalah 
pengubah permainan untuk 
tambang, dan kami berse-
mangat untuk memamer-
kan apa yang dapat dilaku-
kan Magni pada bulan Sep-
tember,” kata Joe Lienwol, 
Chief Sales Officer, dikutip 
dari situs OEM-Offhingway, 
Kamis (5/8). @

Caterpillar dilapor-
kan tidak akan 
turun sendiri pada 

pameran bauma 2022 se-
bagai entitas perusahaan, 
tetapi sebagai gantinya 
akan diwakili oleh dealer 
lokalnya. Zeppelin Bau-
maschinen akan bertang-
gung jawab atas stand Cat 
di bauma 2022 di Munich, 
Jerman, dari 24 hingga 30 
Oktober. Sebelumnya, ked-
ua perusahaan itu memiliki 
stand bersama di acara itu.

“Kami bangga mem-

ZEPPELIN MENGGANTIKAN
POSISI CAT DI BAUMA 2022

Zeppelin Bau-
maschinen akan 
bertanggung jawab 
utuk stand Cat pada 
pameran bauma 
2022 di Munich, 
Jerman.

persembahkan kepada 
pelanggan-pelanggan kami 
di bauma 2022 produk-
produk terbaru Caterpillar, 
produsen peralatan kon-
struksi terkemuka di dunia, 
dengan layanan terbaik 
yang diberikan oleh Zep-
pelin. Kami mengharapkan 
kontak-kontak personal 
dengan banyak mitra bis-
nis kami. Komitmen kami 
terhadap bauma adalah 
sinyal yang jelas bagi para 
pelanggan kami di Jerman, 
Eropa, dan Eurasia bahwa 
Anda dapat mengandalkan 

Zeppelin,” kata Michael 
Heidemann, Wakil Ketua 
Dewan Manajemen di Zep-
pelin.

Caterpillar dan Zeppelin 
sering menjadi salah satu 
peserta pameran yang 
besar pada acara bauma. 
Pada 2019, kedua perusa-
haan itumenempati booth 
seluas lebih dari 13.000 
meter persegi dan me-
nampilkan 64 mesin, 20 di 
antaranya adalah rilis-rilis 
baru.

“Kami tahu tim Zeppelin 

akan menciptakan pen-
galaman yang luar biasa di 
bauma edisi 2022. Selain 
mendukung Zeppelin untuk 
pameran tersebut, Cater-
pillar akan fokus memberi-
kan interaksi berkelanju-
tan dengan para pelang-
gan dengan memperluas 
keterlibatan pemasarannya 
di seluruh Eropa, Afrika, 
Timur Tengah, dan Eurasia, 
menggunakan banyak sal-
uran,” tambah Christophe 
Pelé, wakil presiden Cater-
pillar untuk Eropa, Afrika, 
Timur Tengah, dan Eurasia 
(EAME).

Caterpillar adalah produ-
sen alat berat terbaru yang 
menarik diri dari bauma 
2022. Sebelumnya Volvo 
Construction Equipment 
mengumumkan bahwa 
mereka akan mundur dari 
pameran itu dan mem-
fokuskan pemasarannya 
pada acara-acara yang 
lebih kecil dengan meman-
faatkan opsi tatap muka 
dan virtual. Hal serupa di-
lakukan JLG, JCB dan pro-
dusen peralatan agregat 
Metso Outotec. 
(Sumber: Caterpillar)

MAGNI TELEHANDLER TAMPIL
DI MINEXPO UNTUK PERTAMA KALI
Magni akan menunjukkan manfatmanfaat yang dapat diberikan 

oleh telehandlernya dalam  berbagai operasi tambang.
Produk telehandler Magni 
untuk aplikasi tambang. 

MAGNI
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John Deere dan Hitachi 
sepakat untuk mem-
bubarkan kemitraan yang 

telah membuat kedua pe-
rusahaan itu memproduksi 
dan memasarkan produk-
produk hydraulic excava-
tor secara bersama-sama 
sejak 1988. Keduanya akan 
menandatangani perjanjian 
lisensi dan pasokan baru, 
yang akan memungkinkan 
John Deere untuk terus 
memproduksi dan mendistri-
busikan line-up mesin-mesin 
excavator merek Deere saat 
ini di Amerika.
“Selama bertahun-tahun, 
John Deere dan Hitachi 
menikmati kemitraan yang 
saling menguntungkan 
di Amerika,” kata John 
Stone, presiden Divisi Kon-
struksi & Kehutanan John 
Deere dan Power System, 
seperti dikutip Heavy 
Equipment Guide, Kamis 
(19/8). 
“Saat kami membuka 
halaman ke babak baru 
excavator-excavator yang 
dirancang Deere, kami 
tetap berkomitmen untuk 
mendukung pelanggan-
pelanggan kami hari ini 
dan pada masa yang akan 
datang.”
Berdasarkan perjanjian 
baru, John Deere akan 
mengakuisisi pabrik pa-
tungan Deere - Hitachi 
di Kernersville, NC; In-
daiatuba, Brasil; dan 
Langley, British Columbia, 
Kanada. Deere akan terus 
memproduksi excavator 
konstruksi dan forestry 
merek Deere yang dibuat 
di pabrik-pabrik tersebut, 
yang akan menghentikan 
produksi mesin-mesin exca-

vator merek Hitachi. Deere 
akan terus menawarkan 
portofolio lengkap excava-
tor melalui perjanjian pa-
sokan dengan Hitachi.
Selain itu, John Deere 
akan menghentikan per-
janjian pemasaran untuk 
excavator konstruksi dan 
peralatan tambang Hitachi 
di Amerika. Hitachi akan 
mengambil alih distri-
busi dan dukungan untuk 
produk-produk tersebut.
Hitachi akan bergerak 
maju dengan Hitachi Con-
struction Machinery Load-
ers America menjadi kan-
tor pusat regional untuk 
semua produk dan layanan 
konstruksi Hitachi, dan 
berencana untuk mem-
perluas jaringan yang ada 

secara signifikan.
“HCM, melalui HCMA, akan 
dapat menentukan nasibnya 
sendiri dengan lebih baik di 
Amerika dengan strategi-
strategi bisnisnya sendiri, 
produk-produk dan layanan-
layanan yang ditingkatkan, 
dan teknologi-teknologi 
yang diperbarui, semuanya 
disediakan melalui jaringan 
distribusi yang diperbarui 
dan diperkuat,” kata Alan 
Quinn, CEO HCMA. 
“HCM telah meningkatkan 
dan berinvestasi dalam 
strategi-strategi bisnis 
sejak 2017 untuk mem-
persiapkan pembentukan 
HCMA. Ini mencakup 
banyak inisiatif rantai ni-
lai untuk meningkatkan 
suku cadang dan layanan, 

penyewaan, peralatan 
bekas, suku cadang yang 
diproduksi ulang, dan pem-
biayaan. HCM juga telah 
meningkatkan teknologi-
teknologi dalam analitik , 
IoT, telematika, manaje-
men armada, dan layanan-
layanan uptime. Di masa 
depan, HCMA akan dapat 
memanfaatkan kemajuan 
ini dengan lebih baik un-
tuk meraih lebih banyak 
pangsa pasar.”
HCMA menyatakan akan 
memperkenalkan pera-
latan baru ke Amerika 
mulai musim semi 2022, 
dan akan menilai potensi 
produk-produk baru un-
tuk memenuhi kebutuhan 
pasar Amerika Utara.
Deere juga akan mencari 
cara untuk mengembang-
kan peralatan dan teknolo-
gi baru saat bergerak 
maju, kata Stone.
“Melihat ke masa depan, 
John Deere akan memban-
gun warisan kualitas dan 
produktivitas kami dan 
mempercepat pengemban-
gan teknologi dan mesin 
terdepan di industri yang 
menjawab kebutuhan men-
dasar akan konstruksi yang 
lebih cerdas, lebih aman, 
dan lebih berkelanjutan 
sehingga pelanggan-pelang-
gan kami dapat membentuk 
dunia masa depan,” kata 
Stone. (Sumber: Heavy 
Equipment Guide)

KEMITRAAN DEERE & HITACHI 
AKAN BERAKHIR PADA 2022

John Deere dan Hitachi tidak akan lagi membuat dan memasarkan 
mesin-mesin excavator bersama-sama setelah Februari 2022.

Volvo Trucks telah 
setuju untuk men-
gakuisisi JMC Heavy 

Duty Vehicle Co., Ltd., 
anak perusahaan Jiangling 
Motors Co., Ltd., yang 
meliputi satu lokasi manu-
faktur di Taiyuan, provinsi 
Shanxi, Cina, dengan nilai 
RMB 0,8   miliar (sekitar SEK 
1,1 miliar). 
Tujuan pembelian ini 
adalah untuk memulai 
produksi truk-truk heavy 
duty  Volvo FH, Volvo FM, 
dan Volvo FMX baru di 
Taiyuan yang menyasar 
pelanggan-pelanggan Cina 
mulai akhir tahun 2022, 

menurut rilis Volvo Trucks, 
Senin (23/8).
Seperti diketahui, Volvo 
Trucks telah aktif di pasar 
Cina sejak tahun 1934. 
Selama beberapa tahun 
terakhir, menguatnya lay-
anan logistik seiring den-
gan pesatnya pertumbuhan 
e-commerce menyebabkan 
lonjakan penjualan truk-
truk Volvo di negeri tirai 
bambu itu. 
Pada tahun 2020, lebih 
dari 4.500 truk heavy-duty 
Volvo diimpor dan dikirim 
kepada para pelanggan 
di Cina. Sejalan dengan 

strategi jangka panjang 
Volvo Group, Volvo Trucks 
memperluas operasi bisnis-
nya di Cina.
“Kami berkomitmen untuk 
membentuk solusi trans-
portasi berkelanjutan pada 
masa depan. Dengan ke-
hadiran kami yang sudah 
lama di Cina, kami mening-
katkan penjualan dan kami 
memperluas jaringan pen-
jualan dan titik-titik servis 
yang kuat bersama dengan 
mitra-mitra dealer lokal,” 
kata Roger Alm, President 
Volvo Trucks dalam rilis 
pabrikan asal Swedia terse-
but, Selasa (24/8). 

Selama beberapa tahun ter-
akhir, ia melanjutkan, Volvo 
Trucks telah menyaksikan 
perkembangan pesat dari 
pasar-pasar logistik dan 
peningkatan permintaan 
untuk truk-truk dan layan-
an-layanan premium Volvo.
(Sumber: Volvo Trucks)

VOLVO TRUCKS AKUISISI OPERASI
MANUFAKTUR HEAVY-DUTY TRUCK DI CINA 



54 EQUIPMENT INDONESIA S E P T E M B E R  2 0 2 1

GLOBAL EQUIPMENT

BKT telah mengem-
bangkan serangkaian 
ban Earthmax baru 

yang diklaim dapat men-
gatasi kondisi medan yang 
berat di sektor quarry dan 
tambang. Didesain untuk 
menerjang kondisi medan 
menantang, ban-ban ini 
memberikan distribusi 
beban ke tanah secara op-
timal untuk mesin-mesin 
dump trucks, wheel loader, 
dozer dan grader.

BKT merancang ban-ban 
Earthmax untuk merespons 
kebutuhan khusus aplikasi 
di sektor tambang. Sebab, 
mengganti sebuah ban 
karena rusak atau problem-
problem lain tidak hanya 
berarti investasi baru teta-
pi juga berdampak pada 
produktivitas. 

Semua ban Earthmax dibe-
dakan oleh struktur All 
Steel-nya yang memberikan 
ketahanan pada casing dan 
juga terhadap benturan. Ini 
adalah fitur penting saat 
menghadapi rintangan ter-
tentu di tanah yang dapat 
membuat ban terkena 
risiko tusukan atau keru-
sakan serius pada casing.

Secara khusus, rangkaian 
ban ini mencakup tiga mod-
el yang, berkat ukurannya 
yang besar, sangat cocok 
untuk menangani operasi-
operasi tambang dengan 
kondisi medan yang sangat 
berat.

Earthmax SR 46, dipasang 
pada mesin-mesin rigid 

Banban raksasa
Merespons permintaan pas-
ar, BKT telah meluncurkan 
sebuah versi ban raksasa 
Earthmax SR 46 untuk rigid 
dump truck yang beroperasi 
di tambang, pembangunan 
dam dan tempat-tempat 
kerja besar lain yang med-
annya menantang. Solusi 
ini tersedia dalam ukuran 
paling besar yang pernah 
dibuat BKT: 33.00 R 51. 
Dengan diameter lebih dari 
tiga meter, bobot ban ini 
2.400 kg.

Tambahan ban raksasa ini 
merupakan pilihan strategis 
bagi BKT, karena memung-
kinkan pabrikan asal India 
itu memenuhi kebutuhan  
tren-tren baru di sektor ini. 
(Sumber: BKT)

BKT PERKENALKAN RANGKAIAN
BAN EARTHMAX UNTUK SEKTOR TAMBANG

Dengan permukaanper
mukaannya yang berbatu 
dan tidak rata serta me

dan yang kasar, area tam
bang merupakan sangat 

menantang bagi alat berat 
yang beroperasi di sektor 
ini dan terutama untuk 

banban peralatan berat.

Earthmax SR 53, classified 
L-5, dirancang untuk wheel 
loader yang beroperasi di 
medan-medan sulit. Tapak 
ban ini terdiri dari senyawa 
yang sangat tahan terhadap 
goresan. Selain itu, ban ini 
didesain untuk bisa bersih 
sendiri, yang memudahkan 
pembersihan bebatuan dan 
benda-benda asing lain 
yang menempel pada ban.

dump truck yang berop-
erasi di lingkungan berbatu 
seperti tambang. Dirancang 
khusus untuk mengangkut 
beban berat, ban ini men-
jamin tingkat ketahanan 
yang tinggi terhadap tusu-
kan-tujukan benda-benda 
tajam berkat casing dengan 
sabuk bajanya. Karena de-
sain tapaknya yang spesifik 
dengan blok-blok dan alur- 
alur di sekelilingnya, hal 
ini menjamin pengurangan 
kerusakan pada permukaan 
ban dan peningkatan kiner-
ja pada tikungan-tikungan.

Earthmax SR 45, dide-
sain untuk rigid dump 
truck dan memiliki 
desain blok ang spesifik 
dan tampak yang lebih 
dalam, yang menjamin 
siklus hidup yang pan-
jang dari produk ini. 
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Indotruck Utama
Jl. Raya Cakung Cilincing KAV. 3A
Semper Timur, Jakarta Utara
Tel. (+6221) 4412168
www.indotruck-utama.co.id

Authorized dealer for Volvo Construction Equipment

Volvo Construction Equipment 
Building Tomorrow

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

Do it all
The 20-ton Volvo excavator range
EC200D I EC210D I EC220D




