
T e r b i t  S e j a k  T a h u n  2 0 0 3

(L
ua

r J
ab

od
et

ab
ek

Rp
. 3

5.
00

0 
+ 

on
gk

os
 k

iri
m

)

H
ar

ga
 R

p.
 3

5.
00

0,
-

www.equipmentindonesia.com THE SPECIAL MAGAZINE FOR MINING & CONSTRUCTION EQUIPMENT

FEBRUARI

2021

BAGAIMANA MERAWAT
HYDRAULIC BREAKER

AGAR TETAP PRIMA?

MELAWAN DOMINASI ASING
DI BISNIS RENTAL ALAT BERAT

PREDIKSI PENJUALAN 
ALAT BERAT
INDONESIA 2021





HAPPY NEW YEAR 2021



PEMIMPIN UMUM MH SAID ABDULLAH • PEMIMPIN REDAKSI WILLIAM SYUKUR • TIM EDITORIAL PUTUT UDJIANTO, WILLIAM SYUKUR, PETER DABU
FOTOGRAFER CHRISTIANTO • IKLAN & PROMOSI  BEATRIX ANWAR • ARTISTIK/PRODUKSI SUHERMAN 

DISTRIBUSI & SIRKULASI  SUPRIYADI • SEKRETARIAT CHATARINA RATNA

Penerbit : PT. Karindo Media Sejahtera,  No. Rekening : 122-0005081461  Bank Mandiri, Cabang Bendungan Hilir, Jakarta 
Alamat Redaksi : Komplek Griya Timur Indah, Jalan Bougenvil 1 Blok B2/No 2E, Jatimulya,  Bekasi  17510

Telepon :  (021) 82605769;   Fax (021) 82605769     Mobile: 081314618208; 081285008053     WAPP: 081314618208
EMAIL : equipmentmagazine@gmail.com, equip_news@yahoo.com  WEBSITE : www.equipmentindonesia.com

INDONESIA

EQUIPMENTNOTE

Apakah industri alat berat Indone
sia perlu diproteksi? Pertanyaan 
itu mencuat dalam acara Zoom 
Webinar Equipment Indonesia de
ngan topik “Outlook Industri Alat 

Berat Indonesia Tahun 2021” barubaru ini. 
Sebagaimana kita rasakan, kondisi pandemi 
Covid19 yang berlarutlarut membuat bisnis 
alat berat di semua lini goyah. Penjualan unit

unit baru merosot yang berdampak 
terhadap turunnya produksi alat
alat berat. Bisnis rental juga loyo 
karena proyekproyek berkurang. 
Para kontraktor kesulitan mencari 
pekerjaan. 

Sebetulnya pada awal tahun 
2021 ini sudah ada sedikit titik 
terang. Harga batu bara yang 
relatif stabil pada level di atas 
USD 85 bisa membuat industri 
ini makin bergairah pada hari
hari mendatang, sebagaimana 
diungkapkan oleh Ketua Per
himpunan Agen Tunggal Alat 
Berat Indonesia (PAABI) dalam 
acara Zoom Webinar tersebut. 
Berita gembira lainnya di sek
tor tambang pada awal tahun 

ini adalah adanya kontrak antara Indonesia dan 
Cina untuk ekspor batubara sebanyak 200 juta 
ton atau sekitar Rp 20 Triliun. Beberapa pemilik 
PKP2B, yaitu Arutmin dan KPC, akan diperpan
jang operasinya. 

Kehadiran pabrikpabrik pengolahan (smelter) min
eral yang semakin banyak juga memberikan sinyal 
positif mengenai masa depan industri ini. Apalagi 
pemerintah sudah memutuskan untuk membangun 
beberapa pabrik bateri (aki) untuk memaksimalkan 
pemanfaatan bahanbahan tambang (nikel) yang 
ketersediaannya melimpah di tanah air. 

Di sektor agro, pembangunan food estate, se perti 
di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, harga 
CPO (crude palm oil) yang masih stabil di level 
USD 800 per ton dan produksi yang naik sekitar 46 

juta ton juga membangkitkan optimisme.

Untuk sektor infrastuktur dan konstruksi, 
pemerintah sudah mengalokasikan anggaran 
yang jauh lebih besar dari tahun 2020, yakni 
sebesar Rp 414 Triliun. Tahun ini terdapat seki
tar 30 proyek yang harus  diselesaikan, khusus 
untuk jalan tol dan pembangkit listrik. 

Kalau berjalan normal, bisnis alat berat cukup 
menjanjikan pada tahun berjalan karena kebu
tuhan barangbarang modal itu akan meningkat 
untuk menopang pertumbuhan berbagai indus
tri tersebut. Problemnya, ancaman pandemi 
Covid19 masih membahayakan. Meski program 
vaksinasi sudah dimulai, diperkirakan butuh 
waktu relatif lama untuk bisa tuntas. Perce
patan vaksinasi menjadi kunci untuk membang
kitkan kembali perekonomian nasional dari 
keterpurukan. Jadi, pemerintah perlu mencari 
cara untuk mempercepat vaksinasi. 

Namun, apakah bisnis alat berat nasional akan 
makin bergairah setelah pandemi Covid19 
berhasil dikendalikan? Sejumlah kontraktor dan 
pebisnis rental mengungkapkan bahwa jauh 
sebelum pandemi Covid19, industri rental 
nasional harus bertarung matimatian dengan 
perusahaanperusahaan asing yang ramairamai 
menyewakan peralatan mereka di Indone
sia. Hal itu terjadi karena banyak kontraktor 
dan bahkan investor asing yang memasukkan 
mesinmesin dari luar dengan berbagai dalih 
untuk mengerjakan proyekproyek mereka 
sendiri, yang ujungujungnya disewakan juga. 

Kalau kita telisik aturan mainnya, yang boleh 
diimpor hanya jenisjenis peralatan tertentu 
yang belum tersedia di dalam negeri. Tetapi 
nyatanya mereka justru memasukkan semua 
jenis peralatan yang mereka butuhkan, baik 
untuk dipakai sendiri maupun untuk disewa
kan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana 
pengawasan pemerintah, cq BKPM, terhadap 
kontraktorkontraktor dan investorinvestor 
a sing yang menyalahgunakan alatalat berat 
yang mereka masukkan ke Indonesia?

PERKETAT PENGAWASAN TERHADAP
PEMAIN-PEMAIN ALAT BERAT ASING
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Liebherr Group barubaru ini mengirim crawler dozer PR 776 
Litronic ke100, sebuah pencapaian besar untuk mesin ini, yang 
diluncurkan hanya pada tahun 2016 dan diproduksi di Telfs, 
Austria. Sebagai satusatunya dozer tambang di kelas 70 ton 

yang dilengkapi penggerak hidrostatis, PR 776 menawarkan efisiensi 
terbaik di kelasnya bagi para pelanggan. Engine diesel Liebherr yang kuat 
dikombinasikan dengan ECO mode standar, memungkinkan para operator 
untuk memilih antara kinerja tinggi dan efisiensi maksimum kapan saja.

Dengan 100 dozer yang beroperasi, total 760.000 jam operasi, dan rata
rata 38 liter bahan bakar yang terbakar per jam, dozer PR 776 telah 
menetapkan tolok ukur baru terkait penggusuran material yang efisien di 

industri pertambangan.

Dipimpin oleh Liebherr PR 776 
pertama yang dipesan pada tahun 
2016 (dengan hampir 30.000 jam 
operasional saat ini), armada 
terbesar secara nasional beroperasi 
di Rusia. Disusul oleh pasarpasar 
Afrika, Australia dan Amerika Utara, 
mesinmesin dozer tambang Liebherr 
terutama mendukung ekstraksi 
(penggalian) berbagai komoditas.

Untuk menahan suhu sekitar di 
berbagai kawasan, berkisar antara 
49°C dan + 46°C, dozer PR 776 
dapat dilengkapi dengan paket 
suhu paling dingin (arctic package). 
Selain itu, dikembangkan juga paket 
ketinggian dari pemukaan laut untuk 
menangani penyerapan oksigen 
hanya 50 persen pada tambang 
tembaga di Maizhokunggar, Tibet  
yang terletak hampir 5.500 meter di 
atas permukaan laut.

Berbagai kisah sukses para pelanggan 
dan perbandinganperbandingan 
kompetitif telah menunjukkan 
bahwa dozer hidrostatik Liebherr 
ini tidak hanya dapat mengimbangi 
dozerdozer 70 ton lainnya dalam 
hal kinerja dorong, mesin ini juga 
bahkan mengungguli mereka dalam 
hal jumlah ton material yang 
didorong per liter.

Dozer PR 776 melampaui di semua 
bidang, termasuk kenyamanan 
kabin. Para operator menghargai 
kenyamanan dan kesederhanaan 
dari satu joystick. Keselamatan 
ditingkatkan melalui jarak pandang 
blade dan ripper 360 derajat, berkat 
jendela panorama besar dan fitur-
fitur ROPS/FOPS terintegrasi dalam 
struktur kabin. (Sumber: Liebherr)

PENGIRIMAN BULLDOZER LIEBHERR
PR 776 SUDAH MELEBIHI 100 UNIT

Sejak peluncurannya ke pasar pada tahun 2016, dozer hidrostatis 
terbesar di dunia, Liebherr PR 776, telah mencapai banyak 

keberhasilan dan melebihi harapan-harapan para pelanggan di 
seluruh dunia. Baru-baru ini pabrik Liebherr di Telfs, Austria 

merayakan pengiriman ke-100 dozer tambang PR 776.

Sejak peluncurannya ke pasar pada 2016, dozer hidrostatis terbesar 
dunia, Liebherr PR 776, sudah dikirimkan 100 kali. 

Informasi lebih lanjut tentang 
Bulldozer Liebherr PR 776 di 
Indonesia, silahkan menghubungi: 

PT. Liebherr Indonesia Perkasa 
Jl. Mulawarman No.12 
Balikpapan 76116, Kalimantan Timur, 
Indonesia 
Tel : +62 542 764 215 
Fax : +62 542 770 327 
Email : info.ptl@liebherr.com 
Internet: www.liebherr.com

(FOTO: LIEBHERR)
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Experience the Progress.

Liebherr Electric Driven Mining Excavators –  
Technology for Your Excellence
  A large range of electric driven excavators: 6 models available from 130t to 800t
  Cost per Ton reduced by 20% compared to diesel drive system
  Faster cycle times and better responsiveness thanks to high motor efficiency
  Less component change out and enhanced components lifetime provides lower  
maintenance costs vs diesel drive

  Tailored supply voltage and frequency for every mine site configuration, all around the world
  At ease in rough conditions: less power losses at high altitude and easier to start in cold climate

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

2036-510_005 AZ fuer Indonesien_210x267 MIN_017_E-HEX_range.indd   1 20.08.19   09:07

PT. Liebherr Indonesia Perkasa
Jl. Mulawarman No.12
Balikpapan 76116, East Kalimantan, Indonesia
Tel : +62 542 764 215
Fax : +62 542 770 327
E-mail : info.ptl@liebherr.com
Internet: www.liebherr.com
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Mempercepat pemulihan paska 
gempa bumi di Kabupaten Ma
jene dan Kabupaten Mamuju – 

keduanya terletak di Propinsi Sulawesi 
Barat – yang terjadi awal tahun ini, PT 
Trakindo Utama ikut membantu dengan 
menyediakan dua unit alat berat, yaitu 
Hydraulic Excavator Cat® 320D dan 
320GC.

Kedua unit excavator tersebut telah 
aktif beroperasi sejak 22 Januari 2021 di 
beberapa lokasi terdampak gempa terse
but untuk membantu proses evakuasi 
dan pembersihan puingpuing bangunan.

Gempa bumi berkekuatan 6,2 SR itu 
terjadi pada hari Jumat (15/1/2021) 
yang berpusat di 6 km Timur Laut Ma
jene, Sulawesi Barat. Gempa yang ter
jadi sekitar pukul 02.27 WITA tersebut 
berdampak besar di dua Kabupaten di 
Provinsi Sulawesi Barat, yakin Kabupa
ten Majene dan Mamuju. Akibat gempa 
itu puluhan fasilitas umum seperti 

beberapa kantor pemerintahan, rumah 
sakit, sekolah, tempat ibadah, pelabu
han, pertokoan, dan lainnya, serta 
lebih dari 1100 rumah warga rusak. 

Setelah melakukan koordinasi antara 
Tim Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat 
(TKTD) Trakindo Makassar dan Emergency 
Response Team Tiara Marga Trakindo 
Group (ERT TMT Group), bersama peme
rintah dan lembagalembaga lainnya, 
Trakindo memutuskan merespon untuk 
masa tanggap darurat selama 14 hari se
jak 1528 Januari 2021 berdasarkan Surat 
Keputusan dari Gubernur Sulawesi Barat.

Bantuan awal ini adalah bentuk 
kepedulian Trakindo untuk kemanu
siaan dalam upaya memulihkan kem
bali kehidupan Masyarakat paska ben
cana. Mari bersama berharap semua 
aktivitas respon pada masa darurat ini 
berjalan lancar sehingga pemulihan 
paska bencana pun dapat cepat dilaku
kan. (Sumber: Trakindo)

PT Superkrane Mitra Utama Tbk 
(SKRN) tengah menjajaki ker
jasama penyewaan crane ke

pada perusahaan asal Vietnam, TCE 
Service. Unit crane itu rencananya 
akan digunakan untuk pembangunan 
windmill power plant di Vietnam. 

Corporate Secretary Superkrane 
Mitra Utama, Eddy Gunawin, seba
gaimana dilaporkan Investor.id, 
Jumat (5/2), mengatakan, kontrak 
kerjasama penyewaan crane terse
but berjangka waktu 68 bulan dan 
terbuka peluang untuk diperpanjang. 
“Minimum komitmen mereka selama 
6 bulan dan crane yang disewakan 
ada 2, yakni berukuran 750 ton dan 
satu lagi 650 ton,” ujarnya. 

Kontrak kerjasama ini akan tereal
isasi pada Maret 2021, dikarenakan 
perseroan tengah melakukan proses 
pengi riman crane yang membutuhkan 
waktu 1 sampai 2 minggu ke Vietnam. 

Penyewaan crane di luar Indonesia 
tersebut merupakan aksi pertama 

kali yang dilakukan perseroan. Eddy 
menyampaikan, perseroan ke depan
nya akan menjajaki hal yang sama 
apabila ada kesempatan. 

PT Superkrane Mitra Utama Tbk 
merupakan perusahaan rental alat 
berat, khususnya alat angkat jenis 
crane di Indonesia. (Sumber: Investor.id)

TRAKINDO BANTU PEMULIHAN
GEMPA BUMI DI SULAWESI BARAT

SUPERKRANE MENYEWAKAN
CRANE KE VIETNAM

Crawler crane milik PT Superkrane Mitra Utama, 
SANY SCC6500 (650 ton), yang disewakan dalam 
pembangunan  proyek kereta api cepat Jakarta – 
Bandung. Perusahaan ini sedang menjajaki bisnis 
rental crane ke Vietnam.

 SANY

DELAPAN UNIT 
TRUK LGMG 
DIKIRIM KE

KALIMANTAN
 PT. Tractor Gemilang Perkasa sudah 
melakukan delivery 8 unit heavy duty 
trucks merk LGMG untuk usaha tam
bang batu bara di daerah Kalimantan. 
Adapun model truktruk berat terse
but adalah CMT96 yang menggunakan 
Automatic Transmission, dengan daya 
angkut 60 ton. 

LGMG Mining Truck menyedot perha
tian publik Indonesia saat tampil pada 
pameran Mining & Construction Indo-
nesia 2019 di Jakarta. Meski menem
pati area indoor, kehadirannya cukup 
menarik perhatian para pemain tam
bang karena posturnya yang bongsor. 

Doddy Sitompul, Sales Manager PT 
Traktor Gemilang Perkasa, mengklaim 
alat angkut heavy duty ini sebagai 
opsi baru di sektor pertambangan. 
Kapasitas daya angkut yang ditawar
kan mulai dari 35ton dan 70 ton. Se
mentara variannya terdiri dari MT86H 
dan CMT96. 

PT. Traktor Gemilang Perkasa meru
pakan bagian dari Tongguan Group 
Singapore yang fokus pada industri 
alat berat. EI
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PT. Pratama Wana Motor (PWM), 
anak usaha dari PT. Intraco Penta 
Wahana dari Intracopenta Group, 

baru saja melakukan pengiriman 30 unit 
truk Tata Prima ke salah satu site batu 
bara di Puruk Cahu, Kalimantan Ten
gah. PWM merupakan dealer Tata Motor 
yang berbasis di Balikpapan, Kalimantan 
Timur. 

Truktruk tersebut terdiri dari dua tipe, 
yakni Tata Prima 2528 dan Tata Prima 3338. 
Semua sasis kendaraan tersebut meru
pakan build-up dari pabriknya di India, 
sementara dump body diproduksi oleh pe
rusahaan karoseri lokal di Indonesia.

Dari 30 unit truk Tata tersebut, 20 unit 
merupakan Tata Prima 2528 dan sisanya, 
10 unit, Tata Prima 3338. Tata Prima 
2528 merupakan segmen truk medium 
heavy duty untuk tambang, logistik dan 
konstruksi. Truk ini menggunakan sistem 
penggerak 6x4, dengan Gross Vehicle 
Weight (GVW) hingga 25 ton, dan meng

EQUIPMENTNEWS

PT. Dayasakti Mitra Mandiri melaku
kan pengiriman tiga unit wheel 
loader XGMA kepada salah satu 

pelanggannya, PT CI, di daerah Banten, 
Selasa (2/2/2021). Perusahaan ini meru
pakan produsen Lithium. Alatalat dikirim 
terdiri dari dua unit wheel loader XG 
955H dan satu unit XG 935H. 

Sukur Sutrisno, National Sales Manager 
Dayasakti, menjelaskan wheel loader 
XG935H (kelas 1,8 m3 atau tiga ton) dan 
XG955H (kelas 3 m3 atau 5 ton) meru
pakan produkproduk andalan XGMA. 
Sesuai dengan kapasitas bucketnya, 
Wheel Loader XG955H (kapasitas 3,0 m3) 
lebih cocok pada segmen pertambangan, 
quarry yang besar  dan industri semen. 
Sedangkan yang kelas 1,8 m3 (XG935H) 
menyasar segmen konstruksi, batu, pasir, 
perkebunan, industri, pabrik kelapa sawit 

gunakan mesin diesel Cummins, yang 
sudah berstandar emisi EuroIII. Truk ini 
sanggup mengeluarkan tenaga hingga 
280tk pada 2.500 rpm, dengan torsi pun
cak hingga 975 Nm @1.500 rpm. 

Tata Prima 2528 menggunakan trans
misi 9percepatan dan dapat mencapai 
kecepatan maksimum hingga 87 km per 
jam. Disain kabinnya kontemporer dengan 
mengedepankan kenyamanan bagi penge
mudi, sehingga dapat bekerja dengan leb
ih produktif. Kabinnya dilengkapi dengan 
4point suspension, tempat duduk bagi 
pengemudi dan posisi lingkar kemudinya 
yang bisa diatur sesuai keinginan. 

Tata Prima 3338 menggunakan system 
penggerak 8x4, dengan GVM hingga 33 
ton, dan tenaga 380 HP. Ditenagai Cum
mins Engine 375 PS dan ditopang trans
misi Eaton 9speed serta Gradeability 83 
pada gigi Crawler, truk ini memiliki spe
sifikasi yang sesuai untuk pengangkutan 
batubara. EI

PWM SERAHKAN 30 UNIT TRUK TATA
KEPADA KONTRAKTOR TAMBANG

BATUBARA DI PURUK CAHU

Riky Agustridi (paling kanan) dari PT. Pratama Wana motor saat acara serah 
terima 30 unit truk Tata Prima di site Puruk Cahu, Kalimantan Tengah.

(PKS), pertanian dan 
lainlain. 

PT. Dayasakti Mitra Mandiri 
merupakan distributor produkproduk 
XGMA di Indonesia. Hingga akhir tahun 
2020, Dayasakti hadir di tujuh kota: Ja
karta, Surabaya, Semarang, Pekanbaru, 
Palembang, Balikpapan dan Makassar. 
Awal tahun 2021, Dayasakti  menar
getkan untuk membuka cabangcabang 
di Medan, Pontianak dan Banjarmasin. 
Dalam dua tahun ke depan perusahaan 
ini menargetkan sudah memiliki cabang 
di semua provinsi yang tersebar dari sa
bang sampai merauke, sebagaimana di
ungkapkan Ria Salimin, General Manager 
PT Dayasakti Mitra Mandiri kepada Equip-
ment Indonesia jelang akhir 2020. EI

PRODUSEN LITHIUM DI BANTEN
GUNAKAN 3 UNIT LOADER XGMA

Seremoni serah terima wheel 
loader XGMA di Banten.

Wheel loader 
XGMA XG 955H 
dan XG 935H.

PT. Panca Traktor Indonesia (PTI) 
mengirim beberapa unit wheel 
loader LiuGong 855H untuk mendu

kung kelancaran produksi listrik di PLTU 
Bengkulu (PT. Tenaga Listrik Bengkulu). 
Pembangkit listrik yang menggunakan 
bahan bakar batu bara ini berkapasitas 
2x100MW. Loader LiuGong tersebut digu
nakan untuk memuat batu bara ke dalam 
tungku pembakaran. 

PLTU Bengkulu yang terletak di kawasan 
Teluk Sepang Kota Bengkulu mulai diban
gun sejak tahun 2016. Pembangkit ini 
merupakan joint venture antara PT Inta 
Daya Perkasa yang dimiliki sepenuhnya 
oleh PT. Intraco Penta Tbk dengan Beng
kulu Power Hongkong Ltd, anak perusa
haan Power China Resources Ltd. 

PT. Panca Traktor Indonesia merupakan 
dealer produkproduk LiuGong di Indo
nesia. Selain wheel loader, perusahaan 
ini juga memasarkan beragam model 
excavator, motor grader, backhoe loader, 
skid steer loader dan alatalat konstruksi 
jalan raya – semuanya merek LiuGong. EI

Acara serah terima wheel loader 
LiuGong kepada PLTU Bengkulu.

DOZER LIUGONG DUKUNG
KELANCARAN OPERASI 

PLTU BENGKULU

(FOTO: DAYASAKTI)

(FOTO: EI)

(FOTO: PWM)

(FOTO: PTI)
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PT Indonesia Kendaraan Ter
minal Tbk (IPCC) catatkan 
kenaikan pertumbuhan volume 

penanganan ekspor Alat Berat di 
Terminal Internasional. Secara bula
nan, kenaikan penanganan tersebut 
mampu melampaui pertumbuhan 
penanganan volume bongkar muat 
layanan kendaraan CBU di Terminal 
Internasional yang biasanya meng
alami pertumbuhan yang lebih tinggi 
dibandingkan pertumbuhan pen
anganan bongkar muat Alat Berat 
dan Spareparts/General Cargo. Ta
hun ini, tampaknya menjadi berkah 
tersendiri bagi segmen Alat Berat 
dimana pertumbuhan positifnya 
mampu melampaui pertumbuhan 
segmen lainnya di Terminal IPCC.

Sebagai catatan, kenaikan pena
nganan ekspor Alat Berat di bulan 
Juli 2020 sebanyak 479 unit atau 
mengalami kenaikan 205,10% diban
dingkan Juni 2020 sebanyak 157 unit. 
Pertumbuhan positif lain juga terjadi 
pada bulan September 2020 sebesar 
43,75% dari 432 unit di bulan Agus
tus 2020 menjadi 621 unit. Lalu, di 
bulan November 2020 sebanyak 558 
unit atau naik 2,39% dibandingkan 
bulan Oktober 2020 sebanyak 545 
unit. Selanjutnya, di penghujung 
akhir tahun 2020, volume pena
nganan ekspor Alat Berat bertumbuh 
42,65% menjadi 796 unit di bulan De
sember 2020 dibandingkan 585 unit 
di bulan November 2020.

Tidak hanya ekspor, pada impor pun 
juga catatkan kenaikan. Sebagai 
contoh, di bulan Desember 2020 seti

daknya terdapat 322 unit Alat Berat 
yang masuk ke Terminal Internasional 
IPCC atau naik 28,29% dibandingkan 
bulan November 2020 sebanyak 251 
unit Alat Berat impor. Bahkan di 
bulan November 2020, mengalami 
kenaikan yang lebih tinggi dengan 
naik 109,17% dengan volume impor 
Alat Berat sebanyak 251 unit diband
ingkan bulan Oktober 2020 sebanyak 
120 unit.

 “Kenaikan volume penanganan Alat 
Berat tersebut tentunya memberikan 
berkah dan bak oase di tengah turun
nya volume layanan bongkar muat di 
segmen lainnya, terutama dari seg
men CBU. Kondisi tersebut pun juga 
berbanding terbalik dengan tahun 
sebelumnya (2019) dimana volume 
penanganan Alat Berat di Terminal 
IPCC justru mencatatkan penurunan 
dibandingkan tahun 2018,” ujar So
fyan Gumelar, Sekretaris Perusahaan 
IPCC, Senin (11/1).

Adapun pertumbuhan volume penan
ganan Alat Berat secara tahunan di 
bulan Desember 2020 mengalami ke
naikan 62,78% dibandingkan Desem
ber 2019 sebanyak 489 unit. Kenai
kan pertumbuhan juga terjadi pada 
bulan November 2020 dimana naik 
65,58% menjadi 558 unit dibanding
kan bulan yang sama di tahun sebel
umnya sebanyak 337 unit. Bahkan di 
bulan September 2020 mencatatkan 
kenaikan yang cukup tinggi sebesar 
107% dengan volume Alat Berat se
banyak 621 unit dibandingkan Sep
tember tahun sebelumnya sebanyak 
300 unit.

“Pertumbuhan volume penanganan 
Alat Berat tersebut di tahun ini 
dapat dikatakan membaik meski di 
tengah masih berlangsung pemulihan 
ekonomi global yang sempat diter
jang badai Covid19. Meski demikian, 
IPCC tidak menampik bahwa jika 
dihitung setahun penuh (akumulasi), 
total volume penanganan Alat Berat 
di tahun 2020 masih di bawah tahun 
sebelumnya,” ujar Sofyan.

Secara akumulasi di tahun 2020, vol
ume Alat Berat mencapai 9.856 unit 
atau lebih rendah 22,80% diband
ingka akumulasi di tahun 2019 sebe
sar 12.767 unit. Dari jumlah terse
but, volume akumulasi penanganan 
ekspor dapat mencatatkan kenaikan 
sebesar 53,05% sebanyak 6.278 unit 
dibandingkan tahun 2019 pada peri
ode yang sama sebanyak 4.102 unit. 
Sementara itu, volume impor di 
tahun 2020 sebesar 3.578 unit atau 
58,71% di bawah volume impor di ta
hun 2019 sebanyak 8.665 unit.

 “Manajemen berharap, tahun ini 
dapat menjadi tahun perbaikan dan 
pemulihan ekonomi yang berkelanju
tan seperti yang diperkirakan Pemer
intah dan sejumlah kalangan sehing
ga dapat meningkatkan permintaan 
kembali atas Alat Berat. Dengan 
demikian, kondisi tersebut dapat 
memberikan tambahan peningkatan 
kinerja bagi IPCC dalam melayani 
bongkar muat kendaraan, khususnya 
Alat Berat di Terminal IPCC,” ujar 
Sofyan.

BONGKAR MUAT ALAT BERAT 
TETAP RAMAI DI TERMINAL IPCC

IN
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PT. Trakindo Utama (Trakindo) merayakan usia 50 ta
hun jelang akhir 2020. Anak perusahaan dari PT. Tiara 
Marga Trakindo (TMT) ini didirikan oleh AHK “Met” 

Hamami pada tanggal 23 Desember 1970, dan menjadi 
dealer tunggal resmi Caterpillar pada tanggal 13 April 1971.

Sedikit berbeda dari tahuntahun sebelumnya, perayaan 
ulang tahun kali ini tanpa dentuman alatalat berat Cater
pillar karena efek pandemi Covid19, Namun, Trakindo 
punya cara sendiri untuk merayakan momen penting ini 
bersama para customer, yaitu dengan menyelenggarakan 
program “Penawaran Eksklusif 50 Tahun Trakindo”. 

“Usia emas 50 tahun merupakan momen istimewa bagi Tra
kindo. Kami ingin merayakannya dengan penuh suka cita dan 
kehangatan dalam kebersamaan dengan para pelanggan agar 
saling memberikan energi positif dan saling me nguatkan, 
apalagi dalam kondisi yang terdampak oleh pandemi Co
vid19 yang sedang melanda dunia saat ini.  Di usia 50 tahun 
ini Trakindo ingin memberikan value dan meaning yang tinggi 
kepada para pelanggan,” kata Sonny Isanto, Product Support 
Marketing Trakindo, dalam perbincangan secara online de
ngan Equipment Indonesia akhir Januari 2021. 

Menjelaskan latarbelakang acara ini, pria yang akrab disapa 
Sonny ini mengatakan bahwa Trakindo selalu berorientasi 
kepada customer, dan penawaran eksklusif 50 tahun ini 
merupakan salah satu cara perusahaan untuk mengapresiasi 
para pelanggan. “Dengan penawaran eksklusif dalam rangka 
perayaan usia 50 tahun, Trakindo ingin mendukung para 

50 TAHUN DEDIKASI TRAKINDO 
BERKARYA UNTUK INDONESIA

customer agar siap melompat lebih 
tinggi ketika perekonomian Indonesia 
mengalami rebound. Saat perekono
mian kembali menguat, ketersediaan 
alatalat berat menjadi sangat krusial 
agar para pelanggan bisa melompat 
lebih tinggi. Penawaran eksklusif 50 
tahun Trakindo ini merupakan solusi 
terbaik agar alatalat merek Cater
pillar yang dimiliki para pelanggan 
selalu dalam kondisi prima dan siap 
operasi untuk menghadapi rebound 
ekonomi ini,” ia menerangkan.

Semarak 50 Tahun Trakindo memberi
kan banyak penawaran menarik beru

COVERSTORY

Jelang akhir tahun 
2020, Trakindo mem-

perkenalkan dozer 
generasi baru, Cat® 

D6 GC, yang cocok 
digunakan untuk 
konstruksi jalan, 
perkebunan dan 

kehutanan dengan 
biaya kepemilikan 

dan operasional 
yang rendah. 

TRAKINDO

PT Trakindo Utama, dalam rangka 50 tahun usianya, meluncurkan penawaran eksklusif dengan 
diskon istimewa setiap bulan sepanjang tahun untuk produk-produk tertentu. Untuk itu, Anda 

harus selalu memantau media sosial Trakindo. Siapa tahu Anda beruntung. 
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COVERSTORY

pa diskon khusus untuk berbagai suku 
cadang dan servis sepanjang tahun 
2021. Mulai dari perawatan unit se
perti penawaran filter, oli, undercar-
riage, GET (kuku bucket) dan baterai 
hingga solusisolusi perbaikan alat 
seperti overhaul berbagai engine. 

Namun, tidak hanya itu. Yang paling 
istimewa dalam pesta 50 tahun Tra
kindo kali ini, lanjut Sonny, adalah 
exclusive offer. “Pada tanggaltang
gal tertentu setiap bulan sepanjang 
tahun 2021 akan ada penawaran
penawaran istimewa yang bisa mem
buat customer sangat hemat karena 
diskonnya hingga 50 persen, sejalan 
dengan perayaan 50 tahun Trakindo. 
Namun, untuk dapat mendapatkan
nya, para pelanggan harus selalu me
mantau penawaranpenawaran yang 
dikirimkan Trakindo melalui email 
blast dan media sosial lainnya se
perti Instagram,” papar Sonny. 

Untuk memudahkan para customer 
mengetahui detil berbagai produk 
dan servis yang diikutkan dalam 
program ini sepanjang tahun 2021, 
Trakindo telah menyediakan katalog 
khusus yang dapat diunduh pada 
website Trakindo (www.trakindo.
co.id), atau bisa juga menghubungi 
Call Center Trakindo di nomor 
1500228. Katalog itu memuat 
penawaran lengkap mulai dari per
baikan minor hingga perbaikan ma
jor. Yang tergolong perbaikan minor 
seperti mengganti injektor, perbaik
an komponen hidrolik dan lainlain. 
Sedangkan yang termasuk perbaikan 

besar adalah engine overhaul, re-
build atau rekondisi dan sebagainya. 

Namun, katalog tersebut tidak 
memuat penawaranpenawaran yang 
super istimewa dengan diskon yang 
sangat besar. “Para customer harus 
terus memantau melalui berbagai 
media sosial Trakindo karena penyam
paian informasinya pada waktu yang 
tidak terduga. Hanya mereka yang se
lalu memonitor yang berpotensi bisa 
mendapatkannya. Kami mengundang 
para pelanggan untuk selalu stay tune 
bersama Trakindo untuk memanfaat
kan penawaranpenawaran eksklusif 
ini,” kata Sonny seraya menambahkan 
bahwa mesinmesin baru juga diikut
kan dalam program promosi eksklusif 
tersebut, sehingga sayang sekali kalau 
dilewatkan. 

Cakupan penawaran dalam katalog 

itu bukan hanya mengenai spareparts 
dan services, melainkan juga pa
ket pembiayaan (financing) untuk 
produkproduk Caterpillar. Ini untuk 
memudahkan para customer mem
biayai produkproduk yang mereka 
beli dari Trakindo. 

Berapa lama jangka waktu 
penawaran khusus perayaan 50 ta
hun Trakindo ini? Sony mengatakan 
exclusive offer 50 Tahun Trakindo ini 
akan berlangsung selama satu tahun. 
“Penawaran ini berlangsung selama 
satu tahun ke depan, termasuk ex-
clusive offer yang digelar pada salah 
satu tanggal setiap bulan sepanjang 
tahun ini. Para pelanggan harus 
selalu bersiapsiap dengan terus 
memonitor melalui berbagai media 
sosial Trakindo.”

Trakindo berharap kegembiraannya 

Sonny Isanto, Product Support 
Marketing PT Trakindo Utama. 

DOK. PRIBADI

merayakan usia 50 tahun meng
abdi untuk negeri ini juga dira
sakan oleh para pelanggannya 
di seluruh Indonesia. “Trakindo 
bisa eksis sampai saat ini karena 
adanya dukungan dari seluruh 
karyawan dan para pelanggan. 
Adalah suatu kebanggaan bagi 
Trakindo karena selama 50 tahun 
ini dan juga pada tahuntahun 
mendatang ikut membangun In
donesia dalam berbagai bidang. 
Trakindo juga selalu berkeingi
nan untuk menciptakan lapangan 
kerja yang berkualitas, dengan 
tanggung jawab terhadap ma
syarakat dan lingkungan yang 
berintegritas,” kata Sonny 

Trakindo Customer App & 
Komitmen Layanan Cepat & 

Pasti

Trakindo merupakan dealer alat be
rat yang tertua di Indonesia. Usia 50 
tahun menggambarkan perjalanan 
dan pengalaman panjang perusahaan 
ini di dunia alat berat. Trakindo 
sudah mendapat begitu banyak pen
capaian dan penghargaan selama 50 
tahun beroperasi, baik dari pemerin
tah Indonesia maupun dari lembaga
lembaga terkemuka lainnya. 

“Trakindo secara konsisten dapat 
mengamalkan nilainilai yang di
canangkan oleh founding fathers, yai
tu integrity, continuous development, 
excellence, proactive, accountability 
dan team work. Melalui nilainilai 
ini, Trakindo dan seluruh karyawan
nya berkomitmen untuk terus me
ningkatkan kemampuannya dalam 
memajukan usaha para pelanggan dan 

Motor Grader baru 
Cat®120, lebih 
andal dan hemat. 
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JOBSTORY

PT. Cipta Suddew Man
diri, sebuah perusa
haan penambang batu 

(quarry) di Gunung Kembang, 
Sumatera Selatan mengguna
kan hydraulic excavator Volvo 
EC200D untuk meningkatkan 
produksi dan mendapatkan 
efisiensi bahan bakar yang sig
nifikan dalam operasinya. 

“Kami sengaja memilih Volvo 
EC200D karena excavator ini 
sangat lincah dan mudah di
ajak bermanuver, dan terbukti 
mampu mengurangi konsumsi 
bahan bakar sekaligus menin
gkatkan produksi kami,” ujar 
Edo Julian, direktur PT. Cipta 
Suddew Mandiri.

Mulai bekerja sejak Oktober 
2018, excavator ini bekerja 8 
jam sehari dan 7 hari seminggu 
untuk menggali timbunan batu yang 
diambil dari pinggir sungai. Peker
jaan yang tidak mudah ini tentu 
membutuhkan alat berat yang tang
guh dan berperfoma konsisten.  

EC200D sudah terbukti sangat irit 
bahan bakar saat digunakan pada 
pekerjaan konstruksi umum, seperti 
pembangunan jalan/bangunan, pena
taan lanskap, dan pekerjaan umum 
lainnya. Dengan boom sepanjang 5,7 
m, arm 2,9 m, dan bucket berkapasi

dengan visibilitas yang baik ke area 
kerja dan sekeliling alat.  

Karena quarry yang terletak di Gu
nung Kembang ini berdekatan dengan 
jalan raya, PT. Cipta Suddew Mandiri 
membutuhkan alat berat yang aman 
beroperasi di area publik tersebut. 

“Excavator EC200D nyata 
sekali performanya dan ter
bukti mampu menaikkan 
produktivitas kami dengan 
sangat pesat,” ucap Julian. 
“Operator kami juga senang 
mengoperasikan EC200D kare
na mudah diajak bermanuver 
berkat sistem kontrolnya yang 
tidak rumit.”

Sejak didirikan pada 2016 
silam, PT. Cipta Suddew Man
diri telah mengoperasikan 
quarry ini di kawasan Desa 
Gunung Kembang. Perusahaan 
yang juga bermarkas di lokasi 
tersebut membeli EC200D dari 
PT. Indotruck Utama, yang 
merupakan distributor resmi 
Volvo CE Indonesia.

“Konsumsi bahan bakar 
EC200D yang rendah membuat 
kami dapat mengurangi biaya 
operasional sekaligus mening

katkan produktivitas di quarry ini. 
Kami sarankan siapa pun agar tidak 
ragu menggunakan excavator kelas 
dunia ini,” kata Julian sambil ber
promosi. EI

PERFORMA TANGGUH VOLVO EC200D DI QUARRY
Excavator Volvo Construction Equipment, EC200D, men-
jadi pemain kunci dalam memindahkan bebatuan sungai 
di Sumatra Selatan, di bawah komando PT Cipta Suddew 
Mandiri yang merupakan salah satu perusahaan terdepan 

dalam bisnis quarry di provinsi tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi: https://www.volvoce.
com/indonesia

tas 0,8 m3, excavator kelas 20 ton ini 
mampu mengerahkan breakout force 
sebesar 116 kN. 

Keseimbangan sempurna antara te
naga dan konsumsi bahan bakar yang 
rendah bersumber dari engine Tier 3 
Volvo D5E. Engine ini sanggup melon
tarkan tenaga sebesar 123 kW pada 
2.000 rpm. Operator juga sangat 
dimanjakan berkat kabin premium 
Volvo yang ergonomis, nyaman, dan 
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Skid steer loader adalah alat serba
guna yang dirancang untuk men
jadi mesin yang produktif dalam 

berbagai aplikasi, seperti membawa 
material, pekerjaan jalan, penataan 
taman, pemindahan tanah, dll. Ka
langan pabrikan menawarkan alat ini 
dalam berbagai ukuran dan biasanya 
punya banyak opsi tenaga kuda engine, 
aliran hidraulik, ratarata kapasitas 
operasi, kenyamanan operator, dan se
bagainya. Tetapi dengan begitu banyak 
model dan opsi yang dapat dipilih, apa 
saja halhal terpenting yang harus di
pertimbangkan saat memilih skid steer 
untuk armada Anda?

Heavy Equipment Guide (3/2/2021) 
telah menyusun daftar pertanyaan 
untuk ditanyakan pada diri Anda saat 
membeli skid steer loader untuk me
mastikan Anda memilih mesin terbaik 
sesuai kebutuhankebutuhan aplikasi 
Anda.

1Jenis aplikasi-aplikasi apa yang 
akan digunakan untuk skid steer 
Anda?

Mengetahui jenis aplikasiaplikasi apa 
yang akan Anda gunakan untuk skid 
steer akan membantu Anda menen
tukan apakah Anda membutuhkan 
alat yang lebih besar dengan tingkat 
kapasitas operasi dan tenaga dorong 
yang lebih tinggi, atau alat yang se
dikit lebih kecil untuk leluasa bergerak 
di ruang yang lebih sempit. Jawaban 
atas pertanyaanpertanyaan ini akan 
mempengaruhi pilihan ukuran roda 
skid steer dan kebutuhankebutuhan 
kinerja.

2Jenis kapasitas operasi seperti 
apa yang Anda butuhkan?

ROC menjelaskan ukuran beban 
yang dapat diangkat dengan aman oleh 
skid steer sebelum melakukan tipping. 
Untuk menentukan ROC, bucket skid 
steer menjulur penuh dan diisi dengan 
pemberat hingga roda belakangnya 
terangkat dari tanah. Pengukuran bo
bot tersebut merupakan beban jungkit 
(tipping load) skid steer yang kemu
dian dibagi dua untuk menentukan ROC 
(teknik untuk mengukur performa). 
Saat membeli skid steer, bidiklah unit 

yang memiliki kapasitas operasi rata
rata yang sama dengan atau di atas 
beban angkat yang Anda perkirakan 
akan digunakan untuk sebagian besar 
pekerjaan Anda.

3Apakah Anda menggunakan skid 
steer untuk mengangkat secara 
vertikal atau radial?

Penting untuk memahami perbedaan 
antara mengangkat secara  vertikal 
dan radial. Hal ini selanjutnya akan 
membantu mencocokkan skid steer 
dengan pekerjaan yang hendak dilaku
kan. Operatoroperator yang lebih ba
nyak melakukan pekerjaan meratakan 
dan pekerjaan tanah cenderung lebih 
menyukai desain mengangkat radial 

karena umumnya memiliki daya dob
rak attachment dan tenaga lengan 
angkat yang lebih besar. Mesinmesin 
loader yang mengangkat secara radial 
juga memiliki jangkauan ketinggian 
menengah yang sangat baik karena 
jalur pengangkatannya. Para operator 
yang terutama melakukan pemuatan 
dan pengangkutan serta untuk pemuat
an ke truk lebih memilih loader yang 
mengangkat secara vertikal karena 
kapasitas operasi yang lebih tinggi dan 
jangkauan yang lebih baik ketika men
capai posisi dump paling tinggi.

4Jenis attachment apa saja yang 
akan digunakan pada skid steer 
Anda?

Sebelum Anda membeli skid steer, 
pertimbangkan untuk memutuskan alat 
pelengkap (attachment) apa yang Anda 
butuhkan untuk jangka pendek dan 
jangka panjang. Kebutuhan attach-
ment akan memengaruhi pilihan uku
ran alat, tenaga kuda engine, dan alir
an hidraulik. Model yang lebih besar 
dengan engine yang lebih besar dari 75 
hp  (56 kW) biasanya memiliki kinerja 
hidraulik yang lebih tinggi untuk meng
gerakkan attachment yang lebih besar. 
Faktanya, porsi terbesar dari pasar 

PERTIMBANGKAN 11 HAL BERIKUT
KETIKA MEMBELI SKID STEER LOADER

Beberapa tips yang mungkin dapat membantu Anda memilih mesin-mesin skid steer 
loader yang terbaik untuk kebutuhan-kebutuhan aplikasi Anda.

Skid steer loader Bobcat S64.

Skid steer John Deere 324G.

TIPS
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skid steer terdiri dari loader berukuran 
sedang yang memiliki performa en-
gine dan hidraulik lebih baik daripada 
mesin dengan rangka kecil. Loader 
dengan rangka ukuran sedang mampu 
menjalankan lebih banyak attachment 
yang digerakkan secara hidraulik, yang 
membuatnya lebih serbaguna dan ber
harga bagi kontraktor.

5Mana yang lebih baik untuk ke-
butuhan Anda: skid steer atau 
track loader kompak?

Meski mesinmesin compact track 
loader telah melampaui skid steer 
loader dalam hal pangsa pasar, skid 
steer tetap menjadi platform yang 
layak untuk penggunaan multiguna di 
sekitar lokasi konstruksi. Apalagi jika 
dipasangkan dengan attachment yang 
tepat. Perbedaan utama antara skid 
steer loader dan compact track loader 
adalah mekanisme gerak  ban vs. trek 
(track). Skid steer lebih cocok untuk 
pekerjaan pada permukaanpermukaan 
yang lebih bagus, sedangkan compact 
track loader ideal untuk situasi tekan
an tanah rendah (tanah yang lembek), 
dan bekerja di halaman rumput serta 
lingkungan dengan kondisi medan yang 
bervariasi. Coba cermati di lingkungan 
seperti apa skid steer itu paling sering 
digunakan dan pilihlah mesin yang pa
ling cocok untuk pekerjaan Anda.

6Fitur-fitur kabin apa yang 
akan membuat operator tetap 
produktif?

Kenyamanan kabin harus menjadi 
pertimbangan ketika akan membeli 
skid steer. Apakah Anda akan mem
beli mesin dengan kabin tertutup atau 
terbuka. Pilihan itu sangat bergantung 
pada lokasi di mana alat itu digunakan 
dan pekerjaan yang akan dilakukan 
skid steer itu nantinya.

7Apakah skid steer memiliki jarak 
pandang yang baik untuk menja-
min operasi yang aman?

Skid steer harus memberikan jarak pan
dang yang sangat baik ke semua area di 
sekitar alat untuk efisiensi maksimum 
dan operasi yang aman di lokasi kon
struksi. Cari fitur-fitur tambahan seperti 
kamerakamera cada ngan dan sensor
sensor yang mendeteksi kehadiran para 
pekerja dan objekobjek lain di area
area blind spot. 

8Apakah skid steer memiliki 
fitur-fitur yang meningkatkan 
efisiensi untuk pekerjaan-peker-

jaan yang sering dilakukan?

Pertimbangkan jika tersedia fitur-fitur 
yang membantu pekerjaanpekerjaan 
yang sering dilakukan operator secara 
berulangulang seperti perataan oto
matis dua arah untuk pemuatan/pena-
nganan material, penggalian material 
secara berulangulang untuk siklus 
pemuatan truk, atau kontrol kecepatan 
untuk mendapatkan hasil akhir yang 
berkualitas tinggi atau produktivitas 
maksimal dengan menggunakan berba
gai attachment seperti sapu, penggali 
parit, milling head, gergaji roda, dll.

9Apakah Anda memiliki batasan 
ukuran lokasi kerja yang perlu 
dipertimbangkan?

Jika skid steer akan beroperasi di ru
ang sempit atau terbatas, skid steer 
dengan rangka kecil patut dipertim
bangkan. Ideal untuk aplikasiaplikasi 
seperti lanskap, pembongkaran inte
rior, dan proyekproyek yang memer
lukan manuver di sekitar sudut sempit 
atau ruang sempit, dimensi skid steer 
yang kecil juga memudahkan pengang
kutan alat antar lokasi konstruksi. Jika 

TIPS

ruang tidak menjadi masalah, banyak 
kontraktor memilih skid steer ukuran 
sedang karena mereka dapat menggu
nakan sebagian besar attachment dan 
cocok untuk sebagian besar aplikasi 
konstruksi. Untuk aplikasi pekerjaan 
berat seperti pekerjaan penghancuran 
skala besar, skid steer rangka besar 
akan menjadi pilihan ideal.

10Apa saja persyaratan trans-
portasi?

Semakin besar ukuran me
sin, semakin berat beban untuk setiap 
trailer yang mengangkut alat itu ke 
dan dari tempat kerja. Pastikan bahwa 
kendaraan pengangkut dan penarik 
memiliki ukuran dan kapasitas yang 
sesuai untuk bobot skid steer dan at-
tachment yang diangkut. Selain itu, 
pastikan jalur yang dilewati cukup lan
dai,  dan hindari jalur kayu yang dapat 
merusak dan menyebabkan cedera diri.

11Apa persyaratan perawatan 
untuk skid steer?

Pertimbangkan akses untuk 
servis harian dan itemitem perawatan 
rutin agar skid steer bekerja dengan 
kinerja maksimum. Titiktitik pemer
iksaan/pengisian harian, seperti oli 
mesin, harus mudah dilakukan tanpa 
harus menjangkau areaarea yang kom
ponenkomponennya mungkin panas. 
Itemitem perawatan rutin, seperti 
membersihkan/mengganti filter udara 
engine harus cepat dan sederhana 
tanpa perlu melepas baut/panel. Item-
item perawatan rutin lainnya, seperti 
filter bahan bakar atau filter hidraulik, 
harus mudah ditemukan dan diakses 
tanpa memerlukan komponenkompo
nen lain, seperti kabin, untuk dilepas 
dan dipindahkan. 

(Sumber: Heavy Equipment Guide)

Skid steer loader CASE SR210B. Skid steer loader Cat 226D3.
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Dalam pengerjaan sebuah proyek 
infrastruktur transportasi dengan 
skala yang cukup besar di Jakarta, 

puluhan bahkan ratusan unit alat berat 
dengan berbagai tipe berderu selama 24 
jam selama tujuh hari sepanjang proyek 
itu berlangsung. Mesinmesin yang beker
ja pada proyek itu beragam, di antaranya 
excavator untuk mengeduk material, 
dump truck untuk memindahkan dan/
atau mengangkut material, drilling rig 
untuk pengeboran, berbagai jenis crane 
untuk pekerjaan lifting hingga mesin bor 
raksasa. 

Bagi masyarakat awam, cara kerja alat
alat itu tentu saja mengagumkan karena 
pengerjaan proyek itu serba mesin se
hingga cepat rampung dan dengan mutu 
yang bagus pula. Namun, tidak demikian 
dengan para kontraktor dan pemainpe
main rental alat berat lokal. Mereka jus
tru melihat keanehan dalam penggarapan 
proyek itu. Di mana letak keganjilannya? 
“Hampir semua alat yang bekerja pada 
proyek itu diimpor. Perusahaanperusa
haan rental lokal tidak bisa masuk,” kata 
Yafin Tandiono, President Director PT. 
Superkrane Mitra Utama Tbk dalam acara 
Zoom Webinar Equipment Indonesia ber
tajuk ‘Outlook Industri Alat Berat Indone
sia Tahun 2020”, Rabu (10/2). 

Omongan pria yang disapa Yafin ini bukan 
isapan jempol belaka. Kejadian seperti 
ini, kata dia, sudah terjadi pada proyek 
MRT sesi 1 Tahap 1. Perusahaan rental 
crane lokal seperti Superkrane tidak bisa 
masuk. PT. Superkrane Mitra Utama Tbk 
merupakan perusahaan rental spesialis 
heavy duty crane di Indonesia. “Untuk 
proyek MRT Tahap 2, kita perlu meminta 
pemerintah, dalam hal ini BKPM, untuk 
mendukung perusahaanperusahaan 
rental lokal, setidaknya kita diberikan ke
sempatan untuk mengajukan penawaran 
harga. Soalnya, selama ini kami sama 
sekali tidak bisa masuk ke sana karena 
investornya hanya menerima penawaran
penawaran dari perusahaan rental Jepang 
langsung,” ujarnya dengan nada sengit.

Kejadian serupa tidak hanya terjadi Ja
karta tapi juga di belahan lain negeri ini, 

meski modusnya sedikit berbeda. “Main 
contractor dari Cina memasukkan berba
gai peralatan untuk disewakan kepada 
beberapa subkontraktornya dan mereka 
tidak boleh menggunakan peralatan yang 
dipasok oleh vendor-vendor lain,” Yafin 
memberikan contoh lain. 

Ia menambahkan modus lain yang mung
kin lebih daysat lagi. “Investor dari Cina 
membuat master list tentang alatalat 
apa saja yang bisa dimasukkan dalam 
rangka investasinya di Indonesia untuk 
diajukan kepada pemerintah. Mungkin 
karena nilai investasinya besar, investor 
itu mendapatkan fasilitas tersebut. Inves

“Sejak pandemi Covid19 pecah pada 
awal 2020, kami menghadapi berbagai 
macam kendala dalam mendapatkan 
maupun mengerjakan proyek. Okupansi 
peralatan PT. Indonesia Pondasi Raya 
Tbk (Indoporas) saat ini hanya sekitar 30 
persen. Kondisi ini jelas memberatkan 
karena Indopora merupakan perusahaan 
yang sudah lama berkembang dan me
miliki banyak peralatan dan karyawan,” 
kata Wahyudi Tjondro Widjaja, Director 
Indopora. 

Wahyudi mengakui pemerintah memang 
sudah memberikan beberapa insen
tif berupa pengurangan pajak impor 

MELAWAN
DOMINASI ASING
DI BISNIS RENTAL
ALAT BERAT

Diperlukan intervensi dari peme-
rintah untuk mengawasi kiprah 
perusahaan-perusahaan asing 
yang menyalahgunakan fasilitas 
yang mereka terima di industri 
rental alat berat nasional.

Pembangunan 
jalur kereta api 
cepat Jakarta – 
Bandung di sisi 
jalan tol Cikam-
pek. 

Yafin Tandiono, President Director 
PT. Superkrane Mitra Utama Tbk.

tor itu mewajibkan semua kontraktor dan 
subkontraktor menggunakan alatalat 
yang dia masukkan dan ongkosnya dipo
tong langsung dari nilai pekerjaan mere
ka. Kejadian ini terjadi beberapa tahun 
lalu di Sulawesi,” tutur Yafin.

Efek pandemi Covid19 terhadap bisnis 
alat berat memang cukup signifikan. 
Semenjak wabah itu pecah pada kuartal 
pertama tahun 2020, volume pekerjaan 
para kontraktor berkurang karena banyak 
proyek yang ditangguhkan. Akibatnya, 
banyak alat berat menganggur. 

spareparts dan pengura
ngan beberapa pajak ter
tentu untuk mengurangi 
beban para kontraktor 
selama masa pandemi Co
vid19 ini. Tetapi karena 
krisis kesehatan ini masih 
berlanjut, maka masih 
terdapat banyak persoalan 
yang memberatkan daya 
saing perusahaan lokal. 

Senada dengan Yafin, Wa
hyudi menyoroti secara 
khusus kehadiran pemain
pemain asing, baik seb
agai investor maupun pe
rusahaan rental. “Mereka 
masuk ke Indonesia mung
kin menggunakan pem
biayaan dari negaranya 
sendiri untuk pembelian 

peralatan berat, yang bunganya rendah. 
Mungkin sekitar 35 persen,  bahkan 1 
persen. Sementara para pemain alat di 
Indonesia, termasuk para kontraktor, un
tuk mendapatkan pembiayaan alat berat, 
bunga pinjamannya sekitar 12%. Kondisi 
ini tentu saja mengurangi daya saing kami 
dalam bersaing dengan pemainpemain 
dari luar,” ungkap Wahyudi. 

“Bunga pinjaman di Jepang hanya 
sekitar 1 persen, sementara pinjaman 
dalam euro atau USD sekitar 34 persen. 
Bagaimana bisa pemainpemain lokal 
seperti kami ini dapat bersaing dengan 

(FOTO: EI)

(FOTO: EI)
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mereka karena bunga pinjaman di sini 
sekitar 12 persen? Di sinilah pentingnya 
dukungan dari pemerintah, khususnya 
BKPM, tentang bagaimana caranya agar 
perusahaanperusahaan rental lokal dapat 
bersaing dengan perusahaanperusahaan 
rental asing,” Yafin menambahkan. 

Yafin dan Wahyudi sepakat kehadiran pe
mainpemain asing dalam industri ini ha
rus menjadi perhatian pemerintah demi 
memberdayakan perusahaanperusahaan 
nasional. “Kami menginginkan agar 
kontraktorkontraktor nasional juga bisa 
mendapatkan pembiayaan dengan bunga 
yang rendah sehingga bisa memiliki daya 
saing ketika berhadapan dengan pemain
pemain dari luar, meskipun kami tidak 
berharap banyak kontraktorkontraktor 
asing yang masuk ke tanah air,” ujar Wa
hyudi yang diamini Yafin. 

Secepatnya kendalikan pandemi Covid-19

Terdapat beberapa persoalan yang meng
hambat pertumbuhan bisnis alat berat 
nasional. Yang paling mencolok, menurut 
Wahyudi, berkurangnya pekerjaan bagi 
alatalat berat yang dimiliki karena pan
demi Covid19 belum teratasi. “Hal paling 
mendesak untuk meringankan beban dari 
alatalat ini adalah pemerintah secepat
nya menyelesaikan pandemi Covid19, 
terutama mempercepat program vaksinasi 
sehingga perekonomian bisa kembali pulih 
seperti sebelumnya,” ucapnya berharap. 

Ia menambahkan, kalau program vaksinasi 
dipercepat, masyarakat akan bergerak 
bebas lagi, bekerja sebagaimana biasanya, 
sehingga perekonomian akan berputar den
gan lancar. Kalau masyarakat sudah bekerja 
normal, daya beli mereka akan meningkat, 
sehingga proyekproyek konstruksi, seperti 
properti bisa berjalan lancar lagi..  

Persoalan lain yang mendera perusahaan
perusahaan pengelola alat berat, lanjut 
Wahyudi, adalah kesulitan untuk mendapat
kan kredit dari perbankan. Perusahaan
perusahaan kontraktor sudah kesulitan 
mendapatkan kredit dari perbankan mau
pun lembagalembaga pembiayaan, karena 

mereka menganggap sektor bisnis peralatan 
berat saat ini termasuk yang sangat bere
siko. Itu sebabnya pihak perbankan maupun 
leasing sangat selektif dalam mengucurkan 
kredit kepada para kontraktor.

Lambannya proses pembayaran tagihan
tagihan dari proyekproyek pemerintah 
juga menambah berat beban yang dipikul 
oleh para kontraktor dan pemain alat 
swasta nasional. “Kami dituntut untuk 
bekerja dengan cepat, tetapi proses pem
bayaran tagihan dari para pemberi kerja 
slow. Sementara suplier alat berat men
ginginkan pembayaran yang lebih cepat 
dan juga mereka makin selektif dalam 
memilih customer,” kata Wahyudi.

Yafin menyoroti secara khusus perusahaan-
perusahaan BUMN Karya yang selama ini 
memberikan banyak pekerjaan kepada 
kontraktorkontraktor swasta maupun 
perusahaanperusahaan rental alat. “Para 
main contractor BUMN Karya harus mem
percepat proses pembayaran tagihan
tagihan alatalat sewa maupun para kon
traktor dan subkontraktor. Lebih cepat 
lebih bagus agar kami tidak dikejarkejar 
perbankan dan leasing,” tegasnya. 

PMDN tetap Diproteksi

Merespon masukanmasukan dari perusa
haanperusahaan kontraktor dan pengelo

la alat berat tersebut, Direktur Deregula
si BKPM, Dendy Apriandi ST, menegaskan 
pihaknya perlu diberitahu kalau terbukti 
ada perusahaanperusahaan asing yang 
menyalahgunakan peralatan yang mereka 
masukkan ke Indonesia.

“Untuk alatalat berat yang disewakan 
sebetulnya kita proteksi untuk kebutuhan 
investasi penanaman modal dalam negeri. 
Tetapi kalau memang ternyata di lapan
gan ada perusahaanperusahaan asing 
yang membawa alatalat berat dari luar, 
dan digunakan di sini tidak sesuai dengan 
peruntukannya, halhal seperti ini yang 
mungkin dapat diberikan informasinya,” 
ungkapnya saat tampil pada acara Zoom 
Webinar Equipment Indonesia tersebut.

Dari perspektif BKPM, kata Dendy, baik 
PMA maupun PMDN yang menggunakan 
barangbarang berfasilitas untuk impor
tasi, mi salnya pembebasan bea masuk, 
akan dilakukan pengawasan yang melekat 
karena datanya ada di BKPM, termasuk 
verifikasi, audit serta laporan kegiatan 
penanaman modalnya. Sesuai peraturan 
Menteri Keuangan, ia melanjutkan, 
barangbarang modal yang mendapatkan 
fasilitas (insentif) dari pemerintah  tidak 
bisa dipindah tangankan atau dijual. 

 BKPM, menurut Dendy, sangat senang 
jika mendapatkan laporan mengenai pe
nyalahgunaan barangbarang modal ber
fasilitas yang dilakukan oleh perusahaan
perusahaan asing di Indonesia. “Kalau 
memang ada temuan atau ada masukan 
dari  para pelaku usaha sebaiknya hal 
itu dilaporakan kepada BKPM agar kami 
melakukan pengawasan yang kompre
hensif dan mengambil tindakantindakan 
yang seharusnya,” ujarnya. Ia menam
bahkan bahwa karena keterbatasan me
kanisme atau sistem pengawasan yang 
ada di BKPM saat ini, informasiinformasi 
yang disampaikan para pelaku usaha 
dapat dijadikan dasar ketika melakukan 
pengawasan yang lebih ketat lagi.

Proteksi untuk peralatan sewa PMDN 
merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan 
Usaha Indonesia (KBLI) 2020 berdasarkan 
Peraturan BPS Nomor 2/2020 yang sudah 
melakukan beberapa penyesuaian terha
dap KBLI 2017. Dendy menerangkan bah
wa aturan DNI (Daftar Negatif Investasi) 
yang berlaku saat ini (DNI 2016), diberi
kan proteksi hingga 100 persen bagi PMDN 
untuk penyewaan alatalat transporasi 
darat, alatalat konstruksi, mesinmesin 
industri dan pertanian, dll. Namun, den
gan adanya UU Cipta Kerja, pemerintah 
coba melakukan relaksasi, meski dengan 
tetap memberikan perlindungan terhadap 
industri dalam negeri. 

Menurut Dendy, pada draf BUPM yang saat 
sedang disusun terdapat penyesuaian dari 
semula terproteksi hanya untuk PMDN 
100 persen, dan memberikan kesempatan 
kepada pihak swasta atau PMDN untuk 
mengembangkan permodalannya, di
arahkan untuk bermitra. “Jadi, kita buka 
tetapi tetap diatur, diwajibkan untuk ber
mitra. Hal ini tercantum pada draf BUPM 
2021. Kondisinya seperti itu,” tutupnya. EI

Pekerjaan Bored Pile yang dilakukan PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk. 
(FOTO: INDOPORA)

Dendy Apriandi,
Direktur Deregulasi BKPM
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pada tahun 2019 menjadi 
1.200 unit pada tahun 2020. 

Penjualan alat berat ke 
sektor konstruksi mencapai 
3.500 unit atau turun 20 
persen dari tahun 2019. 
Menurut Etot, penurunan 
itu disebabkan karena 
terjadi realokasi budget 
pemerintah untuk penan
ganan pandemi Covid19, 
dari Rp 414 Triliun menjadi 
Rp 280 Triliun. Dari segi 
proyek, dari total 36 proyek 
yang ditargetkan pada 
tahun 2020, hanya tiga 
proyek saja yang selesai. 
Kemudian untuk proyek
proyek KPBU (Kerjasama 
Pemerintah dengan Badan 
Usaha (KPBU), budgetnya 
turun dari Rp 94 Triliun 
menjadi Rp 82 Triliun. 

Penurunan yang paling 
signifikan terjadi di sektor 
mining (pertambangan). 
Total penjualan pada tahun 
2020 sebanyak 1.600 unit 
atau turun 55% dari tahun 
2019. Ini penurunannya 
signifikan sekali karena 
ekspor thermal coal men
galami penurunan, sekitar 
30 juta ton. Kemudian 
harga batu bara, untuk 
Global Contract Newcastle 
Index di level US$48 per 
metrik ton. Bahkan untuk 
ICI 4 (Indonesian Coal In-
dex), yang notabene paling 
banyak diproduksi di In
donesia, harganya di level 
US$ 22,65 per metrik ton. 
Namun, pada penghujung 
tahun terjadi peningkatan 
harga batu bara. “Dalam 
kondisi harga batu bara 
yang turun, alatalat milik 
kontraktorkontraktor tam
bang cenderung standby, 
khususnya untuk kegiatan 
produksi,” kata Etot. 

Beralih ke sektor mineral, 
nikel merupakan komo
ditas tambang yang pesat 
kemajuan industri hilirnya. 
Pada tahun 2020, pemer
intah menargetkan untuk 
membangun 28 smelter, 
namun hingga akhir tahun 
baru 19 smelter yang sudah 
dibangun. Idealnya, sema
kin banyak smelter yang 
sudah dibangun, kebutuhan 
bijih nikel pun makin ban
yak, dan permintaan alat 
berat pun semakin banyak. 
Namun, kebijakan pem
batasan ekspor nikel tahun 
lalu membuat produksinya 
menurun. @

Menjelaskan ten
tang prospek 
penjualan alat 

berat pada tahun 2021 
ini, Etot merujuk pada 
beberapa kondisi makro 
yang ada. Untuk sektor 
agro, PAABI mempredik
sikan harga CPO masih 
stabil di level USD 800 
per ton. Produksi juga 
naik, sekitar 46 juta ton. 
Kemudian ada beberapa 
proyek, seperti food 
estate yang sedang diga
lakkan oleh pemerintah. 
Terdapat dua lokasi food 
estate yang telah mulai 
digarap tahun ini yakni di 
Kalimantan Tengah dan 
di Sumatra Utara. Sek
tor forestry diperkirakan 
relatif stabil. 

Bagaimana dengan sektor 
konstruksi? Sebagaimana 
diketahui, pemerintah 
sudah mengalokasikan 
anggaran sebesar Rp 414 
Triliun untuk proyek
proyek infrastruktur. Ta
hun ini terdapat sekitar 
30 proyek yang harus  
diselesaikan, khusus un

tuk jalan tol dan pembang
kit listrik. 

Untuk pertambangan, Etot 
menyatakan sangat an
tusias dengan harga batu 
bara yang masih stabil 
pada level di atas USD85. 
Ditambah lagi dengan 
adanya kontrak antara 
Indonesia dan Cina untuk 
ekspor batubara sebanyak 
200 juta ton atau sekitar 
Rp 20 Triliun, sebagai dam
pak dari keretakan hubun
gan antara Cina dan Aus
tralia. Kemudian, beberapa 
pemilik PKP2B juga akan 
diperpanjang operasinya, 
yaitu Arutmin dan KPC. 

Untuk nikel, masih ada 
tujuh pabrik pengolahan 
yang pending dan harus 
rampung tahun ini. Se
mentara harga nikel sudah 
mulai naik dari USD 11.000 
per ton menjadi USD 
16.775 per ton. 

“Kondisikondisi tersebut 
menjadi sinyalemen untuk 
meningkatnya permintaan 
alat berat tahun ini, se
hingga kami di PAABI mem

prediksikan untuk me
naikkan kebutuhan alat 
berat untuk tahun 2021 
dengan kenaikan seki
tar 15% atau sebanyak 
8300 unit. Hal ini men
jadi secercah harapan 
karena tahun 2020 yang 
lalu merupakan masa 
yang sulit dan diharap
kan pada tahun 2021 ini 
kondisinya membaik,” 
ucapnya berharap. 

Namun, untuk mewujud
kan kenaikan penjualan 
alat berat sebanyak 
15 persen seperti yang 
diharapkan, Etot me
nambahkan, dibutuhkan 
dukungan kapabilitas 
produksi dari HINABI 
dan dukungan dari 
perusahaanperusahaan 
pembiayaan (leasing). 
“Kalau demand naik, 
pasokan tersedia, tentu
nya dukungan dari pihak 
leasing sangat penting 
dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari seluruh 
aktivitas kami pada saat 
penjualan unit,” ia me
nyimpulkan. EI

Prospek Pasar 2021
Beberapa model hydraulic excavator Kobelco. 

(Foto: EI)
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Traktor Kioti adalah 
salah satu trak
tor pertanian dan 

perkebunan produksi Korea 
Selatan.  Traktor Kioti ini 
diproduksi oleh Daedong 
Industrial yang berdiri se
jak tahun 1947. Daedong 
Industrial merupakan salah 
satu produsen Alat dan 
mesin pertanian di Negeri 
Gingseng itu.

Kioti merupakan nama da
gang untuk traktortraktor 
Daedong di luar Korea. 
Pabrikan ini memproduksi 
traktor pertama pada ta
hun 1968 di Korea Selatan. 
Pada tahun 1993, Daedong 
merambah pasar Amerika 
Serikat  dengan mendirikan 
DaedongUSA dan brand 
traktor Kioti.

Brand Kioti masuk ke In
donesia pada tahun 2016 
melalui PT. Satrindo Mitra 
Utama (SMU) yang ber
kantor pusat di Jakarta. 
Perusahaan yang sudah 
berpengalaman selama 
puluhan tahun sebagai 
distributor mesinmesin 
dan teknologi pertanian ini 
menjadi distributor tunggal 
untuk Traktor Kioti tanah 
air. Alhasil, saat ini traktor 
Kioti sudah sangat dikenal 
di kalangan Perkebunan 
Kelapa Sawit (PKS) maupun 
para petani di Indonesia.

Traktor Kioti, melalui dis
tributornya, PT. Satrindo 
Mitra Utama, menawarkan 
beragam tipe traktor, di an
taranya CK 2810 (28 HP), CK 
3510 (35 HP), DK 4510 (45 
HP), EX 50 (50 HP), EX 55 (55 
HP), PX 9020 (90 HP) dan PX 
1002 (100 HP). Selain itu, 
dipasarkan alat angkut serba 
guna Mechron M 2200 (22 
HP) dan M 2400 (24 HP).

Di areal Perkebunan Kelapa 
Sawit, Traktor Kioti banyak 
digunakan sebagai sarana 
pengangkut Buah Kelapa 
Sawit. Menurut Rendra Na
sution, Sales Division Head 
Cabang Kalimantan PT Sa
trindo Mitra Utama, Traktor 
Kioti memiliki keunggulan 
tenaga yang lebih besar 

di kelasnya, terutama 
untuk seri EX dan juga 
seri PX. Itu sebabnya, 
banyak dipergunakan 
untuk mengangkut Buah 
Kelapa Sawit.

Selain untuk pengang
kutan Buah Kelapa 
Sawit, Traktor Kioti 
juga banyak di man
faatkan untuk per
awatan di areal Perke
bunan Kelapa Sawit, 
baik untuk pemupukan 
(spreader), penyem
protan (sprayer), pember
sihan areal tanaman den
gan pemakaian Rotaslesher 
maupun Mulcher.

Untuk alat angkut buah, 
Traktor Kioti biasa digan
dengkan dengan trailer, 
baik dengan Sisccor Lift 
Trailer (SLT) yang bisa hi 

lift dan dumping dengan 
kapasitas 1500 – 2000 kg 
dan digandengkan dengan 
Traktor 4555 HP.  Selain 
itu, yang tipe 90 dan 100 
HP dapat digandengkan 
dengan trailer (dumping) 
kapasitas 4.000 – 5000 kg.

PT. Satrindo Mitra Utama 
saat ini memiliki dealer/

cabang di beberapa 
kota besar di Indone
sia di antaranya Medan 
(0616871881), Pekan
baru (076127136), Jambi 
(0741445499), Palem
bang (07115722992), 
Bandar Lampung (0721
481202), Banjarmasin 
(05114281876), Sampit 
(05312067427), Ponti
anak (05616729217), Sa
marinda (05416222588), 
Palu (04514133569) serta 
Surabaya (0315473760).

Selain melayani penjua
lan unit Traktor, semua 
cabang/dealer tersebut 
juga melayani keterse
diaan spare parts dan 
service.  “After sales ser-
vice merupakan hal yang 
mutlak dibutuhkan oleh 
pengguna Traktor,” pung
kas Rendra. EI

TRAKTOR KIOTI PERLUAS
KEHADIRANNYA DI INDONESIA 

Kehadiran Tractor Kioti semakin kuat di sektor Perkebunan Kelapa Sawit 
dan para petani, yang ditopang oleh kantor-kantor cabang/dealer yang 

didirikan di beberapa kota besar.

Tractor Kioti banyak digunakan sebagai sarana pengangkut Buah Kelapa Sawit. 
SATRINDO



F E B R U A R I  2 0 2 122 EQUIPMENT INDONESIA

AGRICULTURE

Pasar Mesinmesin Per
tanian dan Perkebunan 
Global diperkirakan 
akan bernilai AS$ 342,8 

miliar pada tahun 2027, de
ngan CAGR 8,8% selama periode 
perkiraan (20202027), ber
dasarkan laporan Coherent Mar
ket Insights, dikutip dari www.
oemoffhighway.com (12/1).

Meningkatnya kesadaran akan 
pentingnya teknologi di bidang 
pertanian telah melahirkan ber
bagai inovasi teknologi. Ini kare
na meningkatnya penggunaan 
traktortraktor pertanian dan 
mesinmesin pertanian lainnya, 
yang berdampak terhadap ma
kin meningkatnya produktivitas. 

Integrasi teknologiteknologi 
canggih seperti sistem telema
tika dan GPS pada traktortrak
tor pertanian diharapkan dapat 
mendorong adopsi mesinmesin 
pertanian. Sistem autopilot 
merupakan kemajuan teknologi 
utama di bidang mesin perta
nian. Dalam sistem ini, mesin
mesin traktor, penyemprot, dan 
pemanen dilengkapi dengan 
perangkatperangkat GPS dan 
dapat secara akurat menge
mudi sendiri di ladang.

Sistem tracking terikat dengan 
kemudi traktor, membebaskan 
operator dari urusan menge
mudi di lahan. Oleh karena 
itu, faktorfaktor ini diharap
kan dapat mendorong pertum
buhan pasar mesin pertanian 
dan pertanian global selama 
periode perkiraan.

PELUANG PASAR

Kemunculan teknologiteknolo
gi baru dapat menghadirkan 
peluangpeluang pertumbuhan 
yang menguntungkan. Banyak 
pabrikan memasukkan teknolo
giteknologi canggih seperti 
Internet of Things (IoT), data 
besar, kecerdasan buatan, dan 
pembelajaran mesin.

Teknologiteknologi ini, yang 
dikombinasikan dengan GPS, 
dapat memungkinkan mesin
mesin pertanian seperti traktor 
dan mesin pemanen berope rasi 
secara otomatis. Teknologi
teknologi ini memberikan 
kinerja yang lebih baik dengan 
lebih sedikit kesalahan. Selain 
itu, adopsi teknologi tersebut 
dapat mengurangi human error. 
Dengan demikian, para pelaku 
pasar dapat memanfaatkan pel
uang tersebut dan memperoleh 
keunggulan kompetitif di pasar.

Kemajuan-kemajuan teknologi diperkirakan 
menggerakkan pertumbuhan pasar. 

KEMAJUAN TEKNOLOGI DORONG 
PERTUMBUHAN PASAR MESIN PERTANIAN

HAMBATAN PASAR

Pasar yang sangat terfragmentasi 
di berbagai negara diperkirakan 
akan menghambat pertumbu
han pasar mesin pertanian dan 
perkebunan selama periode 
perkiraan. Pasar pertanian dan 
mesin pertanian global sangat 
terfragmentasi. Hal ini biasanya 
disebabkan ketatnya persaingan 
antar para pelaku pasar regional 
dan internasional. 

Para pemain regional menawar
kan produk dengan harga yang 
kompetitif, yang pada akh
irnya menghambat perolehan 
pendapatan pelaku pasar in
ternasional. Dengan demikian, 
faktorfaktor tersebut diper
kirakan akan menghambat 
pertumbuhan pasar mesin per
tanian dan perkebunan global 
selama periode perkiraan.

TREN PASAR 

Meningkatnya popularitas per
tanian presisi untuk mengopti
malkan efisiensi. Kemunculan 
teknologiteknologi baru telah 

merevolusi industri pertanian. 
Ini mencakup berbagai ap
likasi teknologi informasi (IT) 
yang dikombinasikan dengan 
teknik teknologi tinggi dan 
sensorsensor pintar. Sistem 
yang mendukung teknologi 
ini dipasang pada mesin atau 
di lapangan. Aplikasiaplikasi 
pertanian presisi memandu 
para petani dalam mengidenti
fikasi waktu yang tepat untuk 
menanam dan memanen. 

Variable rate technology (VRT) 
adalah salah satu aplikasi 
utama pertanian presisi karena 
berbagai aplikasinya termasuk 
pengukuran karakteristik
karakteristik tanaman dan 
sifatsifat tanah serta tingkat 
adopsi yang tinggi di antara 
para petani. Pemberian pu
puk dengan tingkat variabel 
memungkinkan para produsen 
tanaman untuk menerapkan 
kadar pupuk yang berbeda di 
setiap lokasi di seluruh lahan.

Teknologi yang dibutuhkan 
untuk mencapai tingkat pemu

pukan variabel mencakup 
perangkat lunak dalam kabin 
dengan peta aplikasi zona 
lapangan, Sistem Penentuan 
Posisi Global (GPS), dan pera
latan pemupukan yang mampu 
mengubah kecepatan selama 
operasi.

TREN MENURUT TRAKTOR 
PERTANIAN

Traktortraktor pertanian 
adalah salah satu peralatan pal
ing komprehensif di bidang per
tanian. Alatalat ini digunakan 
di pertanian untuk berbagai 
kegiatan, termasuk pengang
kutan dan pergerakan trailer 
untuk mengolah, membajak, 
menggaruk, dan menanam. 

Meningkatnya permintaan 
mesinmesin traktor dari para 
petani untuk tanaman telah 
menyebabkan evolusi traktor 
pertanian. Kemajuan teknologi 
seperti sensorsensor dan 
sistemsistem GPS yang dipas
ang pada traktor untuk menga
wasi pergerakan mereka, juga 
merupakan salah satu tren 
utama di pasar. Perusahaan
perusahaan sedang fokus pada 
pembuatan traktortraktor 
pertanian yang akan menawar
kan tenaga tinggi dengan kon
sumsi bahan bakar rendah. 

Dengan demikian, peningkatan 
subsidi pemerintah terhadap 
mekanisasi, ditambah den
gan kelangkaan tenaga kerja, 
adalah beberapa faktor yang 
mendorong penggunaan traktor
traktor pertanian secara global.

DAMPAK PANDEMI 
COVID-19

Akibat pandemi Covid19, ban
yak industri mengalami perge
seran signifikan dalam bisnis 
mereka. Pasar pertanian dan 
mesinmesin pertanian global 
diperkirakan akan terpengaruh 
oleh COVID19, karena seba
gian besar negara di seluruh 
dunia telah menutup kantor
kantor mereka untuk menahan 
laju COVID19 dan karena 
operasioperasi manufaktur 
ini, pasar mesinmesin per
tanian dan perkebunan telah 
terpengaruh. Pasalnya, bahan 
baku tidak terangkut sehingga 
memperlambat operasi manu
faktur di pasar mesinmesin 
pertanian dan perkebunan. Hal 
ini akan menurunkan permin
taan pasar mesinmesin perta
nian dan perkebunan. (Sumber: 
Coherent Market Insights)

Traktor perta-
nian tanpa awak 
(autopilot) dari 
CASE II. 

Pasar mesin-mesin pertanian dan 
perkebunan global diperkirakan mencapai 
nilai lebih dari AS$ 342,8 miliar pada 
akhir tahun 2027.

FOTO: YOTUBE)
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Penghargaanpenghar
gaan ini diberikan kepa
da keempat brand terse

but karena produkproduk dan 
konsepkonsep yang mereka 
kembangkan dinilai menjadi 
contoh luar biasa di bidang
nya masingmasing, seperti 
dilaporkan Heavy Equipment 
Guide, Selasa (12/1).

Kriteria pemilihannya di
dasarkan pada penampilan 
yang terbaik dalam hal desain 
yang inovatif, teknologi ter
baru baru, bentuk, material, 
konstruksi, konsep, fungsi, 
kegunaan, dan efisiensi energi, 
serta kepekaan terhadap ling
kungan.

Juri, yang terdiri dari para 
profesional desain, spesialis, 
jurnalis desain, dan kritikus 
memilih produkproduk beri
kut dari sejumlah kiriman dari 
48 negara: STEYR Konzept 
Tractor, New Holland BigBaler 
1290 High Density, backhoe 
loader listrik konsep CASE 
‘Project Zeus’ dan konsep en
gine Cursor X FPT Industrial.

Konsep backhoe loader listrik 
‘Proyek Zeus’ CASE

‘Project Zeus’ CASE adalah 
prototipe backhoe loader lis
trik pertama di dunia, yang 
menggabungkan esensi warisan 
CASE dan misinya untuk menin
gkatkan keberlanjutan dalam 
konstruksi dalam paket desain 
yang bersih dan sederhana. 
Mesin tanpa emisi ini memiliki 
tenaga dan kinerja yang sama 
dengan mesin diesel stan
darnya dan biaya operasinya 
jauh lebih rendah. Modelmod
el produksi seri backhoe listrik 
ini, dengan brand CASE 580 EV, 
akan dikirim pada awal 2021.

Penghargaan ini diberikan 
karena produk konsep dari 

PARA PEMENANG ‘GOOD DESAIGN AWARDS 2020’:

STEYR, NEW HOLLAND, CASE CE & FPT INDUSTRIAL
‘Good Design Awards 2020’ di-
menangkan oleh CNH Industrial, 
STEYR, dan New Holland Agricul-
ture, bersama brand peralatan kon-
struksi global CASE dan brand pow-
ertrain global FPT Industrial. 

CASE’s “Project Zeus” Big Baler New Holland.

CASE ini sesuai dengan wari
san brand CASE melalui lini 
produk yang berasal dari tahun 
1957 dengan keberlanjutan 
yang ditambatkan pada op
erasi yang bersih (tanpa emisi/
penghapusan bahan bakar 
diesel) dan desain mesin itu 
sendiri yang bersih. 

“Proyek Zeus” juga terkenal 
karena elemen desain penca
hayaan/lampu latar yang 
inovatif; garis dan konturnya 
yang kasar dan bersih; skema 
warna “Power Tan” metalik 
khusus; dan pengalaman peng
guna yang modern dan intuitif 
yang menggabungkan operasi 
backhoe tradisional dengan 
kekhususan yang terkait den
gan elektrifikasi.

Ini adalah desain CASE ketiga 
yang menang dalam empat 
tahun terakhir. Mesinmesin 
wheel loader CASE Seri G 
mendapatkan penghargaan 
pada tahun 2017, dan wheel 
loader konsep bertenaga 
metana, Project Tetra, 
menang pada tahun 2019.

BigBaler 1290 High Den-
sity dari New Holland

BigBaler 1290 High Density 
dari New Holland dipuji karena 
visi desainnya dan efisiensi 
operasi yang makin tinggi. 
Garisgaris yang mengalir dari 
produk ini terinspirasi oleh 
alam, dan bentuknya yang ber
likuliku dan ramping mencer
minkan fungsionalitasnya. 

BigBaler 1290 High Density ini 
secara signifikan meningkatkan 
keberlanjutan balnya. Den
gan menggunakan teknologi 
simpul Loop Master yang telah 
dipatenkan, potongan benang 
dihilangkan, dan selama masa 
pengepakan alat ini dapat 
menghemat benang sekitar 

enam kilometer atau 46kg. Hal 
ini membuat makanan ternak 
bebas benang dan tidak ter
kontaminasi serta tidak ada 
sisa yang tertinggal di lahan.

Konsep engine Cursos X dari 
FPT Industrial

Konsep engine Cursos X  FPT 
Industrial Cursor X adalah se
buah engine konsep yang di
rancang untuk ‘Planet Bumi’. 
Cursor X didefinisikan oleh 
empat filosofi ‘M’:

n  Multidaya: Dapat didukung 
oleh bahan bakar paling 
berkelanjutan untuk misi 
tertentu  pembangkit lis
trik sel bahan bakar hidro
gen gas alam atau energi 
yang disimpan dalam bat
erai;

n  Modular: untuk memudah
kan perakitan dan integrasi 
mesin;

n  Multiaplikasi: untuk 
menggerakkan berbagai 
jenis mesin dari perta
nian hingga konstruksi dan 
dari kendaraan komersial 
hingga aplikasi pembangkit 
listrik;

n  Mindful: engine ini bela
jar sendiri dan terkoneksi 
sepenuhnya.

n  Cursor X diakui karena 
menghadirkan ‘engine 
keluar dari bawah kap’, 
mengubahnya menjadi per
nyataan desain itu sendiri.

Traktor STEYR Konzept 

Good Design Award untuk 
STEYR diberikan sebagai 
pengakuan atas pemikiran 
kreatif namun praktis di balik 
Konzept, sebuah studi men
colok tentang masa depan 
pengembangan traktor. Desain 
khasnya membawa manfaat 
nyata di berbagai bidang 
mulai dari kinerja, visibilitas 
hingga keberlanjutan. Contoh
contohnya meliputi interior 
kabin minimalis di mana in
formasi diproyeksikan ke layar 
transparan, memungkinkan 
visibilitas yang maksimal dan 
meningkatkan kenyamanan 
dan produktivitas operator.

Penghargaan ini juga men
gakui teknologi berpikiran 
maju Konzept, termasuk 
sistem tenaga hibrida inovatif 
yang menggabungkan mesin 
konvensional, generator, dan 
penggerak listrik. Traktor 
konsep ini dirancang bersama 
dengan powertrain dari anak 
perusahaan CNH Industrial, 
FPT Industrial. Sistem pow-
ertrain hibrida  yang modular 
merupakan perpaduan antara 
kekompakan, efisiensi, dan 
rekayasa yang cermat. Ini 
memungkinkan sumber daya 
yang berbeda untuk digunakan 
tergantung pada aplikasinya. 
Hasilnya, traktor ini dapat 
dioperasikan tanpa kebisingan 
atau emisi gas buang. 

(Sumber: heavyequipment-
guide.ca)
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Tahun 2020 ditutup di zona merah untuk pasar mesin per
tanian, tetapi dengan penurunan yang tidak terlalu besar 
dibandingkan tahun sebelumnya. Darurat kesehatan 

memengaruhi investasiinvestasi untuk pembelian mesinmesin 
pertanian baru, dan oleh karena itu penjualan menurun untuk 
mesinmesin traktor, combine harvester dan trailer, sementara 
penjualan mesinmesin off-road multi guna statis.

Data penjualan yang diolah oleh FederUnacoma - berdasarkan 
catatan dari Kementerian Perhubungan  menunjukkan pada 
akhir tahun terjadi penurunan 3,4% untuk traktor dibandingkan 
dengan 2019, dengan 17.944 unit; combine harvester turun 2,6% 
dengan 302 unit, dan trailer ditutup dengan kerugian 12,1% den
gan total 7.862 unit yang terjual. Penjualan traktor dengan load-
ing bed sama dengan tahun 2019 yang ditutup dengan 564 unit, 
hanya lebih satu dari tahun 2019, dengan variasi 0,2%.

Satusatunya kategori yang mencatat peningkatan dalam penjua
lan adalah telescopik handler, yang mengkonfirmasi tren positif 
beberapa tahun terakhir  sebagian karena penggunaannya yang 
fleksibel yang membuat serba guna, meningkat 6,3% (956 unit) ).

“Penurunan yang tercatat di pasar nasional,” komentar Pres
iden FederUnacoma Alessandro Malavolti, “memperburuk situ
asi sektor yang selama bertahuntahun mengalami penurunan 
permintaan terusmenerus untuk mesinmesin traktor dan 
alatalat mekanis baru, yang memanfaatkan mesinmesin bekas 
yang sering tidak menawarkan jaminan efisiensi dan kompati
bilitas lingkungan.”

“Namun, hasil untuk tahun 2020 berisiko jauh lebih buruk, 
karena pada paruh pertama tahun ini, dan terutama selama 
lockdown pada bulanbulan musim semi, penjualan turun, yang 
menyebabkan kerugian yang lebih signifikan”. “Pemulihan yang 
baik terjadi pada bagian terakhir tahun 2020  demikian kes
impulan Presiden FederUnacoma - dan ini telah meningkatkan 
keseimbangan penutupan”.

Analisis data bulanan menunjukkan pemulihan yang sangat kuat 

dalam dua bulan terakhir: penjualan traktor menunjukkan lon
jakan 38,5% pada November dibandingkan dengan bulan yang 
sama 2019, dan pertumbuhan lebih lanjut sebesar 38% pada De
sember, memungkinkan pemulihan penjualan volume dan karena 
itu kerugian berkurang; traktor dengan loading bed mencatat per
tumbuhan lebih dari 43% pada bulan November dan hampir 38% 
pada bulan Desember, yang membantu  sebagaimana disebutkan 
 untuk mencapai jumlah yang sama pada tahun sebelumnya.

Penjualan trailer juga pulih dengan kenaikan 6% pada November 
dan 20% pada Desember, sementara pertumbuhan untuk mesin 
pemanen bahkan lebih nyata (sekitar 200% dalam dua bulan 
terakhir), meskipun untuk jumlah unit yang sangat kecil, dan 
karenanya tidak terlalu signifikan dari sudut pandang statistik. 
Terakhir, hasil positif yang dicapai pada segmen telescopic han-
dler juga sebagian besar disebabkan oleh tren penjualan dalam 
dua bulan terakhir (masingmasing + 81% dan + 25%).

Peningkatan penjualan pada akhir 2020  menurut pengamatan 
FederUnacoma - dapat menjadi tanda pemulihan untuk bulan-
bulan awal tahun baru, juga mengingat pembaruan kredit pajak 
untuk tahun 2021. Namun, tren pasar tetap bergantung pada 
efek dari pandemi, yang melonjak lagi dan terus membebani 
sebagai faktor serius yang tidak diketahui di sektor produksi. 
Namun, dalam tren umum - FederUnacoma mengamati - tren 
yang berbeda dapat dicatat dari wilayah ke wilayah, sebagian 
karena mekanisme pembiayaan lokal untuk pembelian mesin 
dan kondisi pertanian dalam konteks yang berbeda. 

Dalam sisa penutupan tahun ini, beberapa wilayah penting 
mengalami penurunan penjualan traktor yang lebih besar dari
pada ratarata nasional (Emilia Romagna 34,3%, Lombardy 
8,9%, Veneto 9,7%), sementara wilayah lain, di antara yang 
memiliki bobot terbesar di pasar mesin pertanian, bahkan ditu
tup dengan kenaikan yang signifikan (Piedmont + 24.6%, Puglia 
+ 9.1%, Sicily + 5.5%). (Sumber: FederUnacoma) 

PASAR MESIN PERTANIAN ITALIA
MEMBAIK DI AKHIR 2020

Laporan penjualan untuk tahun 2020 di Italia turun untuk hampir semua jenis mesin, meskipun 
angka akhir tampak kurang negatif dari yang diharapkan. Lonjakan tajam dalam penjualan dalam 
dua bulan terakhir tahun lalu memungkinkan untuk mengimbangi sebagian penurunan yang ter-
catat antara Maret dan Mei karena gelombang pandemi pertama dan lockdown, menurut laporan 
FederUnacoma, dalam rilis yang diterima Equipment Indonesia.

Pasar traktor Italia membaik jelang akhir 2020. 

(Sumber: FederUnacoma)

FEDERUNACOMA)
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yang dipasang pada semua 
wheel loader teleskopik TM 
didasarkan pada komponen
komponen yang telah terbuk
ti dari unit enam kecepatan 
saat ini, tetapi dengan dua 
gigi maju ekstra memberikan 
tenaga traksi yang optimal 
untuk berbagai pekerjaan 
dan langkah progresif yang 
mulus di antara rasio.

Versi dengan spesifikasi 
tertinggi dari transmisi ini 
de ngan kecepatan 50 kph 
merupakan standar pada 
TM420S baru dan opsi untuk 
TM320S, dua model kinerja 
tinggi dalam jajaran yang 
dilengkapi dengan aplikasi
aplikasi pertanian dan kon
trak yang paling sulit.

Wheel loader ultra-kompak 
baru dengan power besar

JCB juga meluncurkan wheel 
loader yang diklaim sangat 
kompak, yang sekarang 
menawarkan power yang 

dua kali lipat dari model 
yang ada. JCB 403 Plus 
mencerminkan ukuran dan 
tata letak Smart Power 25hp 
(19kW) 403 saat ini tetapi 
menggunakan engine 50hp 
(36kW) dan hidraulik 60 li
ter/menit untuk menangani 
pekerjaan yang lebih berat 
dan menghasilkan produk
tivitas yang lebih besar. Ini 
berarti bahwa meskipun 
ukurannya kecil, mesin ini 
mengemas kekuatan yang 
besar, yang menghasilkan 
produktivitas yang tak ter
tandingi saat bekerja di 
area pertanian yang sempit, 
bangunanbangunan kecil, 
dan lokasilokasi terbatas 
lainnya.

Adapun fitur-fitur yang di
miliki JCB 403 Plus, antara 
lain: tenaga dua kali lebih 
besar dari model yang ada 
saat ini pada 50hp (36kW); 
dilengkapi fitur JCB Autos-
top baru untuk mematikan 

engine secara otomatis saat 
idle demi menghemat bahan 
bakar;  JCB LiveLink baru 
untuk memantau kondisi 
mesin dan pilihan transmisi 
12mph (20kph) dan 18mph 
(30kph).

Menurut Smith, sejauh ini, 
seri 403 adalah mesin terke
cil pada jajaran wheel load
er pertanian JCB, tetapi ver
si Plus yang baru memiliki 
rasio daya terhadap berat 
yang setara dengan alat ter
besar JCB. “Ukurannya yang 
kecil dan kemampuan manu
vernya yang gesit membuat
nya ideal untuk bekerja di 
dalam dan di sekitar gedung 
dan juga merupakan mesin 
yang sangat ‘meyakinkan’ 
dengan powertrain yang 
terbukti menggabungkan as 
roda tugas berat dan diff 
penguncian 100% opsional di 
depan dan belakang,” pung
kasnya (Sumber: JCB/www.
ivtinternational.com)

JCB LUNCURKAN SEJUMLAH 
PRODUK BARU UNTUK PASAR AGRI

JCB menggelar jumpa pers virtual untuk merilis sebuah katalog produk-
produk pertanian baru ke pasar, yang terdiri dari empat wheel loader 
teleskopik baru dan model yang sangat compact (ultra-compact). 

Semua mesin ini meng
gunakan standar
standar kinerja baru 

dengan transmisi powershift 
delapan kecepatan 50kph 
pertama industri ini ber
sama dengan engine paling 
bertenaga di industri ini 
pada alat jenis ini.

Kedua pengembangan terse
but memanfaatkan model 
andalan baru TM420S 173hp, 
jajaran wheel loader teles
kopik Stage V JCB, dengan 
kabin baru yang memberi 
visibilitas yang luar biasa 
kepada operator.

“Mesinmesin seri baru ini 
menggarisbawahi posisi 
terdepan JCB dalam penan
ganan bahanbahan pertani
an,” kata managing director 
bidang pertanian JCB, John 
Smith, seperti dilaporkan 
situs Ivtinternational, Rabu 
(3/2). “Sebagai mesin yang 
tangguh, tahan lama, dan 
lincah bermaneuver, tele-
scopic loader ‘TM’ selalu be
rada di puncak tangga lagu 
popularitas bersama dengan 
para petani dan kontraktor
kontraktor pertanian.

“Sekarang mereka melaku
kan lompatan besar ke 
depan dengan lebih banyak 
tenaga untuk semua model, 
transmisi unik delapan ke
cepatan dengan potensi ke
cepatan tertinggi 50kph dan 
pengunci konverter torsi di 
semua gigi maju dan mundur 
untuk efisiensi tenaga dan 
tenaga traksi yang tinggi. 
Dipadukan dengan visibilitas 
luar biasa berkat penggu
naan kabin baru dan fitur 
hemat bahan bakar dari en
gine JCB DieselMAX terbaru, 
kinerja, produktivitas, dan 
efisiensi biaya dari mesin-
mesin telescopic loader JCB 
ini dibawa ke tingkat yang 
lebih tinggi.”

Ada empat model dalam 
kisaran ini dengan varian
varian baru dan peningkatan 
performa secara keseluru
han. Kapasitas angkat dan 
ketinggian angkat berlanjut 
pada kelas 3,2 ton dan 5,20 
meter untuk TM320 dan 
TM320S, serta 4,1 ton dan 
5,45 meter untuk TM420 dan 
TM420S baru.

Transmisi “pintar’ delapan 
kecepatan

Transmisi Powershift JCB 
delapan kecepatan baru 

AGRICULTURE
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Sementara pasar kenda
raan niaga nasional secara 
keseluruhan mengalami 
penurunan signifikan, yakni 
49.921 unit pada tahun 
2020, atau turun sebesar 
48,2% dari tahun sebe
lumnya (2019) sebanyak 
96.465 unit, karena efek 
pandemi tersebut. 

Dikutip dari rilis perusa
haan itu, Jumat (29/1), 
kontribusi terbesar pen
jualan Mitsubishi Fuso 
berasal dari segmen light 
duty truck (LDT). Produk 
Colt Diesel dilaporkan 
terjual sebanyak 22.243 

PT. Indonesia Kendaraan Ter
minal Tbk (IPCC) mencatat 
lonjakan penanganan ekspor 

kendaraan truk dan bus sebesar 
108,51% sepanjang tahun 2020.  
Tercatat dua pabrikan asal Je
pang menjadi klien utama IPCC di 
segmen truk dan bus, yaitu Isuzu 
dan Hino. 

Dikutip dari rilis IPCC, jumlah 
ekspor truk dan bus yang ditan
gani perseroan pada 2020 men

EKSPOR TRUK DAN BUS
NAIK TAHUN 2020,
ISUZU DOMINAN

Ekspor 
kendaraan-
kendaraan 

niaga Isuzu 
menduduki 

peringkat 
pertama, 

disusul Hino 
sepanjang 

tahun 2020. 

FUSO KUASAI PASAR TRUK NASIONAL TAHUN 2020

Truk Fuso FIGHTER. BCanter, produk ino-
vatif di segmen FUSO 

yang diperkenalkan 
KTB dalam suatu aca-
ra pameran di Jakarta 
beberapa waktu lalu.

unit, dengan pangsa pasar 
absolut 58%. Kemudian 
di segmen medium duty 
truck (MDT),  produk FUSO 
dan FIGHTER terjual se
banyak 1.757 unit dengan 
pangsa pasar 22,4%.

Truk FIGHTER, generasi baru 
MDT dari Mitsubishi Fuso, 
dilengkapi dengan fitur kese-
lamatan dan kenyamanan 
serta mesin berteknolo
gi common-rail. Sejak pelun
curannya pada tahun 2019, 
produk ini diterima dengan 
baik oleh para pelanggan. 
Nantinya semua kendaraan 
niaga diwajibkan meng

gunakan mesin common-
rail pada saat implementasi 
EURO4 dilaksanakan. 

PT. Krama Yudha Tiga Ber
lian Motors (KTB) mema
sarkan produkproduk light 
duty truck Colt Diesel, 
medium duty truck FUSO 
& FIGHTER, dan heavy 
duty truck Tractor Head 
di bawah brand Mitsubishi 
Fuso. Sejak tahun 1970 
KTB berhasil memperta
hankan posisi Mitsubishi 
Fuso sebagai pemimpin 
pasar kendaraan niaga dan 
memiliki populasi truk ter
besar di Indonesia. EI

PT Krama Yudha Tiga 
Berlian Motors (KTB), 
distributor resmi Mit

subishi Fuso Truck and Bus 
Corporation (MFTBC), kem
bali membuktikan posisinya 
sebagai brand ken daraan 
niaga paling populer dan 
terpercaya di Indonesia. Di 
tengah kondisi pandemi Co
vid19, KTB meraih pangsa 
pasar absolut sebesar 48,1% 
pada tahun 2020 atau me
ningkat 4,8 poin dari tahun 
2019. Mitsubishi Fuso men
catat penjualan 24.000 unit 
kendaraan selama tahun 
lalu. 

TRUCKING

Foto-foto: EI
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Peserta Hino Training Tim UP 
PKB Dishub DKI Jakarta.

Penandatanganan MoU antara HMSI dan Di-
shub DKI Jakarta yang dilakukan oleh Irwan 
Supriyono, After Sales & Technical Director 
HMSI, dan Kepala Dinas Perhubungan DKI 
Jakarta, Syafrin Liputo, untuk memperkuat 
kerja sama.

PT. Hino Motors Sales 
Indonesia (HMSI) 
bekerja sama dengan 

Dinas Perhubungan Provinsi 
DKI Jakarta dan didukung 
penuh oleh KNKT meng
gelar pelatihan untuk tim 
penguji Unit Pengelola 
Pengujian Kendaraan Ber
motor (UP PKB) Dishub 
DKI Jakarta. Acara ini 
digelar untuk membantu 
pemerintah meningkatkan 
kemampuan tim penguji 
Unit Pengelola Pengujian 
Kendaraan Bermotor 
sehingga mendapat pe
ngetahuan terbaru untuk 
meningkatkan keselamatan 
dalam berkendara dan 
dapat mencegah terjadinya 
kecelakaan lalu lintas.

Dikutip dari rilis yang 

diterima Equipment Indo
nesia, Selasa (9/2), progam 
pelatihan tim penguji UP 
PKB Dishub DKI Jakarta dii
kuti oleh 170 peserta dari 5 
UP PKB yang ada di Jakarta 
yang terdiri dari UP PKB Ci
lincing, UP PKB Jagakarsa, 
UP PKB Pulo Gadung, UP 
PKB Kedawung Angke, dan 
UP PKB Ujung Menteng. 

Pelatihan ini turut dihadiri 
secara virtual oleh Dinas 
Perhubungan Kab. Jaya
pura, Kab. Manokwari, Kab. 
Sorong, Kota Sorong, Prov. 
Nusa Tenggara Barat, Kota 
Mataram, Kota Makassar, 
Kota Balikpapan, Prov. Jawa 
Timur, Prov. Jawa Tengah, 
Prov. DIY, Kota Bandung, 
Kota Tangerang, Kota Me
dan dan Prov. Aceh.

Program pelatihan ini 
mendapat dukungan dari 
Ketua KNKT, Soerjanto 
Tjahjono, dengan diberi
kannya materi pelatihan 
oleh Investigator Senior 
KNKT, Achmad Wildan, 
terkait keselamatan dan 
sebab akibat terjadinya 
kecelakaan.

Dalam acara ini, PT. Hino 
Motors Sales Indonesia 
dan Dishub Pemprov DKI 
menandatangani nota 
kesepahaman untuk mem
perkuat kerja sama yang 
dilakukan oleh Irwan 
Supriyono, After Sales & 
Technical Director HMSI, 
dan Kepala Dinas Per
hubungan DKI Jakarta, 
Syafrin Liputo, dan di
saksikan oleh Ketua KNKT 

Soer janto Tjahjono.

Hino dikenal sebagai salah 
satu pelopor kampanye 
keselamatan berkendara 
lewat serangkaian kegiat
an, seperti program 
Training of Trainer (ToT) 
untuk mencetak Instruktur 
Pengemudi yang handal, 
pelatihan kepada para 
pengemudi berupa Smart 
Driving of Hino500 Series 
dan Hino Academy. Atas 
semua upaya itu, PT. Hino 
Motors Sales Indonesia 
meraih penghargaan dari 
Komite Nasional Kesela
matan Transportasi seba
gai Pelopor Keselamatan 
dalam mengimplementasi
kan Program Keselamatan 
Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan di Indonesia. EI

capai 4.458 unit. Dari jumlah 
tersebut, total ekspor truk dan 
bus merek Isuzu mencapai 3.554 
unit atau hampir 80% dari total 
ekspor melalui terminal Internasi
onal IPCC. 

Angka ekspor Isuzu tersebut men
empatkannya pada posisi nomor 
satu untuk ekspor kategori truk/
bus menggantikan posisi Hino. 
Adapun Hino sepanjang 2020 
mengalami penurunan 57,10% 
menjadi 780 unit dari 1.818 unit 
sepanjang 2019.

Selain Isuzu, merek Volvo juga 
mencatat kenaikan ekspor sebe
sar 47% menjadi 25 unit. Merek 
Caterpillar juga naik 20,75% men
jadi 64 unit di 2020. EI

Hino Menggelar Prog-
ram Pelatihan untuk 
Tim Penguji UP PKB Di-
shub DKI Jakarta.

PENGUJI 
HANDAL,
KESELAMATAN 
TERJAMIN

TRUCKING

Foto-foto: HMSI

Foto-foto: EI
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Liebherr merilis dua fitur tambahan untuk de
teksi personel aktif (active personnel detec-
tion (deteksi bantuan personel) yang dipasang 

pada produkproduk wheel loader Liebherr L526 
hingga L586 XPower®, yakmi bantuan rem dan peta 
insiden. Penerapan kedua fungsi tambahan itu di
maksudkan untuk mengurangi resiko kecelakaan 
dalam operasi alat berat, khususnya wheel excava-
tor, dikutip dari rilis Liebherr (19/1/2021).

Secara statistik, kecelakaankecelakaan yang meli
batkan mesinmesin wheel loader paling sering 
terjadi saat operator memundurkan mesin setelah 
proses pemuatan. Perjalanan mundur ini sangat 
berisiko jika ada orangorang yang berada di area 
operasi wheel loader. Dalam situasi ini, ada tang
gung jawab yang sangat besar pada operator alat 
berat.

Kecelakaan alat konstruksi kerap dapat mengaki
batkan cedera parah dan kerusakan signifikan. 
Untuk memastikan keamanan maksimal, Liebherr 
terus mengembangkan sistem bantuannya. Deteksi 
personel aktif tersebut dipasang pada bagian be
lakang alat yang kini memiliki fungsi bantuan pe
ngereman terintegrasi dan peta insiden.

Bantuan rem yang dikembangkan Liebherr ini se
cara otomatis memperlambat kecepatan wheel 
loader saat deteksi personel aktif mengidentifikasi 
sumber bahaya di area belakang.

Bantuan rem: pengurangan kecepatan otomatis 
mengurangi jarak berhenti

Deteksi personel aktif secara visual memberi tahu 
operator alat melalui layar monitor dan membu
nyikan sinyalsinyal jika ada bahaya di area be
lakang wheel loader. Untuk memberikan peringatan 
khusus tentang kemungkinan terjadinya kecelakaan 
pada orangorang, sistem bantuan ini, menggunakan 
sensorsensor pintar, memberikan peringatan khusus 
kepada mereka yang berada di area belakang me
sin agar tetap berada pada jarak aman. Ini berarti 
sistem bantuan ini menghindari sinyalsinyal yang 
tidak perlu, sehingga mengurangi beban operator 
dan menyebabkan lebih sedikit gangguan.

Saat sistem deteksi personel aktif mengidentifi
kasi sumber bahaya, bantuan rem memperlambat 
kecepatan wheel loader hingga berhenti. Oleh 
karena itu, proses pengereman dimulai pada tahap 

Ilustrasi wheel loader Liebherr L526

LIEBHERR TINGKATKAN
KESELAMATAN WHEEL LOADER

Liebherr menambah dua fungsi tambahan untuk 
deteksi personel aktif (active personnel detec-
tion) untuk mesin-mesin wheel loader L526 hingga 
L586 XPower®, yaitu bantuan rem dan peta insiden. 
Bagaimana cara kerjanya? 

LIEBHERR
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yang lebih awal dan lebih cepat dari
pada pengereman tradisional karena, 
dengan bantuan pengereman, tidak 
ada penundaan yang disebabkan oleh 
waktu reaksi manusia. Ini berarti ada 
pengurangan signifikan dalam jarak 
henti yang, pada gilirannya, men
gurangi frekuensi dan tingkat kepa
rahan kecelakaan.

Dalam kasus bantuan rem, komponen
komponen hidrostatis dari penggerak 
secara otomatis mengurangi kecepa
tan. Ini berarti operator alat dapat 
terus mengoperasikan rem servis wheel 
loader dengan cara normal dan dapat 
melakukannya selain bantuan rem.

Menggunakan peta insiden, operator 
wheel loader Liebherr dapat mengi
dentifikasi zona-zona risiko di lokasi 
dan menerapkan langkahlangkah 
untuk menghindari kecelakaan.

Peta insiden: manajemen resiko 
berkat tampilan zona-zona bahaya

Selain bantuan rem, fungsi baru ke
dua untuk pendeteksian personel ak
tif di bagian belakang mesin adalah 
peta insiden. Setiap kali sistem 
bantuan mendeteksi bahaya dan 
sinyal peringatan dikeluarkan, sistem 
me ngirimkan sebuah sinyal GPS ke 
LiDAT, sistem transfer dan lokasi in
ternal Liebherr. Berdasarkan sinyal 
ini, dan untuk setiap operator wheel 
loader dengan deteksi personel aktif, 
Liebherr menyediakan peta Google 
di LiDAT yang menunjukkan titiktitik 
GPS ini.

Hasilnya adalah peta insiden yang 
menampilkan zonazona risiko dan 
potensi sumbersumber bahaya di 
lokasi. Operator dapat menggunakan 
ini untuk mengambil langkahlangkah 
guna mencegah kecelakaan dan kare
nanya meningkatkan keselamatan. 
Misalnya, operator mungkin meng
ubah rute jalanjalan kecil, menutup 
areaarea, dan mengubah urutan 
kerja yang berbahaya. Pengawas di 
lapangan dapat menggunakan peta 
insiden untuk melatih para karyawan 
dan membuat mereka sadar akan 
situasisituasi berisiko.

Deteksi personel aktif dengan asisten 
rem dan peta insiden juga tersedia 
untuk seri baru wheel loader Lieb
herr ukuran sedang.

Sistem bantuan pintar tambahan 
untuk tingkatkan keselamatan

Liebherr menawarkan beberapa 
sistem bantuan cerdas untuk seri 
wheel loader ukuran sedang dan 
besar. Selain deteksi personel aktif, 
mesinmesin tersebut juga mema
sang lampu kerja adaptif, pemantau
an ruang depan, sistem kamera 360° 
skyview, sistem pemantauan tekanan 
ban dengan dukungan sensor dan 
perangkat penimbangan baru. 

Tujuan Liebherr dengan kehadiran 
sistemsistem bantuan ini adalah un
tuk meningkatkan keselamatan dan 
kenyamanan serta untuk mendukung 
para operator alat. Semua sistem 
telah dikembangkan oleh Liebherr 
dan oleh karena itu terintegrasi 
penuh dalam kontrol mesin. 
(Sumber: Liebherr)

Bantuan rem Liebherr secara otomatis mengurangi kecepatan wheel loader saat 
deteksi personel aktif mengidentifikasi sumber bahaya di area belakang mesin

Menggunakan peta insiden, operator wheel 
loader Liebherr bisa mengidentifikasi 
zona-zona bahaya di lokasi kerja dan 
mengimplementasikan langkah-langkah 
untuk menghindari kecelakaan. 

Deteksi personel aktif dengan bantuan rem dan peta insiden juga tersedia 
pada mesin-mesin wheel loader Liebherr ukuran sedang.

LIEBHERR

FOTO-FOTO LIEBHERR
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Pengembangan mesinmesin kon
struksi sedang menjadi tren di 
pasar global seiring dengan ke

majuan teknologi dan mengantisipasi 
keterbatasan jumlah kerja di bidang 
konstruksi. Hebatnya, pengemban
gan teknologi otonom di segmen  
peralatan konstruksi tidak hanya 
dilakukan oleh brandbrand premium 
global. Produsenprodusen alat kon
struksi terkemuka China, seperti SANY 
dan XCMG, juga sudah melakukan hal 
serupa. SANY, misalnya, barubaru ini 
mendemonstrasikan kemampuan ar
mada paver dan roller tanpa penge
mudi di Cina. Armada yang terdiri 
dari dua mesin paver, dua single 
drumm roller, dua tire roller, dan 
satu double drum roller. 

Dikutip dari rilis SANY (19/1), mesin-
mesin tidak berawak itu digunakan 
untuk pemadatan serta pengerasan 
jalan dengan semen di jalan utama 
menuju ke Area Baru Xiong’an yang 
merupakan bagian dari Zona Perda
gangan Bebas Percontohan China 
(Hebei) yang baru yang pekerjaan 
konstruksinya sedang giat dilakukan. 

Menurut SANY, stasiun pangkalan 
yang mobile dan ruang kontrol yang 
terletak tidak jauh dari lokasi kerja 
memungkinkan kendali jarak jauh 
untuk ketujuh mesin itu. Perusahaan 
itu mengatakan semua operasi mesin
mesin tersebut dilakukan secara 
otomatis. Parameterparameter kerja 
seperti rute, kecepatan pengerasan 
jalan, kecepatan rolling, waktu 
pemadatan, dan lebar putaran diatur 
sebelumnya untuk memberikan pan
duan mengenai cara menyelesaikan 

pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Mesinmesin paver itu dilengkapi den
gan perangkat 3D leveler dan monitor 
temperatur inframerah untuk me
mastikan ketebalan pengaspalan dan 
suhu yang akurat. Penggunaan sistem 
perataan otomatis yang baru meng
hilangkan pengerjaan secara manual 
untuk menjamin akurasi.

SANY mengatakan mesinmesin itu 
menyelesaikan pekerjaan itu dengan 
cara yang memenuhi standar kehalu
san dan kepadatan yang disyaratkan. 
Selain itu, unitunit itu melaku
kan pekerjaan dengan cara yang 
lebih produktif dan efisien daripada 
metode tradisional.

Datadata yang dikumpulkan dari 
demonstrasi ini akan membantu 
memandu pabrikan itu selanjutnya 
dalam pengembangan peralatan oto
nomnya.

Sany tidak sendiri dalam mengem

bangkan mesinmesin konstruksi 
jalan yang otonom ini. Pada perten
gahan tahun lalu, produsen mesin 
terkemuka China lainnya, XCMG, ber
hasil melakukan uji coba alat pema
dat aspal otonom yang baru selama 
pembangunan jalan raya baru di 
China. Teknologi untuk mesin otonom 
ini dikembangkan dalam kemitraan 
XCMG, Grup Investasi Kereta Api Si
chuan, dan Universitas Tsinghua.

XCMG mengatakan mesin pemadat 
jalan yang baru itu telah berhasil 
dalam pengujian pada akhir Mei 2020 
saat bekerja untuk membangun Jalan 
Raya PanzhihuaDali, yang juga dike
nal sebagai Jalan Tol Panda, antara 
kota Panzhihua dan Dali. 

Dalam uji coba itu, pusat data yang 
memonitor dari jarak jauh mengir
imkan perintahperintah ke sistem 
kontrol onboard mesinmesin  oto
nom itu. XCMG mengatakan roller 
otonom itu mampu beroperasi dalam 
akurasi 2 hingga 3 sentimeter. Alat 
ini dilengkapi dengan sistem peman
tauan secara real time yang dapat 
membunyikan peringatan, melakukan 
pemberhentian darurat, masuk dan 
keluar lokasi secara otomatis dan 
menghindari rintanganrintangan. 

Uji coba mesinmesin pintar XCMG 
tersebut merupakan tindak lanjut 
dari kesepakatan tiga pihak pada ta
hun 2018, yaitu XCMG, Grup Investasi 
Kereta Api Sichuan dan Universitas Ts
inghua. Kemitraan tersebut berfokus 
pada strategistrategi pengembangan 
transportasi cerdas dan pengemban
gan komunikasikomunikasi 5G. EI

SANY DEMONSTRASIKAN ARMADA MESIN 
ROLLER DAN PAVER OTONOM

SANY melakukan demonstasi mesin-mesin konstruksi otonom yang dikembangkannya 
untuk mengetahui level produktivitas dan efisiensi yang dihasilkan armada tersebut.

Armada mesin-
mesin roller otonom 
XCMG pada Jalan 
Tol Panda di China.

(Foto: XCMG)
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Elektrifikasi bukanlah isu baru di 
pasar kendaraan berat baik pada 
segmen on- highway maupun off-

highway, tetapi terjadi peningkatan 
yang luar biasa dalam beberapa tahun 
belakangan. Dalam setahun terakhir 
beberapa produsen besar maupun kecil 
gencar mengumumkan peningkatan 
investasi untuk mengembangkan ele
ktrifikasi di industri kendaraan berat 
dan peralatan konstruksi. Beberapa 
dari mereka memperkenalkan produk
produk baru yang bertenaga listrik.

OEM Off-Highway (29/1) melaporkan 
beberapa perkembangan terkini. Pro
dusen bus listrik Proterra — yang juga 
merancang berbagai baterai untuk 
digunakan oleh OEMOEM lain — men
gumumkan penyediaan baterai untuk 
Komatsu dalam pengembangan konsep 
hydraulic excavator bertenaga listrik. 
Langkah ini akan menjadi kolaborasi 
pertama Proterra dengan peralatan 
off-highway.

Barubaru ini juga Volvo Group men
gumumkan akan membuat bisnis baru 
yang fokus pada usaha elektrifikasi. 
Volvo Energy yang baru dibentuk akan 
menyediakan baterai dan teknologi 
pengisian daya untuk brandbrand 
internal, serta mengembangkan cara
cara untuk memproduksi ulang dan 
mengupdate bateraibaterai bekas 
untuk memberikan masa pakai kedua 
setelah berakhir masa pakainya pada 
satu peralatan.

Volvo juga meluncurkan peralatan kon
struksi listrik terbarunya, EX03, sebuah 
prototipe excavator listrik ukuran se
dang. Mesin ini dirancang untuk meng
hasilkan kebisingan yang rendah, emisi 
gas buang nol dan meminimalisir per
awatan. Meskipun pengurangan emisi 
merupakan aspek penting, OEM ini tahu 
bahwa mesinmesin ini perlu menawar
kan manfaatmanfaat lain kepada para 
pelanggan seperti pengurangan pemeli
haraan dan level kebisingan. Jika tidak, 
mereka mungkin tidak melihat manfaat
manfaat dari mesin ini.

“Prototipe ini merupakan suatu 
langkah maju yang signifikan dalam 
evolusi mesinmesin konstruksi listrik 
menengah,” kata Inwoo Kim, manajer 
program Advanced Engineering  Volvo 
Construction Equipment, dalam siaran 
pers perusahaan yang mengumum
kan alat berat baru tersebut, Jumat 
(29/1). “Sebagai konsep excavator 

kubus tenaga sel bahan bakar GM Hy
drotec.

Kubuskubus tenaga Hydrotec yang 
dirancang secara kompak itu masing
masing berisi lebih dari 300 sel bahan 
bakar hidrogen, serta sistem manaje
men termal dan daya. Menurut siaran 
pers Navistar tentang kolaborasi terse
but, sistem daya penggerak gabun
gan dalam FCEV akan menampilkan 
kepadatan daya yang lebih baik untuk 
perjalanan jarak pendek, output kW 
ledakan pendek yang lebih baik, dan 
biaya per mil yang diharapkan seband
ing dengan diesel di segmen pasar 
tertentu. Perusahaan ini menargetkan 
jangkauan sekitar 500+ mil dan waktu 
pengisian bahan bakar hidrogen kurang 
dari 15 menit.

Navistar berencana untuk menyediakan 
FCEV secara komersial pada model 
tahun 2021. Uji coba dari kendaraan
kendaraan pertama diharapkan pada 
akhir 2022.

OneH2 akan memasok stasiun pengisian 
bahan bakar hidrogen, yang meliputi 
produksi, penyimpanan, pengiriman, 
dan keselamatan hidrogen. Seluruh 
solusi awalnya akan diujicobakan oleh 
J.B. Hunt Transport Inc.

“Selsel bahan bakar hidrogen 
menawarkan janji besar untuk heavy 
duty truck dalam aplikasiaplikasi yang 
membutuhkan kepadatan energi yang 
lebih tinggi, pengisian bahan bakar 
yang cepat, dan jangkauan tambahan,” 
kata Persio Lisboa, Presiden dan CEO 
Navistar, dalam siaran pers Navistar. EI

listrik pertama dalam ukuran sedang, 
kami dengan cepat membangun dan 
mengembangkan teknologi elektromo
bilitas yang ada.”

EX03 seberat 14 ton dilengkapi dengan 
paket baterai dari anak perusahaan 
Volvo Trucks dan menghasilkan tingkat 
kinerja yang setara dengan mesin die
sel di kelas yang sama. Sebuah layar 
video di bagian belakang mesin memi
liki tiga konfigurasi:

l Sebuah tayangan video real-time 
tentang situasi dari bagian depan 
alat, memungkinkan kendaraan
kendaraan di belakangnya untuk 
melihat ke depan dengan jelas saat 
berkendara di jalan raya umum.

l Sebuah layar keamanan berbasis 
teks yang memperingatkan para 
pekerja di lokasi untuk gerakan ke 
kiri dan ke kanan atau mundur.

l Komunikasi keselamatan secara 
langsung (livestreaming) yang me
mungkinkan operator melakukan 
kontak mata dengan para pejalan 
kaki dan pekerja, meminimalkan 
kesalahpahaman dan meningkatkan 
keselamatan.

Di sisi heavy duty truck, Navistar Inc. 
mengumumkan barubaru ini akan 
berkolaborasi dengan General Motors 
(GM) dan OneH2 dalam mengembang
kan ekosistem hidrogen untuk trans
portasi jarak jauh. Kerja sama ini akan 
mencakup pengembangan kendaraan 
listrik sel bahan bakar (FCEV) Seri RH 
Internasional yang ditenagai oleh dua 

Video real-time yang tayangkan 
secarra langsung situasi di area depan 
excavator listrik Volvo EX03 yang 
memungkinkan kendaraan-kendaraan 
di belakangnya untuk melihat kondisi 
di depan saat melintas di jalan raya.

Pengumuman kolaborasi baru dan prakarsa desain dari produsen-produsen besar besar 
menunjukkan elektrifikasi merupakan pendorong utama untuk masa depan. 

TREN ELEKTRIFIKASI DI PASAR
ALAT BERAT MAKIN RAMAI

Excavator listrik Volvo EX03 
didesain untuk menawarkan 
level kebisingan yang rendah 
dan tanpa emisi.

(FOTO: VCE)
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Penelitian baru yang dilakukan 
Graphical Research menunjuk
kan pasar peralatan konstruksi 
Asia Pasifik diperkirakan berni

lai $ 75 miliar hingga 2026. Pada 2019 
pasar mencapai nilai $ 60 miliar. Dengan 
demikian, lembaga riset tersebut mem
prediksikan pertumbuhan pasar sebesar 
4,5% antara tahun 2020 dan 2026.

Graphical Research, seperti dilansir 
situs OEMOff-Highway, Jumat (5/2), 
mengatakan, meski pandemi COVID19 
menyebabkan perlambatan industri 
konstruksi di Asia Pasifik, prediksi Bank 
Dunia menunjukkan  sektor tersebut 
akan kembali normal pada tahun 2021 
karena pandemi stabil.

Menurut Graphical Research, ada tiga 
tren yang mendorong pertumbuhan 
industri konstruksi di Asia Pasifik: 
proyekproyek jaringan listrik yang 
didanai pemerintah; perbaikan jari
nganjaringan transportasi dan proyek
proyek konstruksi skala besar.

PROYEK-PROYEK YANG DIDANAI 
PEMERINTAH 

Menurut Graphical Research, lonjakan 
jumlah proyekproyek  pembangkit 
listrik telah meningkatkan permintaan 
peralatan konstruksi. Penggarapan 
proyekproyek ini memang memerlu
kan penggunaan berbagai alat kons

PASAR ALAT KONSTRUKSI
ASIA PASIFIK AKAN TUMBUH 4,5%

Ilustrasi 
proyek 
infrastruk-
tur yang 
sedang 
dikerjakan 
di kawasan 
Bekasi, 
Jawa 
Barat.

Graphical Research melaporkan pasar akan tumbuh karena meningkatnya investasi di 
berbagai proyek infrastruktur dan utilitas di kawasan Asia Pasifik.

truksi, termasuk mobile crane dan  
automated crane. Banyak pemerintah 
juga telah mengumumkan rencana un
tuk meningkatkan infrastruktur utilitas 
yang ada dan memulai proyekproyek 
baru yang akan membantu mendorong 
permintaan peralatan konstruksi.

Meningkatnya kebutuhan untuk meng
gunakan peralatan untuk proyek
proyek ini akan sama dengan mening
katnya permintaan untuk menyewa dan 
membeli peralatan, yang akan meng
untungkan perusahaanperusahaan 
rental serta perusahaanperusahaan 
OEM dan dealerdealer mereka.

INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKAT-
KAN PERMINTAAN PERALATAN BETON

Investasiinvestasi dalam pada proyek
proyek infrastruktur seperti pembangu

Sumber: Graphical Research

INDIA MEMIMPIN INVESTASI-INVESTASI 
PROYEK SKALA BESAR
Graphical Research mengatakan proyek
proyek pemerintah yang progresif telah 
menyebabkan pertumbuhan industri dan 
infrastruktur yang pesat di India. Ada dua 
prioritas utama pemerintah, yakni in
frastruktur perumahan dan transportasi. 
Banyak proyek baru yang akan digarap 
pemerintah terkait dua bidang tersebut.

Untuk pengerjakan proyekproyek itu dibu
tuhkan berbagai jenis peralatan konstruksi, 
dan hal ini, sekali lagi membantu bisnis 
perusahaanperusahaan rental dan OEM.

Graphical Research juga mencatat pen
ingkatan jumlah proyek konstruksi pipa 
dan investasiinvestasi infrastruktur lan
jutan di negaranegara berkembang akan 
mendorong pertumbuhan pasar peralatan 
konstruksi Asia Pasifik selama dekade 
berikutnya. (Sumber: Graphical Research/
OEMOff-Highway).

nan dan perbaikan jalan 
raya, bandara dan rel 
kereta api akan menjadi 
pendorong besar untuk 
peralatan konstruksi dan 
khususnya untuk pera
latan beton, menurut 
laporan Graphical Re
search tersebut. 

Dikatakan bahwa pemer
intah di China, Jepang, 
Indonesia, Malaysia, 
Australia dan lainnya 
telah mengeluarkan 
banyak uang untuk men
danai proyekproyek 
infrastruktur. Penggara
pan proyekproyek itu 
menguntungkan baik 
masyarakat maupun 
industri peralatan kon
struksi di kawasan Asia 
Pasifik.

Graphical Research juga 
mencatat peningkatan 
investasi dalam konek
tivitas — misalnya Kota 
Cerdas — dan inisiatif
inisiatif serupa lainnya 
akan semakin membantu  
pertumbuhan positif 
pasar.

FOTO: EI
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S kid-steer loader secara historis 
menjadi salah satu peralatan pa
ling umum di lokasilokasi kerja 
konstruksi karena produktivitas, 

keserbagunaan dan kemampuan manu
vernya, serta biaya pengoperasian yang 
lebih rendah dibandingkan dengan alat 
berat yang lebih besar. 

Ukurannya yang ringkas dan kemampuan
nya untuk dengan cepat gonta ganti 
ber bagai attachment dan melakukan ber
bagai pekerjaan mendorong permintaan 
lebih tinggi dalam konstruksi  pasar ter
besar untuk mesinmesin ini  pertamba
ngan, pertanian, kehutanan, lanskap, dan 
industri-industri lainnya. Menurut Fact.
MR, pasar skid-steer loader global bernilai 
sekitar USD2,7 miliar pada tahun 2020.

PASAR SKID STEER LOADER DIPERKIRAKAN 
TUMBUH 3% SECARA GLOBAL HINGGA 2031
Pasar skid-steer global diproyeksikan tumbuh 3% pada 2021 dan 

kecepatan pertumbuhan diperkirakan akan bertahan hingga 2031, dengan 
industri konstruksi mewakili sekitar separuh dari permintaan pasar.

Permintaan skid steer di pasar global 
diperkirakan akan meningkat karena ak
tivitas konstruksi terus meningkat secara 
global setelah penghentian sementara di 
berbagai belahan dunia akibat pandemi 
COVID19. Sebuah studi terbaru yang di
lakukan Fact.MR dengan judul: Skid Steer 
Loader Market, Trend, Analysis & Com
petition Tracking - Forecast 2021 hingga 
2031, yang dirilis barubaru ini menyebut
kan meningkatnya urbanisasi di banyak 
kawasan global mengharuskan percepatan 
proyekproyek infrastruktur seperti jalan 
raya dan jalan tol, kereta api dan pela
buhan, yang semuanya cenderung me
manfaatkan skid steer dalam skala besar.

Menurut penelitian tersebut, permintaan 
untuk mesinmesin skid steer telah mening

Setelah melewati berbagai negosiasi, akhirnya Hyundai Heavy Industries 
menandatangani kontrak resmi untuk mengakuisisi 34,97% saham Doosan 
Infracore pada 5 Februari 2021 bersama dengan mitra konsorsiumnya, KDB 

Investment. Kepemilikan saham sebesar itu memungkinkannya memegang kendali 
manajemen Doosan Infracore.

Menurut Hyundai, Doosan Infracore akan mempertahankan sistem manajemen 
independennya dan semua upaya akan dilakukan untuk mempertahankan level 

HYUNDAI KENDALIKAN
MANAJEMEN DOOSAN INFRACORE
Hyundai Heavy Industries telah mengkonfirmasi akuisisi mayoritas 
saham Doosan Infracore seharga KRW850 miliar ($ 876 juta) dan 

berhak mengendalikan manajemen perusahaan itu.

Ilustrasi salah satu produk 
Doosan Infracore.

kat dengan CAGR 2,53% secara global sela
ma 5 tahun terakhir. Analisis intelijen pasar 
terbaru memperkirakan pasar skid-steer 
global akan tumbuh sekitar 3% pada tahun 
2021 dan terus mempertahankan kecepa
tan ini hingga tahun 2031, dengan industri 
konstruksi mewakili sekitar setengah dari 
permintaan pasar. Industri ini diproyeksikan 
mewakili hampir $1,4 miliar USD pada ta
hun 2021, atau 49% dari pangsa pasar.

Modelmodel yang mengangkat secara 
vertikal, yang menawarkan kapasitas 
angkat dan stabilitas yang lebih tinggi 
dibandingkan modelmodel yang men
gangkat secara radial, permintaannya 
diperkirakan akan terus sangat tinggi di 
seluruh sektor pasar, dan diprediksikan 
dapat mempertahankan lebih dari tiga 
perempat pangsa pasar selama 10 tahun 
ke depan. Mesinmesin skid steer loader 
kelas ukuran menengah (907 hingga 
1.360 kg) diperkirakan juga akan mendo
minasi selama periode tersebut, mengua
sai lebih dari 40% dari total pasar.

Meskipun AS secara historis menjadi peng
guna utama skid steer, peningkatan ak
tivitas konstruksi di seluruh kawasan Asia 
Pasifik Tidak Termasuk Jepang (APEJ) akan 
mengakibatkan wilayah tersebut menyum
bang pangsa tertinggi selama 10 tahun 
ke depan, mendekati 40%. Fact.MR mem
perkirakan APEJ akan berkembang pada 
tingkat tertinggi (+ 3,5%) secara global, 
dengan China memainkan peran besar 
karena meningkatnya investasi pemerin
tah dalam proyekproyek konstruksi.

Kemajuan teknologi para produsen alat kon
struksi meningkatkan kemampuan dan ke
serbagunaan skid steer dan mempromosikan 
atributatribut berkelanjutan seperti pengu
rangan konsumsi bahan bakar dan emisi kar
bon (misalnya, model yang dioperasikan de
ngan baterai), yang meningkatkan permintaan 
global untuk alat kecil ini. (Sumber: Fact.MR)

Skied steer Bobcat memperagakan 
teknik mengangkat secara vertikal. 

Skid steer LiuGong FOTO-FOTO: EI

DOOSAN
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Di bawah tekanan perubahan iklim 
yang makin cepat dan produksi se
men yang menghasilkan 7% CO2 dunia, 

industri semen didesak untuk merespon per
soalan tersebut.

Dalam serangkaian webinar industri pada akhir 
tahun 2020 silam, penyedia solusisolusi semen 
FLSmidth menanyakan kepada para peserta 
tentang status bahan bakar alternatif mereka. 
Rangkaian webinar ini menarik perhatian para 
audiens global dan kawasan Asia/Pasifik (APAC).

Ditanya ‘Berapa tingkat substitusi bahan ba
kar Anda saat ini?’, seperempat profesional 
semen global menjawab ‘Kurangi 20%’. Untuk 
pertanyaan yang sama, lebih dari tiga perem
pat kolegakolega mereka di kawasan APAC 
menanggapi hal yang sama.

Namun, melihat lima tahun ke depan tentang 
tingkat substitusi yang ‘diinginkan’, terjadi 
peningkatan dramatis di antara para produ
sen APAC, dengan 50% menyatakan mereka 
ingin berada di kelompok 2040%, 26% ingin 
ikut kelompok 4060%, sedangkan 13% ingin 
berada dalam kelompok ‘lebih dari 80%’.

Mengutip laporan www.aggbusiness.com 
(25/1), dalam analisis baru-baru ini ten
tang adopsi bahan bakar alternatif global 
di industri semen, para ahli pyro FLSmidth, 
Mads Nielsen dan Robert Krist menyimpulkan 

bahwa negaranegara seperti Korea Selatan dan 
Jepang telah memimpin di kawasan ini, dengan 
tingkat adopsi yang serupa dengan Eropa. Hal 
ini menyebabkan adopsi bahan bakar alternatif 
gelombang kedua karena tempattempat itu 
bergerak menuju tingkat substitusi 100%.

Pada November 2020, Semen Sungshin Korea 
mengumumkan pembelian dua Perangkat Pemba
karan HOTDISC baru dari FLSmidth untuk meng
gantikan batu bara dengan bahan bakar alter
natif di saluran kiln 3 dan 6. Perangkat pertama 
diharapkan mulai beroperasi pada pertengahan 
2021 dan yang kedua pada akhir tahun 2021. 
Setelah instalasi barubaru ini di pabrik Yeongwol 
dan Donghae SsangYong, mesin ini akan menjadi 
HOTDISC nomor 3 dan 4 di semenanjung Korea.

Meskipun tidak ada kekurangan bahan bakar 
alternatif yang tersedia, FLSmidth mengatakan 
bahwa Cina misalnya, secara tradisional me
miliki tingkat substitusi yang relatif rendah. 
Namun, didorong oleh kekhawatiran akut atas 
kualitas udara dan pembuangan limbah di ba
nyak kota di Cina, pemerintah Cina sekarang 
lebih memperhatikan masalah keberlanjutan 
dan transisi yang semakin cepat. Perusahaan
perusahaan semen yang membakar limbah kota 
sebagai bahan bakar alternatif tidak tunduk 
pada batasan produksi yang sama ketatnya 
(dibawa oleh pemerintah untuk mengatasi kele
bihan kapasitas di industri) seperti pabrik yang 
hanya menggunakan bahan bakar fosil.

Di India, regulasiregulasi baru untuk menangani 
masalah limbah yang terus meningkat sekarang 
memaksa perusahaanperusahaan semen untuk 
menggunakan bahan bakar yang berasal dari 
sampah setidaknya untuk 5% dari kebutuhan
kebutuhan bahan bakar mereka. Dalam suatu 
langkah yang menurut FLSmidth tampaknya ti
dak berlaku sama sekali dan tidak ada pemikat, 
produsenprodusen semen semen bertanggung 
jawab untuk menanggung biaya peraturan ini. 
Misalnya, tidak ada biaya yang harus dibayarkan 
kepada perusahaanperusahaan semen untuk 
mengimbangi investasi dalam peralatan pena
nganan bahan bakar alternatif.

Pendekatan yang digerakkan oleh peraturan ini 
menghasilkan fokus pada sistem berbiaya rendah 
untuk sistem penanganan bahan bakar alternatif, 
sebagian besar dari para pemasok lokal India.

Produsen semen India, Dalmia, sebelumnya telah 
mengumumkan komitmennya untuk mencapai 
tingkat substitusi 100% pada tahun 2030. Untuk 
mewujudkan ambisi tersebut, peralatan dan de
sain lini baru Semen Dalmia di Rajgangpur secara 
khusus dikuras untuk memaksimalkan potensi 
ba han bakar alternatif. “Kami melihat peraturan 
baru tentang limbah menjadi energi dan penan
ganan limbah, menawarkan peluang besar bagi 
industri semen,” ungkap FLSmidth India MD Ram
anathan Chandran dalam artikel barubaru ini ten
tang prospek tahun 2021. (Sumber: aggbusiness.com)

karyawan yang ada saat 
ini.

Perusahaan itu juga men
gatakan pihaknya meng
harapkan kesepakatan itu 
untuk mengangkat kedua 
perusahaan ke level 
tertinggi dalam pasar 
konstruksi global, melalui 
kombinasi skala eko
nomi dan investasi dalam 
teknologi canggih, terma
suk elektromobilitas dan 
otomatisasi.

“Kami senang memiliki 
Doosan Infracore, produ
sen peralatan konstruksi 
domestik teratas dengan 
bakat dan pengetahuan 
yang hebat, di bawah 
payung kami, dan kami 
merasa memiliki tang
gung jawab yang berat 
untuk menjadikannya bis
nis yang lebih baik. Kami 
akan berupaya melaku
kan investasi dalam 
teknologi futuristik untuk 
mengikuti arus pasar bagi 
kedua perusahaan guna 
meningkatkan status 
mereka ke posisi papan 
atas di pasar dunia,” kata 
Chairman Hyundai Heavy 
Industries, Kwon Ohgap, 
dikutip dari khl.com 
(11/2)

Hyundai mengakuisisi 36% 
saham Doosan Infracore 
yang dimiliki oleh Doo
san Heavy Industries & 
Construction. Sisa saham 
di Infracore diperdagang
kan di Bursa Efek Korea. 
Meskipun bukan saham 
mayoritas, ini adalah 
kepemilikan saham tung
gal terbesar di perusa
haan itu dan memberikan 
kendali manajemen.

Kesepakatan itu tidak 
termasuk Doosan Bob
cat. Doosan Infracore 
menguasai 51% saham 
Doosan Bobcat, dengan 
sisa saham yang diperda
gangkan di bursa saham 
Korea. Dapat dipahami 
bahwa kepemilikan 51% 
akan dialihkan ke bagian 
lain dari grup Doosan 
sebelum Hyundai me
mutuskan akuisisi 36% di 
Doosan Infracore. EI

PRODUSEN-PRODUSEN SEMEN ASIA 
AKAN TINGKATKAN PENGGUNAAN 
BAHAN BAKAR ALTERNATIF

Sebuah survei baru di ka-
langan produsen semen di 
Asia memperkirakan adanya 
peningkatan substitusi bahan 
bakar dalam lima tahun ke 
depan.

Produsen semen Asia semakin mencari cara 
untuk mengganti penggunaan batu bara di kiln 
mereka dengan bahan bakar alternatif.
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Kontraktorkontraktor yang 
ingin menghemat waktu dan 
uang selama masa pandemi 

Covid19 ini dapat memanfaatkan 
aplikasi e-ticketing yang diperke
nalkan Soil Connect awal tahun 
2021 ini. Aplikasi ini dirancang 
untuk menghemat waktu dan uang 
para kontraktor karena memung
kinkan semua transaksi dilakukan 
tanpa kontak langsung. 

Peluncurkan layanan e-ticketing 
baru ini sebagai bagian dari strategi 
Soil Connect untuk menjadi toko 
serba ada bagi para kontraktor yang 
ingin membeli atau menjual tanah 
dan materialmaterial rongsokan 
lain yang hendak dibuang, kata 
pendiri dan CEO perusahaan itu, 
Cliff Fetner.

“Saatnya membuang tikettiket 
gaya lama yang ditulis secara manu
al,” kata Cliff Fetner, seperti dilan
sir Equipment World (1/1/2021). 

Menariknya, layanan baru ini 
semuanya dilakukan oleh perang
kat lunak dan mobile app, tidak 
memerlukan kertas. Semua tiket 
pengiriman disimpan secara digital 
dan dapat dilihat dan disetujui den
gan perangkat mobile Android atau 
Apple tanpa memerlukan kendaraan 
dan sopir untuk pengiriman. Juga 
para pekerja di lokasi atau para 
pegawai back office tidak perlu 
melakukan kontak fisik dengan sia
pa pun karena semuanya dilakukan 
via aplikasi.

Soil Connect sudah masuk dalam 
marketplace penyedia e-ticket yang 
sedang berkembang, tetapi menu
rut Fetner, yang membedakan pe
rusahaannya dari yang lain adalah 
fokusnya pada kontraktorkontrak
tor kecil hingga menengah. 

Fetner menambahkan bahwa aplika
si e-ticketing dapat menghemat bi
aya yang besar sekali untuk peker
jaan administasi. Selain itu, dengan 
menghilangkan proses tiket kertas, 
dari pemesanan hingga pengiriman, 
aplikasi ini dapat menghemat ba
nyak waktu kerja.

Layanan e-ticketing Soil Connect 
menyediakan suatu rantai digital 
saat bahan dikirim, semua disimpan 
secara digital untuk diakses kapan 
saja untuk penagihan, jejak audit, 
dan kebutuhankebutuhan lainnya.

Aplikasi e-ticketing juga menun
jukkan kepada para kontraktor 
berapa banyak material yang mer
eka pindahkan. Dan dengan adanya 
pandemi, eticketing mencegah 
penyebaran virus di antara pihak
pihak yang terlibat dalam transaksi. 
Itu  berarti eticketing Soil Connect 
bisa benarbenar tanpa kontak dan 
material diangkut, ditelusuri, di
tandatangani dan didokumentasikan 
secara digital, di mana setiap orang 
memiliki data transparan yang 
sama, dan tidak ada yang harus me
nyentuh sesuatu.

Soil Connect diluncurkan pada ta
hun 2018 sebagai digital market-
place bagi kontraktorkontraktor 
yang ingin dengan mudah dan cepat 
mendapatkan atau membuang ta
nah. Seiring perjalanan waktu, 
Fetner telah menambahkan 18 jenis 
tanah, agregat, penggilingan aspal, 
bahan daur ulang, jerami dan re
rumputan, kompos, pada dasarnya 
semua jenis bahan angkut yang 
dibutuhkan lokasi kerja.

Layanan ini gratis. Para kontrak
tor cukup mengisi serangkaian 
pertanyaan singkat tentang materi 
apa yang mereka butuhkan dan ka
pan, dan mereka kemudian dapat 

terhubung dengan para pemasok 
potensial. Kebalikannya adalah saat 
mereka memiliki kelebihan material 
yang perlu disingkirkan.

Soil Connect menuai sukses besar 
dengan Dirt Alert. Layanan itu me
mungkinkan para kontraktor yang 
memiliki kebutuhan mendesak untuk 
menghubungi kontraktorkontraktor 
terdekat lainnya. Misalnya, jika 
kontraktor sedang menggali fondasi 
dan memiliki banyak material tanah 
yang hendak dibuang, mereka dapat 
mengirim ke sistem Dirt Alert. La
yanan ini mengirim pesan ke semua 
kontraktor yang ada dalam sistem 
ini dalam radius tertentu tentang 
material yang tersedia. 

“Kami sangat berhasil dalam mem
bantu orangorang menemukan dan 
membuang tanah dan agregat me
lalui program pesan digital kami, 
dan dengan itu mereka memiliki ak
ses ke database kami,” kata Fetner.

Mereka yang tertarik dengan layan
an e-ticketing, silahkan mengun
jungi website www.soilconnect.
com. Soil Connect berencana untuk 
mengenakan biaya bulanan untuk 
layanan tersebut. Fetner menga-
takan perusahaannya akan fleksibel 
dengan para kontraktor dalam hal 
biaya. EI

Ilustrasi aplikasi e-ticketing 
baru Soil Connect.

SOIL CONNECT LUNCURKAN
E-TICKETING APP BARU
BAGI PARA KONTRAKTOR

Soil Connect memperkenalkan layanan e-ticketing (e-tick-
eting app) baru yang dirancang untuk menghemat banyak 
uang dan waktu dari para kontraktor, yang memungkinkan 
semua transaksi tanpa kertas, tanpa kontak langsung, sa-
ngat cocok dalam kondisi pandemi seperti saat ini.
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JCB dikhabarkan sudah me
luncurkan serangkaian fitur 
baru pada portal telematika 
LiveLink untuk meningkatkan 

efisiensi penggunaan mesin-mesin. 
Diluncurkan pada tahun 2011 dan 
sekarang dengan lebih dari 300.000 
mesin yang dipantau oleh sistem itu, 
JCB LiveLink memberi para operator 
alat dan para manajer armada akses 
yang mudah ke semua data melalui 
portal online dan aplikasi mobile 
(mobile app). 

Dikutip dari www.aggnet.com (25/1), 
sistem generasi baru yang sekarang 
memiliki serangkaian fitur yang meli
puti peringatanperingatan kesehatan 
mesin yang mudah dipahami dan 
dapat ditindaklanjuti; penyimpanan 
dokumen; dashboard overview ber
basis tindakan baru yang tampilannya 
makin bagus; fungsi armada cam
puran untuk memasukkan data dari 
produsenprodusen lain; dan makin 
compatible dengan aplikasi JCB Op-
erator untuk pengecekan digital se
belum mesin menyala.

Peringatanperingatan kesehatan me
sin yang dapat ditindaklanjuti menin
gkatkan waktu kerja dengan mem
beri notifikasi-notifikasi kepada para 
pengguna tentang potensipotensi 
masalah mesin sebelum menyebab
kan downtime dan memungkinkan 
tindakan instan dari portal. Hal ini 
memastikan mesinmesin beroperasi 
penuh, aman, dan terlindungi tanpa 
downtime yang mahal biayanya.

LiveLink yang baru dan makin ba
gus ini memiliki sebuah tampilan 
dashboard yang memberikan akses 
konstan ke data pemantauan yang 
akurat dan pelaporan mengenai 
penggunaan dan kinerja mesin, se
mentara platform itu juga dapat 
menyimpan dokumentasi penting 
seperti sertifikat-sertifikat kepatu
han dan inspeksiinspeksi kesela
matan  memastikan semua informasi 
yang berkaitan dengan armada dapat 
diakses secara instan.

Melalui fitur LiveLink Enterprise 
opsional, informasi dapat ditarik se

cara otomatis dari rental atau sistem 
manajemen armada yang ada untuk 
mengurangi entri data manual dan 
administrasi.

Tersedia sebagai satu opsi untuk 
pertama kalinya, fungsi armada cam
puran memungkinkan integrasi me
sinmesin merek lain ke dalam JCB 
LiveLink – mengkonsentrasikan data 
telematika seluruh armada ke satu 
tempat, sehingga menghemat waktu 
dan kerumitan tanpa perlu menggu
nakan banyak sistem.

Fitur berbagi mesin juga memung
kinkan para pengguna untuk mem
berikan visibilitas data peralatan 
kepada penggunapengguna dan 
perusahaanperusahaan lain, yang 
dapat bermanfaat untuk lingkungan 
bisnis rental.

Bersamaan dengan platform web yang 
baru, JCB menawarkan aplikasi JCB 
Operator untuk pemeriksaanpemer
iksaan secara digital sebelum mesin 
dinyalakan. Tersedia pada platform
platform iOS dan Android, aplikasi 
Operator JCB memberi tahu tentang 
pemeriksaanpemeriksaan jelang alat 
dinyalakan melalui LiveLink.

Para operator dapat mengambil foto
foto dan menambahkan teks jika 
diperlukan, membantu penyelesaian 
masalahmasalah apa pun dengan 
cepat. Semua hasil pemeriksaan 
disimpan secara digital pada mesin 
dan dapat diekspor ke PDF untuk 
dibagikan atau untuk diaudit. Hal ini 
memungkinkan untuk dapat melihat 
panduanpanduan dan dokumen
dokumen kepatuhan dengan cepat 
untuk asetaset JCB. EI

JCB LUNCURKAN
FITUR-FITUR

LIVELINK BARU
JCB sudah menambah fitur-fitur baru dan lebih baik pada 
portal telematika LiveLink untuk meningkatkan efisiensi 
penggunaan mesin-mesin.

Tampilan dashboard JCB LiveLink 
yang diperbarui menampilkan data-
data yang terkait dengan pemantauan, 
penggunaan mesin dan performa se-
cara keseluruhan. 

JCB Uptime Center.

EQUIPMENTTREND

(FOTO-FOTO: JCB)
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Menjaga jarak sosial menjadi keharusan pada masa 
pandemi COVID19 ini. Hal ini termasuk salah 
satu protokol kesehatan yang wajib dipatuhi saat 

ini. Abai terhadap protokol kesehatan, taruhannya adalah 
keselamatan diri Anda dan juga keluarga Anda di rumah. 
Di mana pun Anda berada saat ini – entah dalam perjalan 
menuju tempat kerja, di tempat kerja dan bahkan selama 
berada di rumah  wajib hukumnya untuk menerapkan bu
daya hidup bersih dan menjaga jarak. 

Semenjak pandemi COVID19 menjalar di Indonesia, 
terjadi banyak perubahan perilaku sosial. Sebagai ganti 
bekerja di kantor, banyak perusahaan menerapkan work 
from home (WFH) hingga saat ini. Tidak sedikit perusa
haan menerapkan sistem shift untuk mengurangi jumlah 
karyawan yang bekerja. 

Setelah sekitar setahun berlalu, publik semakin menyadari 
bahwa pandemi ini tidak bisa teratasi dengan cepat, 
meski program vaksinasi sudah mulai dilaksanakan. Proses 
penyediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi itu sendiri 
butuh waktu. Dalam kondisi ini, kegiatan bisnis harus 
tetap berjalan. 

Ketika kegiatan bisnis mulai semakin ramai karena kian 
banyak perusahaan  yang kembali beraktivitas, bagaimana 
menjamin tempat kerja yang aman dari COVID19. Cara 
paling penting untuk melindungi orangorang dari paparan 
COVID19, di tempat kerja dan di dunia yang lebih luas, 
adalah menjaga jarak sosial. Namun, menjaga jarak 2m 
atau 1m sebagai upaya pencegahan ekstra merupakan 
sesuatu yang terbukti menantang di banyak perusahaan 
karena desain tempat kerja selama yang mengutamakan 
efisiensi, dan bukan untuk menjaga jarak antara para pe
kerja sejauh mungkin.

Merespon persoalan ini, Casella, yang dikenal sebagai 
pakar teknologi pemantauan cerdas, telah mengembang
kan solusi inovatif untuk menyederhanakan jarak sosial 
di tempat kerja dengan peluncuran tag cerdas OrbiTrace 
- perangkat jarak sosial fleksibel yang memberikan perin
gatan ketika jarak semakin dekat. Peringatan itu disam
paikan secara mudah dan cepat hingga pelacakan kontak 
yang efektif secara penuh.

Sebagaimana dilaporkan Agg-Net, Sabtu (23/1), label pin

SOLUSI
JARAK SOSIAL 
YANG LEBIH

CERDAS

Spesialis teknologi pemantauan Ca-
sella meluncurkan label pintar Orbi-
Trace untuk mendukung jarak sosial 
di tempat kerja.

tar OrbiTrace yang dikenakan di badan mudah dioperasikan, 
dengan input stop/start dan satu peringatan daya LED. Alert 
ini berupa getaran yang dapat dikonfigurasi sepenuhnya dan 
peringatan dapat didengar setiap kali jarak aman 2m dilang
gar. Teknologi ini dapat beroperasi di dalam dan luar rua
ngan, dengan masa pakai baterai hingga tujuh hari.

Konektivitas ultra-wideband (UWB) akurat dan canggih dalam 
mendeteksi jarak hingga 10cm, menjadikannya 20 kali lebih 
akurat daripada Bluetooth. Selain itu, konektivitas ini tidak akan 
menyebabkan gangguan pada Wi-Fi atau teknologi RF lainnya.

Jika dikombinasikan dengan unit anchor yang dipasang di 
dinding dan perangkat lunak Infection Insights yang eksklusif 
dan bebas dimanfaatkan, OrbiTrace dapat digunakan untuk 
menghasilkan grafik koneksi serta penilaian risiko dan kon
tak, jika seorang karyawan dinyatakan positif COVID19.

Menambah unitunit anchor tambahan ke sistem ini mem
perluas hal ini ke penelusuran secara real-time mereka yang 
terkena (Covid), memberikan para pengguna akses ke peta 
areaarea yang terpapar di mana jarak sosial mungkin secara 
konsisten menantang dan riwayat penelusuran terkena Covid 
secara penuh, membuat penerapan kontrol jauh lebih mudah. 
Untuk mereka yang menengahi masalahmasalah pribadi kar
yawan, sistem OrbiTrace sepenuhnya sesuai dengan GDPR.

“Pandemi COVID19 telah menjadi waktu yang menantang 
bagi semua orang di level bisnis dan pribadi, tetapi di mana 
ada tantangan, ada solusi yang tak terhindarkan,” kata Tim 
Turney, manajer pemasaran global Casella.

Menurut dia, dunia bisnis telah membuktikan kemampuannya 
untuk bertahan dan beradaptasi yang memungkinkan para 
karyawan kembali bekerja dengan selamat melewati pan
demi. “Sekarang, saat dunia bisnis melihat ke masa depan 
dengan keuntungan skala besar untuk bekerja, kami hadir di 
sini untuk mendukung mereka,” ujarnya

Dia menambahkan bahwa label pintar OrbiTrace adalah 
solusi gabungan untuk tantangantantangan yang dihadapi 
para pengusaha dan karyawan dalam memastikan tempat 
kerja yang aman dan bebas dari Covid; menjaga jarak sosial, 
menegakkan langkahlangkah kontrol yang benar; pelacakan 
kontak jika diperlukan; dan, yang terpenting, memberikan 
ketenangan pikiran yang vital bagi para pekerja dan tempat 
kerja bahwa keselamatan mereka adalah prioritas utama. EI

EQUIPMENTTREND
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Ballyclare, salah satu desainer dan produsen terkemuka 
Eropa untuk pakaianpakaian kerja umum maupun pa
kaian pelindung spesialis, telah mengembangkan pa
kaian kerja ‘LifeSaving’ Kategori III dengan meluncur

kan serangkaian pakaian pelindung multibahaya yang baru dan 
inovatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhankebutuhan 
para pemakai dalam berbagai aplikasi penambangan dan quarry. 
Rangkaian pakaian kerja Ballyclare ProTec yang baru meliputi 
pilihan komprehensif pakaian tahan api yang menawarkan per
lindungan terhadap berbagai bahaya seperti percikan listrik, 
muatan listrik statis, percikan api pengelasan, logam cair dan 
banyak lagi.

“Kami telah menggunakan pengalaman dan keahlian kami 
untuk menciptakan solusi baru bagi siapa pun yang mem
butuhkan pa kaian multibahaya dan tahan api yang akan 
memberikan perlin dungan maksimal setiap saat,” kata di
rektur penjualan dan pemasaran Ballyclare, Roger Foster, 
dilansir dari Agg-Net. Jumat 28/1).

Dirancang untuk menggabungkan kenyamanan maksimal den

gan perlindungan dan 
daya tahan luar biasa 
bagi orangorang yang 
bekerja di lingkun
gan yang berbahaya, 
mudah terbakar, atau 
berisiko tinggi lainnya, 
rangkaian pakaian 
ProTec menawarkan 
celana panjang, jaket, 
baju kerja, kaos polo 
lengan panjang, kaus, 
dan sebagainya. 

Di antara banyak fi
tur yang ditemukan 
pada pakaianpakaian 
ini adalah kerah
kerah yang berbentuk 
corong, ritsleting YKK, 
pinggang yang elastis, 
kantongkantong yang 
serba guna dan seb
againya.

“Berbagai pakaian itu 
tersedia dalam warna 
oranye hivis dan kom
binasi kuning/navy hi-
vis,’ lanjut Mr Foster. 
“Mereka memenuhi 
persyaratan dari ban
yak standar peraturan 
yang berbeda, se

BALLYCLARE LUNCURKAN
PAKAIAN KERJA PROTEC BARU

Ballyclare merilis pakaian-pakaian kerja baru dengan standar-stan-
dar perlindungan yang lebih tinggi bagi para pemakainya di lokasi-

lokasi tambang dan quarry.

hingga Anda dapat yakin bah
wa pakaianpakaian ini lebih 
dari mampu untuk memenuhi 
tuntutantuntutan yang dibu
tuhkan dari pakaianpakaian 
kerja ini.” 

Pakaianpakaian pria terse
dia melalui website Bal
lyclare yang baru, dengan 
itemitem yang cocok untuk 
wanita tersedia untuk dipe
san. Pakaianpakaian ProTec 
juga dapat dikenakan dengan 
pakaian dalam yang tahan api 
buatan Ballyclare, memung
kinkan para pelanggan untuk 
mendapatkan solusi pakaian 
lengkap dari satu pemasok 
spesialis. EI

EQUIPMENTTREND
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TIPS

Mesinmesin boom lift yang 
juga dikenal sebagai  mo-
bile elevated work plat-

form (MEWP) memanfaatkan bagian
bagian boom untuk memposisikan 
para pekerja dan peralatan kerja ke 
posisi yang lebih tinggi untuk peker
jaan akses yang fleksibel dan semen
tara, seperti pekerjaanpekerjaan 
pemeliharaan dan konstruksi. 

Jenis peralatan ini memiliki kon
figurasi-konfigurasi berbeda yang 
bervariasi bergantung pada cara alat 
ini menjangkau areaarea kerja di 
ketinggian. Dua konfigurasi boom 
lift yang paling umum adalah: ar-
ticulated (articulating, knuckle) dan 
straight (telescopic, telescoping).

Mesinmesin boom lift yang berlekak 
lekuk (articulated) maupun yang 
lurus (straight) dapat menangani 
pekerjaanpekerjaan yang sulit dan 
tersedia dalam berbagai pilihan. 
Unitunit ini bisa bekerja di dalam 
ruangan (indoor) dan luar ruangan 
(outdoor). Dari segi engine, pilihan 
bahan bakarnya beragam, yakni die
sel, gas, listrik dan hibrida. Unitunit 
ini bisa bekerja menggunakan ban 
dan trek (track). Kapasitasnya berva
riasi, dari yang kecil hingga kapasitas 
besar.

Masingmasing tipe memiliki ciriciri 
unik yang membuatnya lebih cocok 
untuk berbagai jenis pekerjaan. 
Misalnya, sebuah telescopic boom 
JLG memungkinkan Anda menjang
kau lebih jauh, dengan lebih banyak 
kapasitas, yang menempatkan Anda 
tepat di tempat yang Anda butuhkan 
secara mudah dan seefisien mungkin, 
sementara mesinmesin boom lift 

MEMILIH
ARTICULATED ATAU 

STRAIGH BOOM LIFT?

Setiap tipe boom lift memiliki ciri-ciri 
unik yang membuatnya lebih cocok un-
tuk beragam jenis pekerjaan. Apakah 
Anda tahu mana yang tepat untuk ap-

likasi dan lokasi kerja Anda?

artikulasi ideal untuk pekerjaan
pekerjaan yang mengharuskan Anda 
mendekati dan melewati  berbagai 
objek di ketinggian. 

Jadi, bagaimana Anda tahu jenis 
boom lift yang tepat untuk lokasi 
kerja Anda? Berikut beberapa saran 
untuk membantu Anda membuat 
pilihan antara boom lift artikusi atau 
lurus.

Boom artikulasi

Jenis boom lift yang paling mudah 
dikenali adalah articulated karena 
bentuk boomnya yang khas. Jenis 
alat angkat ini menggunakan be
berapa titik sumbu (disebut sebagai 
sambungan atau knuckle) pada 

bagianbagian boom untuk mem
berikan jangkauan yang jauh dan  
panjang, yang memungkinkan peng
guna naik dan mengakses posisi yang 
diinginkan, serta jangkauan vertikal. 
Keuntungan utama dari desain ini 
adalah memungkinkan Anda menca
pai pemosisian yang sulit di sekitar 
rintanganrintangan di ketinggian.

Mesinmesin boom lift artikulasi me
miliki jangkauan horisontal yang lebih 
sedikit dibandingkan telescopic boom, 
tetapi karena dapat menjangkau po
sisi yang tinggi dan jauh, alatalat ini 
lebih serba guna  untuk bekerja di 
ruang yang terbatas, yang aksesnya 
sempit atau areaarea kerja terbatas. 
Articulated boom lift juga bisa men

Boom lift teleskopik dan artikulasi merk JLG.
FOTO-FOTO: JLG
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TIPS

jangkau, melewati dan/atau keluar 
untuk mengakses areaarea kerja.

Bagaimana dengan telescopic boom? 
Tiang pada boom lift teleskopik 
memanjang dalam garis lurus, den
gan memanfaatkan satu atau lebih 
bagianbagian boom teleskopik, un
tuk memberi Anda jangkauan vertikal 
yang cukup untuk langsung mengak
ses lokasilokasi kerja di ketinggian. 
Desain ini memungkinkan Anda untuk 
memanfaatkan sepenuhnya jangkau
an horisontal boom.

Karena desainnya, modelmodel 
teleskopik tidak menawarkan ke
mampuan naikturun untuk mengak
ses pekerjaan di ketinggian. Dan je
nis boom lift ini membutuhkan lebih 
banyak ruang untuk mengoperasikan
nya dibandingkan boom artikulasi, 
termasuk ruang yang cukup lega di 
sekitar sasis alat untuk berbelok dan 
gerakangerakan lainnya.

Tetapi boom lift lurus biasanya dapat 
mencapai lebih tinggi daripada boom 
lift artikulasi, yang berarti model ini 
memberikan ketinggian maksimum 
dan jangkauan maksimum untuk 
mengakses dari jarak jauh, terutama 
jika medan atau ada rintangan
rintangan yang menghalangi untuk 
mendekati akses. Selain itu, jenis 
alat akses ini memungkinkan untuk 
mencapai posisi kerja dengan cepat.

TIPS MEMILIH
Penting untuk memahami tuntutan
tuntutan kerja di ketinggian tertentu 
pada sejumlah proyek sebelum Anda 
menentukan mesinmesin untuk 
melakukan pekerjaanpekerjaan 
tersebut. Berikut ini tiga hal yang 
perlu dipertimbangkan saat memilih 
boom lift yang tepat untuk disesuai
kan dengan aplikasi Anda:

l Kelincahan versus
Keserbagunaan. 

Mesin boom lift artikulasi akan men
jadi pilihan yang lebih disukai untuk 
aplikasiaplikasi yang membutuhkan 
kelincahan untuk menjangkau objek
objek di atas atau di sekitar, seperti 
cerobong asap, balokbalok siku di 
langitlangit atau rangka atap, HVAC 
atau perlengkapan listrik, lantailan
tai bangunan yang sedang dibangun, 
atau rakrak gudang. 

Boom lift teleskopik akan menjadi 
pilihan terbaik untuk aplikasi ap
likasi yang memerlukan keserbagu
naan untuk menjangkau ketinggian, 
seperti gedunggedung bertingkat, 
atau untuk menjangkau bagian
bagian bawah dari berbagai objek, 
seperti jembatan, jalan layang dan 
sejenisnya.

l Kondisi Lokasi Kerja

Boom lift artikulasi umumnya 
menawarkan tapak yang lebih kom
pak dan profil operasi yang sempit, 
terutama yang model zero tail swing, 
yang ideal untuk lokasilokasi kerja 
dengan ruang terbatas. Model teles
kopik lebih produktif di lokasilokasi 

kerja dengan banyak ruang untuk ber
belok dan ruang untuk dijangkau.

l Jangkauan 

Model artikulasi dapat menawarkan 
berbagai sudut dan jangkauan untuk 
mengakses pekerjaan di ketinggian 
(overhead). Boom lift teleskopik 
sering kali dapat mencapai lebih 
tinggi daripada boom lift artikulasi 
(tergantung pada model tertentu dan 
perbedaan desain).

Cara terbaik untuk membedakan 
kedua jenis boom lift ini adalah: 
Model teleskopik lebih baik untuk 
menempatkan orangorang dan 
materialmaterial pada posisi yang 
diinginkan dan mempertahankannya 
di posisi itu. Sementara versi artiku
lasi lebih cocok untuk memindahkan 
orangorang dan materialmaterial di 
sekitar rintangan dan ke posisiposisi 
yang berbeda dengan lincah.

Perlu diingat bahwa ada tiga pertim
bangan utama untuk membantu Anda 
memilih: Kelincahan dan kemampuan 
manuver versus jangkauan dan ru
ang, kondisi lokasi kerja, dan peker
jaan yang harus diselesaikan. 

Setelah Anda mengetahui jenisjenis 
boom lift yang tepat untuk aplikasi 
Anda, silahkan mempelajari lebih 
lanjut tentang penawaran boom lift 
artikulasi maupun teleskopik yang 
tersedia di pasar Indonesia saat 
ini. Terdapat banyak dealer yang 
menawarkan mesinmesin akses den
gan berbagai brand di pasar dewasa 
ini. (Sumber: JLG/ www.forconstruc-
tionpros.com)

(FOTO: JLG)
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Sungguh luar biasa bahwa produk
produk hydraulic breaker modern 
memberikan masa manfaat yang diu

kur dalam beberapa tahun karena dalam 
operasi normal, sebotong logam meng
hantam bagian lain dari logam itu hingga 
1.000 kali atau lebih per menit. Untuk 
menjamin masa pakai yang lebih lama 
dibutuhkan rencana perawatan pencega
han sebagai garis pertahanan pertama, di 
samping penggunaan teknologiteknologi 
terbaru untuk menelusuri penggunaan se
hingga dapat memastikan intervalinter
val perawatan penting tidak terlewatkan.

“Peralatan hydraulic breaker  meski
pun dirancang untuk melakukan banyak 
pukulan  memiliki banyak komponen 
yang bisa rusak karena operasi yang 
ceroboh,” kata Jerry Hutkowski, product 
manager untuk attachment konstruksi, 
Case Construction Equipment. “Piston 
yang aus atau katup yang rusak pada se
buah breaker akan memasukkan kotoran, 
serpihan, dan kontaminan lain ke dalam 
sistem hidraulik yang sehat.”

“Breaker adalah attachment dengan ke
butuhan pemeliharaan yang tinggi,” catat 
Greg Smith, manajer komunikasi pema
saran, Okada America. “Intervalinterval 
perawatan per jam, harian, bulanan, dan 
tahunan disediakan oleh pabrikan dan 
dapat ditemukan pada  manual operator 
dan manual perawatan. Distributor atau 
dealer  harus memberikan informasi ini 
dan membahas prosedurprosedur peme
liharaan dengan para pengguna akhir 
dan personilpersonil pemeliharaan saat 
mengi rimkan attachment itu.”

Harus diperhatikan bahwa intervalinter
val pemeliharaan hanya panduan, karena 
intensitas pemakaian mungkin memerlu
kan pemeliharaan terjadwal tambahan 
yang lebih banyak.

“Perawatan yang tepat dalam operasi, 
juga inspeksi dan pemeliharaan rutin 
adalah kunci untuk masa pakai yang lama 
dari breaker,” kata Tim Miller, manajer 
penjualan Montabert di AS. “Dengan energi 
yang ditransmisikan melalui breaker untuk 
memecahkan material, parts yang longgar 
(kendor) atau aus yang tidak diawasi dapat 
menjadi masalah yang jauh lebih besar 
karena tenaga yang dikeluarkan. Dengan 
berjalan keliling sebentar dan melihat 
secara akurat kerusakankerusakaan yang 
terjadi dan mengambil tindakantindakan 
korektif yang diperlukan, Anda dapat me
mastikan breaker Anda dapat berfuungsi 
tanpa gangguan selama beberapa tahun.”

Setiap produsen breaker memiliki check-
list rutin dari itemitem yang harus di
periksa setiap hari, minggu, dan bulan. 
“Semuanya sangat mirip dalam pemerik
saan yang diperlukan,” ujar Rich Elliott, 
spesialis produk dan aplikasi untuk Epiroc 
Tools & Attachments Division.

“Semakin rutin dilakukan pemeriksaan, 
semakin baik kinerja breaker dan sema
kin rendah downtime, yang memaksi
malkan produksi. Inspeksi ini juga akan 
memungkinkan operator menjadi lebih 
nyaman dengan breaker. Jika ada ses
uatu yang tampaknya tidak benar dalam 
operasi breaker, atau sesuatu tampak 
tidak beres, operator tahu untuk mengh

entikan breaker dan langsung memeriksa 
apa yang sedang terjadi.”

“Dengan berpegang pada intervalinter
val perawatan hal itu akan membantu 
memastikan bushing tool dan itemitem 
lain yang umumnya mudah aus pada 
breaker memiliki toleransi yang baik,” 
kata Hutkowski. “Perawatan dan peme
liharaan breaker yang benar juga akan 
mengurangi keausan pada berbagai bush-
ing dan pin pada alat ini.”

Sesuaikan ukuran hammer dengan pe-
kerjaan dan mesin

Langkah pertama untuk memastikan usia 
pemakaian yang panjang adalah me
masang dan mengukur hammer dengan 
benar untuk pekerjaan tertentu. “Salah 
satu kesalahan paling umum adalah keti
dakcocokan breaker dengan operator,” 
kata Hutkowski. 

“Mengoperasikan breaker berukuran 
besar tidak hanya akan menyebabkan 
keausan yang tidak perlu dan bahkan 
kerusakan yang lebih parah, tetapi juga 
sa ngat tidak aman bagi operator dan 
semua orang di sekitarnya. Jadi, periksa 
manual operasi atau konsultasikan 
dengan dealer Anda untuk memastikan 
breaker itu benarbenar cocok.”

Dia menambahkan, “Pertimbangan utama 
alat berat untuk penggunaan breaker 
adalah bobot operasi, tipping load, pan
jang boom dan lengan, kapasitas angkat 
keseluruhan, dan karakteristik aliran hi
draulik  yaitu operating pressure, hydrau-
lic flow rate dan auxiliary flow rate.”

“Aplikasi harus dan akan menentukan pe
milihan ukuran hammer,” kata Tom Munch, 
dari Caterpillar. “Hammer yang terlalu 
kecil untuk sebuah aplikasi akan membe
bani produksi dan keuntungan operator 
dan kontraktor. Hammer yang terlalu besar 
akan diklasifikasikan sebagai ‘overkill’ 
(kebesaran)  untuk suatu lokasi kerja. Ka
lau tenaga hammer lebih besar dari kekua
tan komprehensif material yang dipecah
kan, ‘kekuatan ekstra’ apa pun setelahnya 
adalah energi yang terbuang. Ukuran ham
mer dan excavator harus sesuai.”

Ukuran mesin pembawa breaker ter
kadang menjadi kriteria utama untuk 
pemilihan hammer, mempersempit pili
han pada ukuran yang sesuai dengan alat 
berat yang akan menjadi pembawa ham-
mer itu. “Sebuah hammer harus beru
kuran tepat untuk alat berat yang akan 
dikonfigurasikan,” kata Munch. “Hammer 
yang terlalu berat untuk sebuah alat 
berat akan membuatnya tidak stabil dan 
tidak aman. Kalau hammer terlalu ringan 
dari bobot mesin pembawa,  hal itu 
dapat menyebabkan keausan dini pada 
hammer.”

Semakin rutin dilakukan pemeriksaan, semakin baik kinerja breaker dan semakin rendah 
downtime-nya, sehingga memaksimalkan produksi. Inspeksi rutin juga akan memungkink-
an operator menjadi lebih nyaman dengan breaker. Epiroc

BAGAIMANA MERAWAT HYDRAULIC 
BREAKER AGAR TETAP PRIMA?

Perawatan preventif dan operator yang terampil dapat menjaga agar hydraulic breaker tidak 
berubah menjadi besi tua. Ulasan Curt Bennink berikut ini dapat membantu Anda memperlaku-
kan hydraulic breaker dengan benar dan tips merawatnya. 
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Menjaga aliran gemuk

Gemuk melakukan pekerjaan dua fase: 
melumasi dan membersihkan area bush-
ing alat dari serpihanserpihan. Gemuk 
juga harus mampu menahan panas dan 
tekanan. Breaker mengerahkan kekua
tan yang sangat besar pada alat. Mate
rial tersebut menyebabkan panas dan 
tekanan di area bushing dari breaker. 
Kalangan produsen biasanya merekomen
dasikan pasta pahat moly tinggi dengan 
suhu kerja di atas 500°F. Moly memberi
kan pelumasan tambahan setelah aditif 
oli rusak. Jika Anda mengoleskan gemuk 
yang rusak pada suhu di bawah 500 °F, 
Anda tidak memiliki pelumasan setelah 
unit dijalankan beberapa saat.

“Mengoles hammer setiap dua hingga 
empat jam adalah perawatan preventif 
No. 1 untuk hydraulic hammer,” kata 
Munch. “Apakah hammer diberi gemuk 
secara manual atau memiliki sistem 
pelumasan otomatis yang dipasang pada 
hammer atau dipasang pada pembawa, 
merupakan persyaratan penting bahwa 
hammer tidak hanya menerima pelumas, 
tetapi juga pasta hammer suhu tinggi dan 
berkualitas tinggi. Gemuk berkualitas 
tidak akan rusak karena suhu komponen 
internal di dalam hammer meningkat. 
Gemuk standar akan ‘mencair’ saat ham-
mer dioperasikan dan tidak memberikan 
perlindungan yang dibutuhkan hammer.”

Sistem pelumasan otomatis dapat terus 
menerus memasok pelumas ke hammer. 
Hal ini meningkatkan kemungkinan ham-
mer dan bushing akan dilumasi secara 
teratur. Namun, masalah utama dengan 
sistem pelumasan otomatis adalah rasa 
aman yang semu. Tidak jarang canister 
atau kartrid kosong selama operasi.

Kuncinya adalah memastikan pelumas 
yang cukup digunakan antarmuka alat/
bantalan. Pantau alat dan pastikan 4 
hingga 6 inci pelumas yang meleleh 
mengalir dari hammer, melumasi dengan 
benar, mendinginkan, dan membilas kon
taminan.

Jumlah gemuk tergantung pada ap
likasinya. “Kecuali Anda memiliki sistem 
pelumasan otomatis, lumasi lebih banyak 
gemuk,” saran Smith. Pelumasan yang baik 
menjamin benturan baja dengan baja tidak 
berdampak buruk para peralatan Anda.

Semakin besar breaker, semakin besar 
kemungkinan Anda harus menggunakan 
sistem pelumas otomatis. Pada beberapa 
hammer yang lebih besar, tidak ada cara 
praktis untuk menyuplai cukup gemuk 
dengan tangan, dan breaker harus terus 
menerus menggunakan gemuk.

Lakukan pemeriksaan secara
berkelanjutan

Selain gemuk, pemeriksaan rutin dapat 
menghemat banyak biaya kerusakan dan 
perbaikan. Banyak breaker yang diop
erasikan dengan gas/hidrolik. Desain ini 
menggunakan gas nitrogen pada bagian 
belakang sebagai bantalan dan/atau un
tuk meningkatkan daya dan juga dapat 
menggunakan akumulator untuk menyer
ap lonjakan hidraulik selama operasi. 
Pengisian gas ini harus diperiksa supaya 
tekanannya sesuai setiap minggu, karena 
perubahan suhu lingkungan dapat mem
pengaruhi tekanan yang diperlukan.

Periksa hydraulic breaker secara visual 
untuk mencari tahu bautbaut yang ken
dor atau patah dan bushing yang aus. 
Awasi keausan alat dan bushing.

“Inspeksiinspeksi visual harus dilakukan 

setiap hari,” saran Miller. “Periksa setiap 
pengelasan untuk mencari tahu kemung
kinan adanya keretakan pada tutup bra
ket, dudukan, alat, dan boom.” (Jangan 
mengelas pada cradle tanpa menghubun
gi dealer Anda.) Periksa semua mur dan 
baut yang longgar pada tutup braket, 
suspensi, akumulator, pelat samping, 
batang pengikat, dan pelat aus.

Bushing depan yang aus akan menyebab
kan ketidaksejajaran antara piston dan 
baja yang bekerja. Hal ini memungkinkan 
piston untuk menyentuh dinding silinder 
bagian dalam selama operasi, sehingga 
merusak piston dan silinder  dua kompo
nen yang paling mahal.

Pin penahan alat juga bisa aus. Pin pe
nahan alat dan alat harus dilepas dan 
diperiksa setiap 40 jam operasi. Interval 
ini bisa lebih lama atau lebih pendek ter
gantung pada bahan dan aplikasinya.

Cari kerusakan di area pin penahan. Jika 
ada keausan yang berlebihan pada pena
han alat selama inspeksi rutin mingguan, 
periksa bagaimana hammer digunakan. 
Keausan penahan hammer adalah indika
tor pertama dari blank firing (pukulan 
kosong), diikuti oleh bahu penahan pahat.

Beberapa pabrikan menyarankan untuk 
memutar pin penahan agar keausannya 
merata dan menggandakan umur pin. 
Pasti terjadi kelecetan, tetapi kalau pa
rutannya cukup dalam, itu berarti Anda 
perlu mengganti pin penahan. Jika Anda 
memilih untuk tidak melakukannya, pin 
dapat berubah bentuk, sehingga sangat 
sulit untuk dilepas.

Baja yang bekerja harus diperiksa setiap 
minggu. Yang paling rentan mengalami 
keausan adalah pada baja yang digu
nakan untuk bekerja. Tetapi bagian baja 
yang bekerja pada hammer juga bisa 
menunjukkan tandatanda keausan. Cari 
bekas goresan di sekitar baja yang se
dang bekerja yang bersentuhan dengan 
bushing depan. Ini biasanya merupakan 
tanda pelumas tidak mencukupi. 

Jika terjadi parutan atau lecet, segera 
ganti baja itu. Jika bushing kepala depan 
juga aus melewati toleransi yang disa
rankan, maka harus diganti. Baja kerja 
yang baru dan bushing kepala depan 
dapat mencegah kerusakan piston dan 
silinder yang tidak perlu.

Setiap pemeriksaan akan memberi Anda 
profil penggunaan yang lengkap dari 
breaker itu. Perhatikan pola keausan 
yang khas. Keausan yang tidak merata 
pada bagian atas alat menunjukkan bah
wa operator mungkin tidak menjalankan 
hammer pada sudut 90° ke produk. Jika 
ada keausan di sisi alat, itu berarti op
erator bekerja pada sudutsudut yang 
kurang dari ideal.

Pasang hydraulic system secara benar

Elliot menyarankan para operator untuk 
memastikan auxiliary circuit dalam mode 
breaker dan hidraulik telah disetel dengan 
benar oleh teknisi servis untuk mengoper
asikan breaker model tertentu. “Ini akan 
memastikan operasi breaker yang benar, 
meningkatkan produksi, dan mengurangi 
persyaratan perawatan,” ujarnya. 

Breaker dirancang untuk bekerja dalam 
kisaran tekanan dan aliran hidrolik yang 

Kalau energi hammer lebih besar dari 
kekuatan komprehensif material yang dipe-
cahkan, ‘tenaga tambahan’ apa pun setelah 
itu adalah energi yang terbuang. Ukuran 
hammer dan excavator harus sesuai.

Anda menggunakan baja melawan baja dan 
banyak panas sehingga Anda membutuh-
kan pelumas yang baik, dan banyak. Kalan-
gan produsen biasanya merekomendasikan 
pasta pahat moly tinggi dengan suhu kerja 
di atas 500 ° F. Okada

 (FOTO: CATERPILLAR)
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ditentukan. Kesalahan yang umum ter
jadi adalah menyetel aliran dan tekanan 
secara tidak benar atau menukar breaker 
dari mesin ke mesin dan tidak menindak
lanjuti untuk memastikan sudah dipasang 
dengan dengan benar. Jika sistem hidrau
lik alat pembaca tidak disiapkan dengan 
benar, panas dan getaran yang berlebi
han dapat merusak baik hammer maupun 
alat pembawa.

Penyebab umum lain dari kegagalan ham-
mer adalah kegagalan yang tidak terduga 
karena pemakaian quick-disconnect cou-
plers pada selang yang dipasang pada alat 
pembawa. “Banyak alat berat yang dapat 
dilengkapi quick coupler yang semakin 
memudahkan operator memasang breaker 
ke ujung stick tanpa meninggalkan kabin. 
Tetapi sambungan harus diperiksa secara 
baik agar bersih dari kotoran, yang dapat 
masuk ke saluran hidrolik dan menyebab
kan kerusakan yang tidak perlu pada alat 
berat,” kata Hutkowski.

Dia menambahkan, “Setiap kali Anda 
memasang attachment yang berbeda ke 
mesin, Anda berpotensi memasukkan kon
taminan ke dalam sistem yang tertutup.” 
Selalu pastikan bahwa breaker attach-
ment Anda dirawat dengan benar dan cou-
pler dibersihkan secara menyeluruh.

“Katup bola hidraulik dan quick coupler 
mungkin menjadi sumber kinerja yang 
tidak menentu dan/atau menyebabkan 
kenaikan suhu hidraulik,” kata Miller. 
“Pastikan 100% terbuka, dalam kondisi 
baik dan oli tidak bocor. Periksa kebocor
an oli dan kenaikan suhu oli secara terus 
menerus. Ini merupakan indikasi segel 
aus atau rusak yang perlu diganti. “
(Sumber: www.forconstructionpros.com)

Pertimbangan-pertimbangan utama alat 
yang menggunakan hydraulic breaker 
adalah bobot operasi, beban jungkit, pan-
jang boom dan lengan, kapasitas angkat ke-
seluruhan, dan karakteristik aliran hidraulik 
- yaitu tekanan operasi dan aliran hidraulik.

Operator yang terampil dapat me
ningkatkan produktivitas sekaligus 
memaksimalkan masa pakai hydrau-

lic breaker. Berikut adalah beberapa tips 
yang bermanfaat untuk operasi breaker 
yang benar dengan menggunakan excava-
tor.

Ubah posisi hammer setiap 15 hingga 30 
detik hingga material pecah. Pertahankan 
tekanan ke bawah pada breaker saat men
embus material. “Jangan pernah memukul 
pada tempat yang sama selama lebih dari 
15 detik,” kata Tim Miller, Montabert. 
“Tekanan yang digunakan seharusnya tidak 
membuat alat pembawa terangkat saat 
memukul material.”

“Operator harus menjalankan breaker 
di satu tempat hingga 15 detik,” kata 
Greg Smith, Okada America. “Kemudian, 
jika belum pecah atau tidak menembus 
materi, sekarang saatnya untuk mencoba 
tempat lain.” Terus mengoperasikan 
breaker di satu tempat tanpa merusak 
apa pun menimbulkan panas pada breaker 
dan alat pembawa. “Panas yang berlebi
han dapat menyebabkan kerusakan pada 
sistem hidraulik alat pengangkut dan akan 
menyebabkan keausan dini dan kegagalan 
pada peralatan demolisi breaker (ham-
mer), bushing, dan komponenkomponen 
lainnya.”

Posisikan breaker tegak lurus dengan ma
terial yang hendak dipecahkan. “Posisinya 
bisa vertikal, horisontal atau di mana 
saja di antara selama alat tersebut tegak 
lurus dengan permukaan,” kata Miller. 
“Operasi hammer yang kurang dari 90° 
dapat menyebabkan ‘beban samping’ dan 
mempercepat keausan komponen internal 
dan menyebabkan kegagalan dini pada 
hammer.”

Juga hindari mulai memecahkan obyek
obyek atau lempenganlempengan besar 
dari tengah material. Mulailah dari tepi 
luar dan lanjutkan ke dalam (ke bagian 
tengah).

Operasikan sebuah hammer di antara 
kedua excavator. “Jangan mengoperasikan 
hammer di samping excavator,” kata Tom 
Munch, Caterpillar. “Operator harus men
goperasikan hammer di antara trektrek 
excavator. Jangan mengoperasikan ham-
mer di samping final drive excavator. ”

Terapkan tekanan ke bawah yang sesuai. 
“Saat mengoperasikan breaker pada exca
vator, operator perlu memberikan beban 
yang cukup atau tekanan ke bawah pada 
breaker agar breaker berfungsi dan me
mungkinkan alat penghancur menembus 
material. Saat mengatur posisi breaker, 
operator harus menekan breaker sampai 
alat itu mulai mengangkat trek excavator 
dari tanah,” saran Smith. “Sebaliknya, 
jika operator tidak memberikan tekanan 
yang cukup pada breaker, maka akan 
menyebabkan blank firing pada breaker. 
Blank firing akan membahayakan sebagian 
besar breaker.”

“Setelah meletakkan hammer di atas mate
rial yang akan dihancurkan, gunakan tekanan 

turun sedikit sehingga trek depan excavator 
sedikit naik dari tanah,” kata Munch.

Tetapi Anda juga harus menghindari tekan
an ke bawah yang berlebihan. Hammer 
membutuhkan sedikit tekanan ke bawah 
yang konsisten untuk menerobos material 
yang hendak dihancurkan. Menaikkan ujung 
depan excavator dari permukaan tanah un
tuk menggunakan lebih banyak tekanan ke 
bawah tidak akan membuat hammer lebih 
produktif; hal itu justru akan menyebabkan 
kegagalan prematur.

Hindari mengoperasikan breaker dengan 
hammer yang menggantung di udara (pu
kulan kosong). “Anda dapat mengetahui 
kapan breaker melakukan pukulan kosong 
dengan dering logam yang khas,” kata 
Miller. 

Saat melakukan pukulan, operasikan ham-
mer bersama dengan silinder-silinder exca
vator. Menurut Munch, jangan menjalankan 
hydraulic hammer dengan silinder excavator 
yang panjang atau ditarik sepenuhnya. “Ini 
akan menyebabkan kerusakan prematur  
pada silinder excavator. Operatorlah yang 
memastikan bahwa excavator dan hammer 
ditempatkan dengan benar untuk memecah
kan material saat melakukan pemukulan.” 

“Jangan biarkan silinder mencapai akhir pu
kulan. Silinder tidak akan mentolerir getaran 
breaker pada posisi ini,” tambah Miller.

Pahami komposisi bahan yang akan dihancur
kan. “Ketahui apa yang dapat diproses oleh 
excavator dan attachment itu sebelum Anda 
memulai pekerjaan,” saran Smith. “Jangan 
menggigit lebih banyak dari yang bisa Anda 
kunyah! Sebelum operasi, survei pekerjaan 
dan material yang akan diproses.”

Jangan gunakan breaker untuk mencong
kel, menggaruk, atau sebagai alat angkat. 
“Mencungkil adalah salah satu penyebab 
paling umum kerusakan alat,” kata Miller. 
“Membongkar juga menyebabkan kerusakan 
pada komponenkomponen breaker lainnya 
dan mengurangi produktivitas.”

“Saat mengoperasikan hydraulic hammer, 
jangan gunakan hammer sebagai ‘batang 
pengungkit’ untuk memisahkan material 
yang pecah,” kata Munch. “Saat mengop
erasikan hammer, pastikan material yang 
pecah telah ditembus sepenuhnya oleh 
hammer. Jangan mencungkil dengan ham-
mer saat beroperasi atau alat akan patah.”

Hindari juga menggunakan hammer atau 
breaker sebagai alat angkat. “Tidak hanya 
berbahaya, tetapi mengangkat dapat me
nyebabkan kerusakan pada breaker, ham-
mer dan bushing,” kata Miller.

Jangan menjalankan breaker bawah air 
tanpa perlengkapan bawah air yang tepat 
pada excavator. “Jika air menyentuh bagian 
bawah kotak breaker, jangan operasikan 
breaker tanpa perlengkapan bawah air yang 
sesuai yang memasok udara bertekanan ke 
ruang perkusi breaker,” kata Rich Elliott, 
Epiroc. “Ini akan mencegah air tersedot ke 
dalam breaker serta ke dalam sistem hidro
lik excavator. EI

TIPS OPERATOR HYDRAULIC BREAKER
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Bantalanbantalan struktural 
yang dibuat khusus untuk 
beban ekstrim diperkenalkan 

oleh Hercules Engineering untuk 
aplikasiaplikasi tegangan sangat 
tinggi dalam proyekproyek yang 
membutuhkan kinerja bantalan 
beban (load-bearing) yang luar biasa, 
bahkan di ruangruang yang compact 
atau basah dalam aplikasiaplikasi 
pemrosesan mineral, pembangkit 
listrik, bongkarmuat pelabuhan, 
serta eksplorasi dan struktur darat 
dan laut.

Bantalanbantalan struktural™ 
terbaru diproduksi dengan 
mengintegrasikan bantalanbantalan 
bersusun yang diperkuat serat 
HGlide yang diselipkan pada baja 
tahan karat 2B untuk mencapai 
koefisien pergesekan yang sangat 
rendah dibandingkan dengan 
materialmaterial bantalan lain, 
bahkan di bawah air.

Tidak seperti bantalanbantalan 
logam yang mungkin berkarat atau 
membutuhkan pelumasan dan 
perawatan terusmenerus, alas
alas bantalan HGlide yang aman 
bagi lingkungan namun tahan 
pakai bersifat kering dan tidak 
akan melepaskan kontaminan ke 
lingkungan sekitar atau prosesproses 
yang berdekatan.

daya, termasuk dermaga, platform, 
dan strukturstruktur baja, di mana 
bearing yang kompak harus tahan 
terhadap tekanan jangka panjang 
untuk melindungi strukturstruktur 
yang aman penting dengan tingkat 
keselamatan optimal bagi mereka yang 
berada di dalam atau di sekitarnya.

“Dengan lapisan geser HGlide yang 
tidak dapat dimampatkan, bantalan
bantalan ini dapat menahan tekanan
tekanan titik ekstrim 350500 
megapascal, tergantung pada desain 
dan aplikasi bearing,” kata Booty 
dalam rilis yang diterima Equipment 
Indonensia, Rabu (13/1).

“Performa yang luar biasa ini  yang 
hingga 40 kali lebih besar dari 
alasalas bantalan elastomer yang 
diperkuat serat tahan air dan tidak 
berpelumas konvensional  dilengkapi 
dengan kemampuan material untuk 
berfungsi dengan baik di berbagai 
lingkungan, namun tidak hanya 
terbatas pada aplikasiaplikasi 
lembab atau di bawah air. Bearing ini 
cocok untuk:  

n Aplikasiaplikasi pemrosesan minyak 
dan platform produksi, serta 
infrastruktur pengembangan sumber 
daya dan pabrikpabrik pemrosesan 
mineral yang dapat mengubah 
bebanbeban operasional dan 
kondisikondisi sekitar. 

HERCULES ENGINEERING PERKENALKAN 
BANTALAN STRUKTUR H-GLIDE BARU 

Bantalan-bantalan struktural H-Glide menghasilkan 
kinerja gesekan rendah yang ekstrim untuk proyek-
proyek pembangkit listrik, bahkan di area-area yang 
sangat tertekan, basah, dan terbatas.

Teknologi H-Glide dimasukkan 
ke dalam bantalan-bantalan 
struktural Herculon yang dibuat 
khusus untuk beban ekstrem. 
Materinya terbukti secara inter-
nasional

David Booty, Manajer Hercules 
Engineering (salah satu divisi dari Cut 
To Size Plastics Pty Ltd), mengatakan 
sifat geser HGlide yang sangat baik 
(termasuk koefisien gesekan dari 
0,05  0,1) sangat berarti bagi para 
pengembang infrastruktur, insinyur 
dan arsitek karena koefisien gesekan 
yang lebih rendah akan mentransfer 
lebih sedikit tekanan ke komponen
komponen struktural penahan beban 
saat bearing menjalankan fungsinya 
melindungi mereka dari gerakan di 
sekitarnya. 

Hercules Engineering dan Cut To 
Size Plastics memberikan banyak 
pengalaman dan panduan aplikasi, 
berdasarkan pengalaman hampir 
50 tahun beroperasi di wilayah 
Australasia dan Asia-Pasifik dalam 
menerapkan teknologi polimer 
rekayasa untuk konstruksi, 
infrastruktur, energi, pertambangan, 
manufaktur, maritim, minyak dan 
aplikasi gas, makanan dan minuman, 
keamanan, air dan air limbah.

Contoh bantalanbantalan Hercules 
Engineering yang terbaru yang 
menggabungkan Hglide berada di 
atap yang luas yang membutuhkan 
kapasitas bantalan beban yang 
ekstrim dalam ruang terbatas, sedekat 
mungkin dengan sumbu beban. Kinerja 
tinggi yang sama juga berguna dalam 
energi utama dan struktur sumber 

MAINTENANCE
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n Strukturstruktur maritim dan logistik, fasilitas
fasilitas pelabuhan dan kereta api, lingkungan air 
dan air limbah yang membutuhkan kombinasi kinerja 
teknik tinggi yang dikombinasikan dengan kesesuaian 
lingkungan. 

n Kerangkakerangka mesin pembangkit listrik yang 
meliputi pembangkit listrik tenaga angin, gelombang 
dan pasang surut, di mana bantalanbantalan harus 
memberikan kinerja yang luar biasa pada beban yang 
bervariasi untuk waktu yang lama.

n Pabrikpabrik pemrosesan manufaktur dan industri 
yang meliputi pabrikpabrik makanan dan minuman, 
aplikasiaplikasi pabrik dan process engineering  yang 
tidak memerlukan banyak perawatan, tetapi sangat 
menuntut keamanan dan kebersihan yang tinggi

n Proyekproyek konstruksi, infrastruktur, teknik dan 
arsitektur yang melibatkan beban titiktitik tinggi pada 
bearing, termasuk infrastruktur komersial, ritel dan 
publik mulai dari fasilitasfasilitas kesehatan hingga 
stasiunstasiun parker.

“Keuntungan utama dari jenis bantalan komposit ini 
adalah tidak memerlukan pelumasan, yang meminimalkan 
gangguan apapun pada proses,” kata Booty. “Masa pakai 
bantalan HGlide yang sudah sangat baik dapat semakin 
lama dengan menggunakan pelat geser baja tahan karat 
yang dipoles cermin.

“Penyerapan air dan cairancairan lainnya dapat 
diabaikan. Bahannya pada dasarnya lembam, hampir 
tidak pernah terjadi reaksi dengan makanan dan zat 
pembersih,” ujarnya. 

Rentang standar bantalan struktur Herculon™ dan 
sambungansambungan geser bersusun Hercuslip™ adalah 
desain produk yang telah terbukti secara luas yang telah 
dilakukan selama beberapa dekade sejak 1972 dalam 
aplikasiaplikasi mulai dari proyekproyek konstruksi 
metropolitan yang terkenal, hingga proyekproyek industri 
dan sumber daya internasional terkemuka. Bantalan
bantalan khusus baru yang menggunakan HGlide adalah 
tambahan baru untuk semakin meningkatkan kinerja 
secara luar biasa pada rangkaian produk Hercules 
Engineering yang mudah dipasang dan hemat biaya yang 
memberi para arsitek, insinyur, dan yang lainnya opsi 
bearing yang berkinerja tinggi dan lebih tahan lama.

Hercules Engineering menyediakan brosur teknis untuk 
membantu menentukan parts yang pas untuk sambungan
sambungan Hercuslip dan rentang bantalan struktural 
Herculon yang saling melengkapi. Dokumen tersebut 
mencakup solusi sambungan selip yang direkomendasikan 
untuk efisiensi biaya dan daya tahan optimal untuk 
bangunan mulai dari rumah sakit dan pusat perbelanjaan, 
tempat parkir, terminal transportasi, menara perkantoran 
dan gudang hingga pabrik, tangki penyimpanan, silo, 
boiler dan pabrik industri dan sumber daya seperti 
jaringan pipa, konveyor, bejana tekan, dan fasilitas 
pemrosesan di berbagai industri.

Termasuk di dalamnya adalah saransaran untuk teknologi 
yang diperlukan untuk berbagai jenis struktur yang 
terletak di seluruh wilayah dengan keanekaragaman iklim 
dan geografis yang sangat beragam. EI

Beberapa aplikasi utama bantalan H-Glide adalah 
pelabuhan-pelabuhan, fasilitas-fasilitas pengolahan 
mineral dan pemuatan (termasuk batubara dan bijih 
besi) dan instalasi-instalasi pembangkit listrik.

MAINTENANCE
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ASPHALT COMPACTOR
10 TON VOLVO
DILUNCURKAN UNTUK PASAR-PASAR
NEGARA BERKEMBANG

Dua asphalt compactor Volvo Construction Equipment 
– DD105 dan  DD105 OSC – kini tersedia komplit dengan 
engine-engine Tier 3/Stage IIIA untuk pasar-pasar nega-
ra-negara berkembang.

Volvo Construction Equip
ment, awal tahun 2021, 
memperkenalkan dua alat 
pemadat aspal baru yang 

menyasar pasar negaranegara se
dang berkembang. Mesinmesin yang 
hemat bahan bakar dan produktif 
ini dilengkapi dengan engine 86,3kW 
yang secara otomatis menyesuaikan 
output tenaga sesuai dengan tun
tutantuntutan lokasi kerja. Artinya, 
alatalat ini mengeluarkan energi 
hanya saat diperlukan. Fitur-fitur 
pintar lainnya termasuk Eco mode  
yang memangkas konsumsi bahan ba
kar hingga 30% tanpa memengaruhi 
kinerja  dan fungsi idle otomatis 
yang mengurangi kecepatan engine 
saat roller dihentikan.

Alatalat pemadat yang tangguh ini 
dibuat untuk bekerja keras, tetapi 
bukan berarti tidak nyaman. Volvo 
Construction Equipment (Volvo CE) 

bangga dapat mendesain mesin
mesin ini dengan mengutamakan 
kenyamanan operator. Pabrikan ini 
membuat beberapa mesin yang pa
ling nyaman  dan karena itu produk
tif  di industri ini dan tidak terkecu
ali DD105/DD105 OSC.

Tomboltombol kontrol dan joystick 
yang ditempatkan secara ergonomis 
menjamin kemampuan manuver yang 
mudah, sementara sistem iklim yang 
efisien juga membantu operator tetap 
nyaman. Engine yang dipasang di be
lakang dikombinasikan dengan panel 
kaca depan yang melengkung dan lan
tai yang empuk menghasilkan tingkat 
kebisingan dan getaran yang rendah 
di dalam kabin  untuk pengen daraan 
yang mulus dan tenang.

Alatalat ini memiliki desain kaca 
depan yang lebar guna memaksimal
kan pandangan ke drum dan batang
batang semprot. Pilar struktural yang 

menopang atap terletak di bagian 
belakang kabin, yang berarti tiga 
panel kaca depan memberi opera
tor pandangan ke depan yang sama 
sekali tidak terhalang. Saat bekerja 
di dekat penghalang, ruang operator 
yang dapat disetel sepenuhnya dapat 
berputar dan bergeser ke samping 
kabin untuk dengan mudah memberi
kan pandangan ke pinggir aspal  me
ningkatkan keselamatan dan presisi 
penggulungan roller.

Mesinmesin pamadat aspal 10 ton 
ini dilengkapi dengan drum selebar 
1.680 mm yang desain uniknya mem
bagi daya yang dibutuhkan untuk 
menghidupkan sistem getaran tanpa 
mengurangi produktivitas. Hal ini 
mengurangi dampak getaran terha
dap operator sekaligus memastikan 
lapisan akhir aspal yang lebih halus.

Dilengkapi dengan fleksibilitas 
teknologi osilasi Volvo  yang meng
hilangkan getaran vertikal  DD105 
OSC menawarkan kinerja pemadatan 
yang tinggi sekaligus menghasilkan 
gerakan osilasi yang tidak merusak. 
Mesin ini mentransfer lebih sedikit 
tekanan ke permukaan sekitarnya, 
memungkinkan pemadatan di area
area aplikasi yang halus, seperti 
jembatan, di atas pipa, dan dekat 
dengan areaarea pemukiman. 

Selain itu, saat memadatkan sam
bungan dingin, risiko kerusakan per
mukaan yang dingin berkurang, dan 
bahan dapat dikompresi dengan lebih 
efektif untuk menutupi dan melin
dungi permukaan.

Gerakan osilasi drum juga dapat me
ningkatkan kehalusan permukaan, 
dengan menyelaraskan kembali 
material. Untuk memperhitungkan 
peningkatan keausan pada permu
kaan drum, roller OSC Volvo DD105 
memiliki cangkang drum baja yang 
diperkuat dan tahan abrasi, yang 
meningkatkan usia pemakaian. 

Fitur Compact Assist membantu opera
tor mencapai kualitas gelaran yang 
bagus dalam waktu yang lebih singkat. 
Didukung oleh fitur Volvo Co-Pilot, 
Compact Assist menyediakan akses ke 
serangkaian aplikasi yang meningkat
kan pekerjaan  termasuk pemetaan 
lintasan dan pemetaan suhu  yang 
memberikan wawasan real time ten
tang pekerjaan yang sedang dilakukan. 
Dengan akses mudah ke data yang 
jelas dan terperinci, operator dapat 
menghilangkan pemadatan berlebih 
yang merusak dan memastikan caku
pan area kerja yang lengkap.

GLOBAL EQUIPMENT
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WAKTU KERJA YANG TAK TERTANDINGI

Volvo DD105 dan DD105 OSC memiliki fitur sistem penyemprotan air otomatis dengan 
tiga filtrasi yang menghasilkan persebaran air yang merata dan aliran yang berubah-
ubah, serta membantu mencegah pengambilan material. Selanjutnya, kedua pompa 
air tersebut bergantian selama pengoperasian normal. Jika pompa tidak berfungsi 
dengan baik, aliran air yang konstan ke permukaan drum secara otomatis diper
tahankan. Tangki air 740 liter yang besar memungkinkan peningkatan interval 
pengisian ulang, juga membantu meminimalkan downtime.

Selain itu, pemosisian tangki yang rendah memberi alat ini pusat gravitasi 
yang rendah sehingga stabilitasnya sangat baik dan dapat dengan cepat 
dan mudah diisi ulang dari permukaan tanah.

Mesinmesin pemadat dengan drum ganda ini dirancang untuk memu
dahkan servis dan perawatan. Kap yang dibuka ke atas memberikan 
akses yang mudah ke engine dan komponenkomponen hidraulik untuk 
inspeksi servis yang efisien. Dengan menggunakan satu kunci, teknisi 
dapat mengakses palka servis eksterior, sementara sekring dan relai 
disimpan dengan aman di dalam kabin.

Dengan akses dari permukaan tanah ke engine, radiator, baterai, filter dan titik-titik pemeriksaan 
harian tidak akan terhalang. Dan jika tiba waktunya meninggalkan lokasi kerja dan memuat ke dalam 
truk, operator dapat mengandalkan kntrol AntiSelip untuk menghindari kerusakan lapisan jalan.

Untuk lebih mengoptimalkan ketersediaan mesin, para pelanggan dapat menggunakan Care-
Track, sistem telematika Volvo, untuk mengakses berbagai informasi pemantauan alat yang di
rancang untuk menghemat waktu dan uang. Jika membutuhkan dukungan tambahan, jaringan 
dealer Volvo yang luas siap memberikan saran dan solusi, yang dapat membantu para pelang
gan mencapai tujuan dan sasaran bisnis mereka. (Sumber: Volvo CE)

XCMG DINOBATKAN SEBAGAI SALAH SATU
DARI 500 MEREK PALING BERPENGARUH DI DUNIA

XCMG telah dinobatkan sebagai salah satu dari “500 Brand Paling Berpengaruh di Dunia” un-
tuk kedua kalinya oleh The World Brand Lab dan merupakan satu-satunya produsen mesin 

konstruksi Cina yang masuk dalam daftar itu tahun 2020. Perusahaan ini juga menduduki per-
ingkat ke-409 dengan nilai brand 80,276 miliar yuan, naik 18 peringkat dari tahun lalu.

XCMG, salah satu produsen 
mesin konstruksi terkemuka 
dunia, dinobatkan sebagai 
salah satu dari “500 Merek 

Paling Berpengaruh di Dunia” untuk 
kedua kalinya oleh The World Brand 

Lab dan satusatunya produ
sen mesin konstruksi Cina yang 
berhasil masuk ke daftar itu 
pada tahun 2020. Pabrikan yang 
bermarkas di Xuzhou itu juga 
berada di peringkat 100 teratas 
dari daftar 500 Merek Paling 
Berharga di Cina tahun 2020.

“Kami merasa terhormat untuk 
diakui sebagai sebuah brand 
yang berpengaruh pada saat 
orangorang menilai sebuah 
merek karena kemampuan
nya membuat perubahan dan 
menjaga keberlanjutan,” kata 
Yang Dongsheng, Manajer 

Umum XCMG Machinery, dilansir dari 

PRNewswire (23/12/2020). 

“Pandemi COVID19 telah mem
bawa lebih banyak tantangan bagi 
brandbrand untuk mengubah nilai 
tersebut menjadi strategi fundamen
talnya, dan kami berharap dapat 
memanfaatkan kesempatan ini untuk 
berbagi pengalaman kami tentang 
pemu lihan hijau dengan para mitra 
industri kami dan brandbrand lain di 
seluruh dunia,” ujarnya.

XCMG mengambil inovasi dan keber
lanjutan sebagai strategi pengem
bangan utamanya dan menempatkan 
konsep pembangunan berkelanjutan 
di setiap tautan produksi produknya.

Pabrikan ini mengambil jalur pengem
bangan yang “Canggih dan Tahan 
Lama” untuk mengembangkan produk
produk ramah lingkungan, membantu 
para pelanggan menghemat energi dan 
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mengurangi emisi. Penge
nalan teknologi LNG pada 
tahun 2009 telah meng
hasilkan cakupan penuh lini 
produk energi hijau dari me
sin konstruksi hingga truk
truk berat, seperti hybrid 
excavator XE215HB yang 
dapat menghemat energi 
dengan kecepatan lebih dari 
25 persen.

Strategi tersebut telah 
dibuktikan oleh para mi
tra dan pelanggan XCMG. 
Pada acara Global Top 50 
Construction Machinery 
Summit 2020, mobie crane 
XCMG menempati pering
kat pertama dalam daf
tar Top 10 Global Mobile 
Crane Manufacturers 2020. 

Selain itu, XCMG berin
vestasi lebih banyak pada 
manufaktur pintar dan 
ramah lingkungan. Peru
sahaan ini telah berhenti 
menggunakan bahanbahan 
dan teknik pemrosesan 
yang dapat mencemari 
lingkungan dan membahay

akan kesehatan. XCMG su
dah menginvestasikan lebih 
dari CNY250 juta (US$ 38,1 
juta) untuk mengatasi po
lusi serta pengujian energi 
dan sumber air, termasuk 
investasi 72 juta yuan (US$ 
10,9 juta) dalam proses 
pengelasan yang ramah 
lingkungan.

XCMG juga telah mengin
vestasikan 1,5 miliar yuan 
(US$ 228,9 juta) untuk 
mendirikan pabrik per
mesinan presisi berskala 
besar yang menggunakan 
sistem manufaktur ramah 
lingkungan kelas dunia 
dengan emisi nol polutan 
padat. 

Pada tahun 2020, pandemi 
COVID19 menyebar ke se
luruh dunia, menyebabkan 
dampakdampak negatif 
pada semua negara. Se
makin banyak  negara 
menyadari pentingnya 
pembangunan yang ber
kesinambungan untuk per
tumbuhan ekonomi, khu

susnya di masa krisis. Un
tuk perusahaanperusahaan 
yang memproduksi alat 
berat, kemampuan untuk 
mengubah krisis menjadi 
peluang dan mencapai 
tujuantujuan pembangu
nan bukan hanya tuntutan 
zaman tetapi juga suatu 
cara penting meningkatkan 
daya saing brand jangka 
panjang. 

Setelah hampir 30 tahun 
eksplorasi dan praktik, 
XCMG telah mengek
splorasi dan mempraktik
kan konsep perkembangan 
baru, menerapkan inovasi 
teknologi dan strategi
strategi internasional
isasi, dan memulai jalur 
pengembangan internasi
onal menuju perdagangan 
ekspor, pembangunan 
pabrikpabrik di luar neg
eri, merger dan akuisisi 
transnasional, R&D global, 
dan pelatihan bakatbakat 
internasional. Melalui ber
bagai tahapan, XMG telah 
menunjukkan kekuatan dan 

Wheel loader XCMG dalam berbagai ukuran. Excavator XCMG

Motor grader terbesar XCMG Excavator tambang XCMG XE7000E

(FOTO-FOTO: EI)

pesonanya secara penuh.

Saat ini, XCMG memi
liki lebih dari 10 basis 
manufaktur besar dan 
pabrikpabrik KD global di 
Jerman, Brasil, Amerika 
Serikat, India, dll, lebih 
dari 300 distributor luar 
negeri, 40 kantor di luar 
negeri. Produkproduk 
XCMG diekspor ke 187 
negara dan wilayah, den
gan pendapatan luar negeri 
terhitung hampir 30% dari 
total pendapatan.

Dalam beberapa tahun 
terakhir, XCMG terus 
meningkatkan investasi 
R&D, mempertahankan 
intensitas investasi R&D di 
lebih dari 4,5%. Saat ini, 
XCMG memiliki lebih dari 
7.100 paten resmi yang 
sah, lebih dari 1.700 paten 
penemuan, dan 75 paten 
internasional, serta telah 
berhasil menyelesaikan 
formulasi dan revisi 4 stan
dar internasional. (Sumber: 
XCMG/PRNewswire) 
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Excavator pertama 
Zoomlion meluncur 
dari jalur peraki
tan pada 31 De

sember 2020 dari fasilitas 
produksi pintarnya, Intel-
ligent Excavator Manufac-
turing Park di Zoomlion 
Smart Industrial City di 
Changsa, Cina. Excavator-
excavator seberat 20 ton 
dan 48 ton diproduksi pada 
pabrik seluas 36.000m2.

Apa yang membedakan 
fasilitas ini dari pabrik
pabrik Zoomlion yang lain
nya? Mengganti penggunaan 
forklift konvensional, lebih 
dari 100 robot pengangkut 
pintar mengirimkan lebih 
dari 9.000 suku cadang se
cara instan di seluruh pabrik 
itu, serta menggunakan ro
botrobot industrial lainnya 
untuk meningkatkan otoma
tisasi dan produksi cerdas.

“Instalasi ini dirancang sesuai 
dengan standarstandar inter
nasional tertinggi, sepenuh
nya menerapkan konsepkon
sep kecerdasan, digitalisasi, 
dan keberlanjutan yang ra
mah lingkungan dan memiliki 
pabrikpabrik cerdas paling 
fleksibel, tepat dan pintar 
serta jalur produksi tak ber
awak,” kata Zhang Chunxin, 
chairman dan CEO Zoomlion 
dalam rilis perusahaan ini, 
Selasa (12/1).

“Kecerdasan yang tak ter
lihat” tercermin dalam 
proses produksi fasilitas 
tersebut, dari operasi dan 
manajemen hingga konver
gensi logistiklogistik cerdas 
dan penjadwalan produksi, 
industrial AI, penggandaan 
digital, teknologiteknologi 
internet industri dan big 
data dengan sistem mana
jemen dan kontrol kawasan 
industri ini.

Zoomlion mengatakan upa
ya tersebut akan mewu
judkan manufaktur digital 
dan transparan serta me
mungkinkan pabrikpabrik 
cerdas mengurangi siklus 
Litbang, biaya operasional, 
dan konsumsi energi sam
bil meningkatkan efisiensi 
produksi secara signifikan.

Fasilitas ini akan mem
berikan dukungan kuat 
untuk sektor mesin excava

keluar dari jalur perakitan 
setiap enam menit.
Zoomlion secara resmi me
luncurkan proyek kluster 
pabrik Smart Industrial 
City pada Januari 2019 
dengan total investasi 100 
miliar yuan (US $ 15,29 

miliar). Kawasan industri 
ini ditata dengan empat 
sektor mesin utama yang 
terdiri dari mesin beton 
(concrete machinery), 
crane konstruksi, plat
form kerja udara (aerial 
platform) dan penggalian, 
empat pusat suku cadang, 
enam platform inovasi na
sional dan beberapa basis 
pengujian dan inkubasi 
untuk mesinmesin per
tanian cerdas, AI, dan 
programprogram R&D lain
nya. Intelligent Excavator 
Manufacturing Park adalah 
kawasan yang dibangun 
pertama di daerah itu. 

Setelah rampung, Zoom
lion mengatakan Zoomlion 
Smart Industrial City akan 
menjadi basis industri me
sin konstruksi terbesar dan 
terlengkap di dunia, men
jadi yang terdepan sebagai 
pabrik berefisiensi tinggi, 
pabrik ramah lingkungan 
dan kota industri pintar. EI

Zoomlion Group, salah 
satu produsen alat 
berat terkemuka Cina, 

menggebrak pasar Eropa den
gan memasok produkproduk 
truck pump dan mesin beton 
(concrete machinery). Ke
hadiran kedua tipe produk 
itu, dikutip dari rilis peru
sahaan ini, Jumat (15/1), 
memperkuat kehadiran brand 
Zoomlion di Eropa yang sebe
lumnya sudah memperkenal
kan crane, forklift dan AWP.
Dengan secara langsung 
menawarkan concrete ma-
chinery, pabrikan ini ingin 
menyebarkan khabar baik 
tentang keandalan pompa

PABRIK PINTAR ZOOMLION MULAI 
MELUNCURKAN EXCAVATOR 

Fasilitas produksi baru Zoomlion menggunakan 100 robot 
untuk mengirim spareparts selama proses produksi .

Zoomlion telah memproduksi mesin-mesin excavator pertama pada 
fasilitas produksi pintarnya di Changsha, Provinsi Hunan, Cina.

tor Zoomlion dan setelah 
kawasan industri tuntas 
dibangun  senilai CNY30 
miliar (US $ 45,87 miliar) 
 kapasitas produksinya 
akan mencapai 50.000 unit 
excavator dari semua je
nis, dengan satu excavator 

Mesin beton Zoomlion masuk pasar Eropa.

MESIN BETON 
ZOOMLION MASUK 

PASAR EROPA
Berbagai macam pompa beton 

Zoomlion yang dapat dipasang pada 
truk-truk brand premium Eropa 

tersedia mulai dari Januari 2021.

pompanya di seantero 
Eropa, sebuah pasar yang 
dikenal sangat beragam 
tuntutan operasi, spesifi
kasi-spesifikasi teknis, dan 
jenisjenis aplikasinya. 
Dengan menyediakan jenis
jenis pompa beton heavy 
duty yang tahan lama, siap 
stok, dan dipasang pada 
truktruk merek premium, 
Zoomlion bertujuan untuk 
menjawab kebutuhan para 
pelanggan yang mencari 
produk dasar, mudah digu
nakan dalam hal konfigura
si dan manajemen mesin. 
Pompa beton Zoomlion diran
cang dan dibangun untuk me

nahan semua jenis aplikasi di 
lokasi kerja; dirancang supa
ya mudah dioperasikan, bah
kan oleh operatoroperator 
yang kurang ahli sekalipun.
Terdapat empat model yang 
tersedia untuk pasar Eropa 
saat ini: 36 dan 40 meter 
dengan boom 5 bagian dan 
49 dan 56 meter dengan 
boom 6 bagian. Pompa 36 
dan 40 meter adalah loop 
terbuka, sedangkan pompa 
49 dan 56 meter merupakan 
loop tertutup. Semua model 
dilengkapi dengan kontrol 
stabilitas dan dapat dipa
sang ke semua jenis truk 
Eropa. (Sumber: Zoomlion)
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Produsen mesinmesin tambang Sandvik telah memenang
kan Penghargaan Kepemimpinan Produk Global 2020, 
yang diberikan oleh perusahaan konsultan dan penelitian 

bisnis yang berbasis di AS, Frost & Sullivan.

Berdasarkan analisis pasar otomasi pertambangan global, peng
hargaan Frost & Sullivan menilai suatu produk berdasarkan 
kualitasnya dan nilai yang diberikan fitur-fiturnya kepada para 
pelanggan.

“Kami merasa terhormat mendapatkan Penghargaan Kepe
mimpinan Produk Solusi Pertambangan Otonom Global 2020 dari 
analis industri ahli Frost & Sullivan,” kata Riku Pulli, President 
Rock Drills & Technologies Division untuk Sandvik Mining & Rock 
Solutions, dilansir PRNewswire (13/1).

“Kami terus mengembangkan teknologiteknologi inovatif yang 
menguntungkan operasioperasi dari para pelanggan kami 
dan penghargaan ini menunjukkan keberhasilan yang dicapai 
Sandvik dengan penawaran otomatisasi kami selama bertahun
tahun.”

Diberikan hanya kepada satu perusahaan setiap tahun, hadiah 
tahunan diberikan kepada Sandvik yang berbasis di Swedia un
tuk produk otomasi, teleoperation, dan digitalisasi AutoMine 
dan OptiMine.

OptiMine adalah rangkaian alat digital yang mengintegrasikan 
semua aset, orang, dan peralatan untuk analisis. Kemudian per
angkat ini memberikan prediksi dan alat untuk mengoptimalkan 
produksi dan proses penambangan batuan keras bawah tanah.

OptiMine bekerja bersama sistem AutoMine Sandvik, yang terdi
ri dari AutoMine Underground dan AutoMine Surface Drilling. Ini 
memungkinkan para pelanggan untuk meningkatkan otomatisasi 
penambangan dengan kecepatan mereka sendiri.

Menurut Rohit Karthikeyan, Analis Industri di Frost & Sullivan, 
Sandvik adalah satusatunya perusahaan peralatan dan solusi 
pertambangan yang mendapat penghargaan dalam “2020 Class 
of Top 50 Digital Bestpractitioners across the Industrial and 
Energy Space.”

SANDVIK RAIH
PENGHARGAAN

FROST & SULLIVAN
Produk-produk digital AutoMine dan OptiMine 

Sandvik meraih “2020 Global Product Leadership 
Award” dari Frost & Sullivan. 

Sandvik telah memenangkan “2020 Global Product Leadership 
Award” untuk produk-produk digital AutoMine and OptiMine

Ini merupakan suatu keberhasilan besar untuk 
pabrik BKT di Bhuj, yang sudah menjadi andalan 
pabrikan ban itu. Dibuka pada tahun 2015, Bhuj 

adalah salah satu pabrik paling inovatif grup itu: pabrik 
yang otonom dan mutakhir dalam hal asetaset manu
faktur dan infrastruktur untuk mendukung karyawan
karyawannya.

Fasilitas ini memproduksi ban-ban radial jenis EARTH
MAX untuk mesinmesin CAT. Secara khusus, banban ini 
dirancang untuk memudahkan distribusi beban ke tanah 
yang lebih baik untuk mesinmesin jenis dump truck, 
wheel loader, dozer, grader, dan beberapa mesin multi
guna. Banban EARTHMAX dikenal karena menggunakan 
struktur All Steel, yang menjamin resistensi rangka ban 
dan distribusi beban ke tanah yang lebih baik.

Sertifikasi SQEP Gold yang diperoleh BKT, selain menghar
gai komitmen multinasional India dalam bidang logistik 
dan rangkaian produk inovatif berkualitas tinggi, meru
pakan konfirmasi lebih lanjut atas keberhasilan kolaborasi 
antara Caterpillar dan BKT, yang meletakkan dasar untuk 
sinergi dan kemitraan yang lebih kuat di masa depan.

“Sertifikasi ini sangat berarti bagi BKT,” kata Arvind 
Poddar, chairman dan direktur pelaksana BKT, seperti 
dilansir perusahaan itu dalam rilisnya, Jumat (8/1). 
“Kami bangga menerima pengakuan bergengsi dari Cat
erpillar ini, dan kami berharap pada tahuntahun men
datang tidak hanya untuk mempertahankan standar 
dan kinerja yang tinggi dengan pelangganpelanggan 
kami tetapi bahkan melangkah lebih jauh dengan terus 
melakukan peningkatan. Perjalanan BKT ditandai de
ngan evolusi dan pengembangan yang terusmenerus.” 

BKT MENDAPATKAN
SERTIFIKASI SQEP GOLD 

DARI CATERPILLAR
Caterpillar telah menganugerahi sertifikasi SQEP 
(Supplier Quality Excellence Process) Gold untuk 

pabrik BKT di Bhuj – suatu pengakuan penting yang 
diberikan kepada para pemasok yang telah menonjol 

selama tahun ini karena mencapai level-level ter-
tinggi dalam hal kualitas dan kontrol atas proses.

Gerbang pabrik BKT di Bhuj
 (FOTO: IST)
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Trelleborg Wheel Sys
tems bersiapsiap meri
lis produkproduk baru, 
yaitu rangkaian ban 

radial Earthmover EMR untuk 
aplikasi medan berat di bidang 
konstruksi. Banban baru EMR 
1042 dan EMR 1051 yang akan 
diluncurkan ke pasar pada awal 
tahun 2021 ini, menawarkan 
produktivitas yang lebih tinggi, 
mening katkan kenyamanan 
pengendara, dan masa pakai 
yang lebih lama. 

“Sama seperti ban AllSeason 
EMR1025, banban baru EMR 
menampilkan desain dan teknik 
mutakhir yang digunakan pada 
banban khusus kami untuk 
aplikasi industri. Sebagai pe
mimpin industri di pasar ban 
khusus, Trelleborg terus mencari 
solusisolusi baru yang mening
katkan produktivitas pelanggan
pelanggan kami,” kata Marcello 
Mantovani, Manajer Produk 
Konstruksi Trelleborg Wheel 
Systems, dikutip dari website 
Tyrepress, Kamis (21/1). 

Ia menambahkan banban 
EMR 1042 dan EMR 1051 
menawarkan traksi yang ung
gul, proteksi yang makin baik 
untuk mencegah kerusakan 
dan daya tahan, ditambah 
perlindungan rangka dan 
dinding samping yang diper
kuat untuk memperpanjang 
umur ban dan meningkatkan 
kenyamanan pengendara.

Didesain untuk mesinmesin 
articulated dump truck dan 
wheel loader, rangkaian ban 
EMR 1042 memaksimalkan 
efisiensi operasi pengangku
tan di tambang dan quarry, 
pekerjaan konstruksi, dan 
lanskap. Dibuat agar tahan 
lama, banban ini memiliki 
pelindung ring karet dinding 
samping yang diperkuat dan 
bingkai yang kokoh. Banban 
ini tidak cocok digunakan 
pada lintasan yang berpa
sir, batu, kerikil, dan tanah 
karena cengkeraman dan 
traksinya yang luar biasa. 
Ukuran ban EMR 1042 yang 
baru terdiri dari 23.5R25 
dan 26.5R25, selain ukuran 

Spesialis alat akses asal 
Perancis, Haulotte, 
memodifikasi skema 

warna dan grafik-grafik pada 
produkproduknya untuk 
memperkuat branding pe
rusahaan dan memberikan 
citra yang koheren di seluruh 
jajaran mesinmesin plat
form udara (aerial platform) 
dan material lift. 

Dilansir dari khl.com (19/1), 
skema warna baru ini mem
buat perbedaan yang jelas 
antara komponenkomponen 
utama peralatan, agar dapat 
segera teridentifikasi. Warna 
kuning lambang pabrikan itu 
tidak berubah. Namun, warna 
abuabu terang sebelumnya 
telah diubah menjadi abuabu 
yang lebih gelap untuk mencip
takan kontras yang lebih baik.

Mulai saat ini, mesinmesin 
scissor lift juga akan dicat abu
abu tua untuk memperkuat 
persepsi ketahanan dan sta
bilitas, kata pabrikan itu, serta 
membantu integrasi silinder 
dan selang pada mesin.

Semua elemen terkait kesela
matan pada alatalat ini kini di
cat merah, membuatnya lebih 
mudah untuk ditemukan dalam 
sekejap, sementara area akses 
platform kini menjadi standar 

29.5R25 yang ada saat ini.

Dengan teknologi ban ung
gul yang digabungkan ke 
dalam desainnya, EMR 1051 
menawarkan solusi ban ter
baik kepada para pelanggan 
untuk aplikasi pemuatan 
yang intensif. Seperti rang
kaian EMR 1042, desain 
tapak multi-surface 
menghasilkan ceng
keraman sempurna 
di tempat yang 
paling dibutuhkan, 
baik beroperasi di 
tambang terbuka 
maupun quarry, lo
kasi konstruksi, atau 
lanskap. Dibuat dengan 
campuran yang canggih, 
bingkai radial yang kuat, dan 

TRELLEBORG PERLUAS 
SERI BAN EMR UNTUK 

LOADER & DUMP TRUCK

Aplikasi ban EMR1042 pada dump truck. 

Ban EMR 1042

tapak yang ekstra dalam, 
EMR 1051 mengoptimalkan 
distribusi beban dan umur 
ban sekaligus meningkatkan 
kenyamanan berkendara dan 
efisiensi bahan bakar. 

Ukuranukuran baru untuk 
rangkaian EMR 1051 ter
diri dari 20.5R25, 23.5R25, 
26.5R25, dan 29.5R25.

(Sumber: Trelleborg)

dalam warna gelap agar mudah 
diidentifikasi, dan pelek-pelek 
telah dicat hitam.

“Penerapan lis warna baru 
jauh lebih dari sekadar 
menyegarkan tampilan alat
alat kami. Kami bertujuan 
mengembangkan identitas 
visual yang homogen dan ber
dampak dengan marker yang 
berulang, yang tidak pernah 
ornamental tetapi selalu 
melayani fungsionalitas dan 
keterbacaan,” kata Sebastian 
Dittus, desainer Haulotte.

Grafik-grafik dan ciri-ciri me
sin juga telah didesain ulang 
untuk memberikan visibilitas 
informasi yang lebih baik dan 
pembacaan yang lebih mu
dah. Mulai sekarang, mereka 
monokrom; karakterkarakter 
hitam atau putih, tergantung 
pada latar belakang. Untuk 
tampilan yang lebih halus, 
ketinggian kerja disorot dalam 
penunjukan model, dengan 
desain tipe sisipan terpisah.

Label keamanan baru juga se
dang diluncurkan untuk memu
dahkan membaca instruksi. 
Skema baru ini diperkenalkan 
pada awal 2021 dengan rang
kaian scissor lift Compact DX 
dan akan diterapkan secara 
progresif ke semua model. EI

TAMPILAN BARU PRODUK-PRODUK HAULOTTE

Skema warna baru Haulotte 
dapat dilihat pada foto yang se-
belah kanan. 

Skema warna dan penanda-pen-
anda baru pada produk-produk 
Haulotte sudah diperkenalkan 
pada mesin-mesin scissor lift 
HS15 E/HS18 E. 

(FOTO-FOTO:  HAULOTTE)

(FOTO2: TRELLEBORG)
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Anak perusahaan 
Doosan Infracore di 
China, DICC (Doo
san Infracore China 

Corporation Co., Ltd.), yang 
berlokasi di Yantai, Tiongkok, 
sudah berhasil memproduksi 
excavator yang ke-200.000 di 
negara tersebut jelang akhir 
tahun 2020. Perusahaan asal 
Korea ini mencatat rekor 
tersebut sekitar 26 tahun 
setelah hadir di Tiongkok se
jak Oktober 1994.

Untuk menandai pencapaian 
penting ini, pada 30 November 
2020, Doosan Infracore China 
mengundang para karyawan, 
dealer, dan pelangganpelang
gannya ke pabrik Yantai dan 
mengadakan upacara untuk 
merayakan produksi excavator 
ke200.000 di China. Acara yang 
disiarkan langsung secara online 
ini memperlihatkan upacara pe
nyerahan excavator Doosan ke-
200.000 kepada pelanggannya, 
dikutip dari rilis perusahaan itu 
jelang akhir tahun lalu.

Doosan Infracore menyelesaikan 
pabriknya di Yantai, Tiongkok 
pada tahun 1996, yang produksi 
komulatifnya melampaui angka 
5.000 unit pada 2001 yang dito
pang oleh pesatnya pertumbu
han pasar excavator di Tiongkok 
saat itu. Doosan Infracore tampil 
sebagai pemimpin pasar pada 
tahun 2001, mengalahkan produ
sen peralatan konstruksi Jepang 
terkemuka yang mendominasi 
pasar Tiongkok pada waktu itu. 
Doosan mencapai rekor 10.000 
unit pada pertengahan tahun 
2000an, sementara produksi 
tahunannya melebihi 20.000 unit 
pada tahun 2010.

Doosan Infracore adalah MNC 
(Multinational Corporation) 
pertama yang beroperasi di 
Tiongkok, yang mencapai 
angka produksi kumulatif 
yang mengesankan sebanyak 
200.000 unit. Perusahaan ini 
terus memperkuat posisi pas
arnya di pasar Tiongkok untuk 
excavator MNC, meningkatkan 
pangsa pasarnya dari 12,9% 
pada 2015 menjadi 22,8% 
pada kuartal ketiga tahun 
2020. Pasar excavator MNC 
Tiongkok telah memosisikan 
dirinya sebagai pasar dengan 
sejumlah besar penjualan 
yang menguntungkan ke
pada para pelanggan dengan 
tingkat yang lebih tinggi.

Pasar excavator Tiongkok men
catat angka tahunan terbesar, 
yaitu 200.000 unit pada tahun 
2019. Namun, produksi perusa
haan ini menurun sekitar dua 
bulan setelah pecahnya krisis 
COVID19 pada awal 2020, 
tetapi telah mencatat pemuli
han yang cepat sejak Maret.

Pasarnya mencapai rekor 
lain pada tahun 2020 dengan 
meningkatnya penjualan men
jadi 275.000 unit per tahun. 
Pada 2019, Doosan Infracore 
menjual lebih dari 15.000 unit 
di pasar excavator Tiongkok, 
sementara total penjualan 
hingga akhir kuartal ketiga 
tahun lalu sebanyak 14.348 
unit, naik 21% dari periode 
yang sama tahun lalu. Selain 

itu, perusahaan ini membu
kukan pendapatan penjualan 
sebesar KRW 308,9 miliar se
lama kuartal ketiga, mening
kat 55% dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan pertumbuhan 
pasar excavator Tiongkok, 
Doosan Infracore terus merilis 
produkproduk baru dan pera
latan khusus yang disesuaikan 
dengan kebutuhan pelanggan
pelanggannya di Tiongkok. Mis
alnya, pabrikan ini meluncurkan 
wheel excavator 6 ton yang baru 
pada pertengahan tahun lalu.

Sejalan dengan pertumbuhan 
bisnisnya di Tiongkok, Doosan 
Infracore telah meningkatkan 
kontribusinya bagi pengem
bangan komunitas lokal. Mis
alnya, sejak 2001, DICC telah 
berpartisipasi dalam ‘Project 
Hope’, yang bertujuan untuk 
memberikan dukungan aka
demis dan meningkatkan ling
kungan pendidikan bagi kaum 
muda di daerah tertinggal di 
Tiongkok. Saat ini DICC sedang 
mempromosikan pembangunan 
37 Sekolah Dasar Doosan Hope 
di negara tersebut. (Sumber: 
asia.doosanequipment.com)

DICC LAMPAUI TOTAL PRODUKSI
KUMULATIF 200.000 EXCAVATOR

Doosan Infracore telah melampaui angka 200.000 unit dalam 
produksi kumulatif excavator di Tiongkok, yang pertama di antara 
semua perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok.

Pabrikan engine terkemuka asal Jerman, 
DEUTZ, menyatakan memperpanjang masa 
garansi untuk semua suku cadang yang di

beli dari dan dipasang oleh mitramitra layanan 
resmi DEUTZ sebagai bagian dari pekerjaan per
baikan. Kebijakan ini berlaku per 1 Januari 2021 
dan berlaku hingga lima tahun atau 5.000 jam 
operasi, tergantung mana yang dicapai terlebih 
dahulu. 

Dilansir dari rilis yang diterima Equipment Indo-
nesia, Rabu (20/1, DEUTZ menyebutkan semua 
pelanggan yang mendaftarkan engine DEUTZ 
mereka secara online menggunakan portal layan
an www.deutz-serviceportal.com berhak atas Ga
ransi Suku Cadang Seumur Hidup (Lifetime Parts 
Warranty). Perawatan mesin harus dilakukan 
sesuai dengan manual pengoperasian perusahaan 

DEUTZ TAWARKAN GARANSI SUKU CADANG SEUMUR HIDUP
Produsen engine off-road, DEUTZ, meluncurkan program garansi suku cadang

seumur hidup untuk para customer aftersales-nya.

Ilustrasi engine Deutz

dan hanya jenisjenis cairan yang secara resmi 
disetujui oleh DEUTZ yang boleh digunakan.

“Kualitas adalah penting bagi kami dalam 
melakukan servis engineengine kami seperti 
halnya pada mesinmesin itu sendiri,” kata Mi
chael Wellenzohn, anggota dewan manajemen 
DEUTZ dengan tanggung jawab untuk penjua
lan, servis dan pemasaran.

“Engineengine DEUTZ yang terekam dalam 
sistem servis kami menjadi titik awal yang 
penting bagi kami untuk terus meningkatkan 
program layanan kami dan untuk mempromosi
kan produkproduk dan layananlayanan digital 
kami kepada para pelanggan.” Informasi ter
perinci tentang topik ini dapat ditemukan di 
website  DEUTZ,  www.deutz.com. EI

(FOTO: DEUTZ)

 (FOTO: DOOSAN)
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MB CrusherBF70.2 - Liebherr 916 – Islandia MB Crusher BF70.2 - Liebherr 916 - Islandia

GLOBAL EQUIPMENT

Industri konstruksi menghadapi banyak 
tantangan, terutama yang terkait den
gan mahalnya biaya untuk pengangkutan 

dan pembuangan material lama. Siapapun 
yang memiliki proyek pembangunan jalan 
mengetahui tantangan industri ini dalam 
skala pekerjaan apa pun, mulai dari rekon
struksi jalan utama hingga jalan kecil. 
Restriksirestriksi yang sama juga memenga
ruhi mereka yang memproses dan mendis
tribusikan potonganpotongan aspal.

Apa hambatanhambatan utamanya? 
Tingginya biayabiaya pengangkutan dan 
pembuangan material aspal dan biaya agre
gat baru selanjutnya. Ketika Anda hendak 
melakukan pembangunan kembali jalan 
raya, Anda harus membongkar aspal lama. 
Setelah itu, Anda perlu mempertimbangkan 
bagaimana mengangkut dan membuang 

aspal lama. Makin banyak jumlah aspal yang 
dibongkar, biayanya pun makin mahal. Pros
es ini berdampak pada biaya keseluruhan, 
durasi proyek, dan dampaknya terhadap 
lingkungan sekitar.

Namun, berkat kehadiran MB Crusher di ber
bagai lokasi kerja di seluruh dunia, persoalan 
itu bisa teratasi dengan mudah. Bahkan 
MB Crusher bisa mengubah tantangan itu 
menjadi peluang untuk menghasilkan uang. 
Bagaimana caranya? “Mobile crusher MB 
dapat dipasang pada alat berat merek apa 
saja langsung di lokasi kerja. Mobile crusher 
MB ini dapat mengubah mesin Anda menjadi 
penghancur yang kuat. Aspal apa pun dapat 
digiling hingga ukuran yang diperlukan agar 
siap untuk segera digunakan kembali men
jadi material dasar untuk jalan baru,” kata 
MB Crusher dalam rilisnya, Jumat (22/1).

Setiap perusahaan bisa menjadi otonom 
dan lebih kompetitif dengan MB. “Aspal, 
bitumen, trotoar yang sudah usang telah 
menjadi sumber daya yang berharga. Kami 
dapat menggunakan kembali material 
tersebut saat itu juga, atau menjualnya. 
Dengan mobile crusher MB, kami mening
katkan margin pekerjaan kami dan memiliki 
peluangpeluang bisnis baru,” kata seorang 
mandor berpengalaman, dikutip MB.

Salah satu kontraktor jalan di Chile, con
tohnya, mendapat hasil yang sangat mena
kjubkan berkat penggunaan crusher bucket 
MBL200. Kontraktor ini dapat mendaur 
ulang material aspal untuk digunakan kem
bali sebagai bahan dasar untuk pengaspalan 
ulang. Material itu didapatkan tanpa biaya.

Dengan MB Crusher, pengguna dapat meng
giling material ke ukuran yang berbeda 
sesuai keperluan, bahkan di lokasi kerja 
yang sama. Di Brasil, sebuah perusahaan 
menggunakan crusher bucket BF70.2 untuk 
membuat aspal daur ulang  RAP siap digu
nakan di lokasi.

Material yang diproses dengan peralatan 
MB Crusher menciptakan peluangpeluang 
bisnis baru dalam satu proyek, menghilan
gkan downtime, tanpa ada material yang 
diangkut sehingga hemat biaya. Landasan 
pendaratan, In Reykjavík, bandara terbesar 
di Islandia, dibangun kembali dengan meng
gunakan aspal lama sebagai bahan dasar, 
berkat penggunaan crusher bucket BF70.2.

Setiap bucket MB Crusher dirancang untuk 
beradaptasi dengan semua persyaratan 
lokasi kerja dengan mudah. Anda dapat me
masangkannya dengan alat berat apa pun. 
Mobile crusher ini dapat menghancurkan 
semua jenis aspal dan material keras, tidak 
memerlukan mekanik khusus untuk per
awatannya, dan berfungsi nonstop. 

(Sumber: MB Crusher)

MB CRUSHER TAWARKAN
PELUANG BARU DALAM

DAUR ULANG ASPAL
Perusahaan-perusahaan yang mendaur ulang aspal lama menciptakan 

aliran-aliran pendapatan baru berkat MB Crusher.

JCB TAWARKAN TENAGA EKSTRA PADA
MODEL-MODEL LOADALL BARU
JCB meluncurkan model baru Loadall telescopic handler 
yang menggunakan engine yang lebih bertenaga sesuai emisi 
Euro Stage V - dan menawarkan Transmisi Variabel DualTech 
yang unik pada model-model tambahan.

JCB menawarkan teknologi 
transmisi DualTech variable 
transmission (VT) yang unik 

pada lebih banyak model dalam 
rangkaian modelmodel Loadall 
telescopic handler.

JCB mengklaim teknologi trans
misi variable DualTech ini, yang 
menggabungkan penggerak 
hidrostatik untuk kecepatan 
rendah dan penggerak langsung 
mekanis powershift pada ke

bahkannya pada paket pera
latan AGRI Super dan pada me
sin 53260 enam meter, 3,2 ton, 
yang diperkenalkan pada awal 
2020,” kata direktur pelaksana 
JCB Agriculture, John Smith, 
dikutip dari rilis JCB, (15/1).

“Pengalaman para pengguna 
dan data dari sistem telema
tika LiveLink kami telah 
menegaskan pandangan kami 
bahwa transmisi unik yang 
serba guna dan kuat ini me
ningkatkan produktivitas dan 
efisiensi bahan bakar.

Dia mengatakan JCB juga telah 
membuat perubahanperubahan 
pada jajaran Loadallnya, den
gan lebih banyak model yang 
menampilkan engineengine 
yang sesuai dengan emisi Euro 
Stage V yang lebih bertenaga 
dan perubahan pada output 
daya dari beberapa model.

Pada modelmodel AGRI, tena
ga engine tidak berubah, yaitu 
109hp dan torsi 516Nm; Untuk 

versi AGRI Super, ada tamba
han 5hp pada 130hp dengan 
torsi 550Nm; dan untuk model 
AGRI Xtra, enginenya juga me
miliki peningkatan torsi pun
cak sebesar 7% pada 600Nm. 

Telescopic handler Loadall JCB 
yang terbaru ini ditenagai oleh 
engine DieselMAX JCB 448, 4,8 
liter dengan paket teknologi 
exhaust after-treatment yang 
ringkas untuk memenuhi keten
tuan emisi Stage V UE dan kelu
aran daya yang terkait dengan 
tingkat spesifikasi Agri, Agri Su
per, dan Agri Xtra. (Sumber: JCB)

Menurut Smith, karakteristik
karakteristik kinerja dan tun
tutantuntutan servis telah di
pertahankan dan teknologi per
awatan gas buang yang canggih 
masih terpasang dengan rapi di 
bawah kap engine  dengan pipa 
ujung knalpot sekarang diganti 
dengan ventilasi yang ramping, 
membuat jarak pandang bagian 
belakang Loadall  sedikit lebih 
baik dari sebelumnya. @

cepatan lebih tinggi, tidak lagi disediakan untuk Loadalls Seri III.

Sekarang akan tersedia untuk versiversi AGRI Super tertentu dan 
Loadall ukuran penuh terkecil untuk pertama kalinya.

“DualTech VT sudah sangat sukses dan populer pada Loadall perta
nian dengan spesifikasi tertinggi dan sekarang kami membuatnya 
lebih mudah diakses oleh berbagai bisnis pertanian dengan menam
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