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REGISTRASI ALAT BERAT:
APA MANFAATNYA BAGI PEMILIK ALAT?

P

eralatan berat memainkan peran yang begitu
penting dalam pembangunan nasional. Sulit
dibayangkan bagaimana membuat jalan raya,
membangun jembatan, mendirikan gedung tinggi
tanpa menggunakan peralatan berat. Di sektor lain,
seperti agrikultur, alat berat sangat diperlukan untuk
membuka lahan hingga penanganan hasil panen.
Di industri tambang, yang cara kerjanya serba
mekanisasi, alat berat menjadi segalanya.
Mungkin karena menyadari kontribusi penting
barang-barang modal itu
terhadap kelangsungan
pembangunan
nasional, Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
(PUPR) meluncurkan
program pencatatan
peralatan konstruksi
melalui aplikasi
SIMPK (Sistem
Informasi Material
dan Peralatan
Konstruksi).
Sebetulnya
program tersebut
bukan gagasan
baru karena sudah
diperkenalkan
sebelumnya.
Namun, masih
sedikit jumlah
pemilik alat
berat – baik perusahaan
maupun perorangan - yang mencatatkan asetaset mereka.
Untuk semakin memaksimalkan registrasi
peralatan konstruksi, pada awal April silam
pemerintah mengundangkan Peraturan Menteri PUPR
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber
Daya Material dan Peralatan Konstruksi. Regulasi
itu memang tidak mengharuskan para pemilik alat
untuk mencatatkan mesin-mesin yang mereka
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miliki, tetapi Direktur Kelembagaan dan Sumber
Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian PUPR, Nicodemus Daud, mengingatkan
bahwa nantinya semua peralatan yang digunakan
dalam proyek-proyek di lingkungan Kementerian
PUPR, termasuk BUMN karya, harus tercatat di dalam
aplikasi SIMPK.
Pencatatan alat berat melalui aplikasi SIMPK
menawarkan banyak manfaat bagi para pemilik alat.
Platform ini bisa menjadi media promosi gratis karena
para kontraktor akan mencari alat-alat konstruksi
untuk proyek-proyek mereka melalui aplikasi
tersebut. Selain itu, kalau semua alat yang beroperasi
di berbagai proyek konstruksi di bawah Kementerian
PUPR sudah terdaftar, maka secara otomatis semua
investor dapat mengetahui apa saja kategorikategorinya dan bagaimana ketersediaan unit-unit itu
di setiap daerah, hingga posisi lokasi persis di mana
alat-alat itu berada. Proses tender pun menjadi lebih
cepat.
Tidak hanya itu, proses-proses tender pada masa
yang akan datang akan berlangsung lebih cepat
karena tidak perlu lagi melakukan pengecekan apakah
alat-alat yang dicantumkan benar-benar ada atau
tidak, dan apakah alat-alat yang dipakai di lapangan
sama persis dengan yang teregister di katalog.
Ketersediaan data dan informasi merupakan salah
satu kunci keberhasilan dalam membangun sistem
rantai pasok sumber daya peralatan konstruksi.
Dengan melakukan registrasi, rantai pasok alat berat
lebih tertata. Portal SIMPK (mpk.binakonstruksi.
pu.go.id) berupaya menyediakan data dan informasi
mengenai peralatan konstruksi.
Namun, untuk membangkitkan minat para pemilik
alat untuk berpartisipasi dalam program registrasi ini,
pemerintah harus memastikan bahwa hanya alat-alat
berat yang sudah terdaftar dalam aplikasi SIMPK yang
akan diikutsertakan dalam tender-tender berbagai
proyek di lingkungan kementerian PUPR, termasuk
BUMN karya. Tanpa adanya ketegasan dan garansi itu,
para pemilik alat mungkin tidak melihat apa manfaat
dari program ini bagi mereka. EI
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Alat-alat
berat yang
dipasarkan oleh
PT Kobexindo
Tractor Tbk
(Foto: EI)

PERMINTAAN ALAT BERAT PULIH,
LABA KOTOR KOBEXINDO TUMBUH 107%

P

T Kobexindo Tractors Tbk.
(KOBX), pada triwulan
I-2021, berhasil membukukan
pertumbuhan laba kotor sebesar
107% atau sebesar USD5,01 juta
dibandingkan periode yang sama tahun
lalu sebesar USD2,42 juta.
“Melonjaknya harga batu bara
sejak triwulan IV-2020 menjadi katalis
positif pertumbuhan kami,” kata
Andry B. Limawan, Presiden Direktur
PT Kobexindo Tractors Tbk. dalam
keterangan tertulisnya, Senin (7/6).
Pada tiga bulan pertama tahun
2021, Kobexindo berhasil membukukan
pertumbuhan pendapatan sebesar 73%
menjadi USD22,56 juta dibandingkan
periode yang sama tahun 2020 sebesar
USD13,01 juta.
Pendapatan tersebut ditopang oleh
empat segmen bisnis yang dimiliki
Perseroan: Segmen Penjualan (alat
berat pertambangan dan non tambang),
Service, Suku Cadang, dan Sewa (alat
berat dan ruang perkantoran).
Segmen penjualan alat berat
membukukan pendapatan sebesar
USD16,2 juta atau berkontribusi
sebesar 72% terhadap pendapatan
konsolidasi perseroan atau kontributor
utama pendapatan perseroan.
Adapun segmen maintenance/
jasa perbaikan tercatat membukukan
pendapatan sebesar USD1,67 juta.
Segmen ini berkontribusi 7% terhadap
pendapatan konsolidasi perseroan.
Kemudian segmen penjualan suku cadang
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sebesar USD3,3 juta setara kontribusi
15%, dan terakhir segmen sewa sebesar
USD1,36 juta atau setara kontribusi 6%
terhadap pendapatan konsolidasi KOBX.
Pertumbuhan pendapatan lebih
tinggi ketimbang pertumbuhan akun
beban pokok pendapatan yang tumbuh
65,63% menjadi USD17,55 juta,
sehingga laba bruto tercatat tumbuh
107,26% menjadi USD5,01 juta.
Perseroan juga menerapkan kontrol
yang ketat atas akun-akun biaya
semenjak pandemi Covid-19, seperti
akun beban penjualan tercatat hanya
tumbuh 11% menjadi USD1,09juta,
beban umum dan administrasi tumbuh
1,78% menjadi USD1,79 juta dan
lainnya, sehingga pada tiga bulan
pertama KOBX berhasil membukukan
laba usaha positif setelah tahun lalu
membukukan laba usaha negatif.
Pada triwulan I-2021 perseroan
membukukan laba usaha USD1,96
juta, setelah tahun lalu tercatat rugi
USD722,15. Terakhir laba bersih
komprehensif pun melonjak menjadi
USD690,22 dibandingkan periode yang
sama tahun lalu, minus USD3,07juta.
KOBX selalu berupaya meningkatkan
kinerja dengan memperkuat portofolio
produk/ jasa, sehingga perusahaan ini
selalu dapat mengoptimalkan peluang
yang ada. Untuk memperkuat segmen
alat berat pertambangan, Kobexindo
melalui cucu perusahaan, PT Eurotruk
Transindo telah resmi menjadi
distributor truk berat (heavy duty truck)
JUNI 2021

Mercedes Benz AXOR.
Untuk mendukung penjualan dan
purna jual termasuk jasa perbaikan dan
kesediaan suku cadang, Eurotruk telah
membuka kantor cabang di Banjarmasin
dan Samarinda, Kalimantan.
KOBX juga terus mengoptimalkan
penjualan alat berat non tambang
melalui produk-produk unggulan
yang dimiliki, seperti electric forklift
Jungheinrich dan sweeper machine Hako.
Bahkan sepanjang 2020 lalu, segmen
non tambang ini berhasil tumbuh dan
memberikan kontribusi positif ketika
penjualan alat berat pertambangan
melemah.
“KOBX akan terus mengoptimalkan
peluang, baik penjualan alat berat
maupun jasa terkait pertambangan dan
alat berat, untuk pertumbuhan bisnis
secara berkelanjutan dan memberikan
nilai tambah bagi para pemegang
saham,” pungkas Andry B. Limawan.
Sebagai informasi tambahan, PT
Kobexindo Tractors Tbk berdiri sejak
2002 dan pada 5 Juli 2012 melakukan
Initial Public Offering di Bursa Efek
Indonesia. Perusahaan ini merupakan
distributor eksklusif beberapa brand
alat berat: DOOSAN Excavator (Korea
Selatan), DAEWOO Truck (Korea
Selatan), NHL TEREX Truck (China),
JUNGHEINRICH Electric Reach
Truck (Jerman) dan HAKO Sweeper
(Jerman). Saat ini perusahaan ini saat ini
memiliki 11 kantor cabang di beberapa
kota besar Indonesia. EI
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CIPTA KRIDATAMA RAIH
PERPANJANGAN KONTRAK DARI
PT DIZAMARTA POWERINDO

Ilustrasi pekerjaan coal getting yang dilakukan oleh
armada PT Cipta Kridatama (Foto: CK)

P

erusahaan kontraktor
tambang PT
Cipta Kridatama
(CK) berhasil meraih
perpanjangan kontrak dari
PT Dizamatra Powerindo
(DMP). Nilai kontraknya
mencapai Rp 1.65 Triliun
untuk lima tahun.
Direktur Utama CK,
Feriwan Sinatra, menjelaskan,
perusahaan terus berupaya
menjawab tantangan bisnis
di sektor energi dengan
menetapkan arah yang
tepat untuk meningkatkan
kinerja secara berkelanjutan.
“Perpanjangan kontrak
dengan DMP ini merupakan
bagian dari strategi jangka

panjang CK agar dapat
menjadi kontraktor
pertambangan yang semakin
kompetitif dan memiliki
bisnis yang berkelanjutan
menuju World Class Mining
Contractor,” ungkapnya.
Lokasi kerja
pertambangan CK di site
DMP berada di Kecamatan
Merapi Barat, Kabupaten
Lahat, Propinsi Sumatera
Selatan. Dalam kesepakatan
kerjasama tersebut, CK akan
melakukan penambangan
Lapisan Tanah Penutup
(Overburden Removal) dan
penyewaan (rental) unit
alat berat untuk kebutuhan
operasional DMP dalam

mencapai target sekitar
yang masih merupakan
32 juta bank cubic metre
bagian dari kelompok usaha
(BCM) untuk durasi kontrak
PT Tiara Marga Trakindo.
selama 5 tahun.
CK didirikan 8 April 1997
Dari volume Overburden
dan tumbuh pesat menjadi
Removal tersebut DMP
perusahaan jasa pertambangan
menargetkan produksi
dengan mengerjakan berbagai
sekitar 11 juta ton batu bara.
lahan tambang batubara
Target rata-rata produksi
milik sejumlah pelaku bisnis
MARKET pertambangan.
REVIEW
Overburden Removal yang
Kontribusi
dilakukan CK sekitar 6 juta
positifnya menempatkan CK
BCM setiap tahun sehingga
sebagai salah satu penyedia
jumlah produksi batu bara
jasa pertambangan nasional
DMP menjadi sebesar 2,2 juta
terkemuka dengan dukungan
ton per tahunnya.
para tenaga kerja profesional
Feriwan juga
yang berpengalaman, unitmenambahkan bahwa
unit alat berat berstandar
operasional CK di proyek
internasional, serta penerapan
DMP tentunya akan didukung
sistem teknologi modern yang
penuh oleh perusahaanterintegrasi dari hulu hingga
perusahaan di bawah
hilir.
naungan Grup ABM dan
Seiring mulai pulihnya
Tiara Marga Trakindo seperti
perekonomian global,ABM
Trakindo, PT Sanggar Sarana
optimis ke depannya tren
Baja, Grup PT Cipta Krida
di sektor pertambangan,
Bahari dan lain-lain. “Kami
khususnya batu bara akan
optimistis dapat menjalankan
terus tumbuh positif. Berbagai
operasional yang unggul serta strategi telah disiapkan
dapat memberikan hasil yang
guna mendorong performa
terbaik bagi DMP,” tambah
perseroan sepanjang tahun
Feriwan.
2021, mulai dari meningkatkan
Sebagaimana diketahui,
sinergi dalam Grup PT ABM
CK merupakan perusahaan
Investama,Tbk (ABM),
kontraktor tambang,
meningkatkan volume
anak perusahaan PT ABM
dan kinerja operasional,
Investama,Tbk. Sementara
melakukan cost review
ABM adalah perusahaan
yang berkelanjutan, hingga
investasi strategis bidang
mengeksplorasi peluang
sumber daya energi, jasa
menambah cadangan batu
energi, dan infrastruktur
bara. EI

TERUS MENGUAT, HBA JUNI TEMBUS USD 100,33 PER TON

T

Dozer Liebherr PR 776 menjadi mesin andalan dalam
penambangan batubara (Foto: PTL)
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ren positif terus
diperlihatkan batu
bara sebagai salah satu
sumber energi. Ini terlihat dari
Harga Batubara Acuan (HBA)
yang dirilis pemerintah, cq
Kementerian ESDM. Untuk
bulan Juni, HBA menyentuh
angka USD100,33 per ton.
Ini berarti naik USD10,59
per ton dibandingkan bulan
Mei 2021. Bulan lalu Harga
Batubara Acuan (HBA) ada
di angka USD89,74 per
ton. Capaian harga bulan ini
menjadi yang tertinggi sejak
November 2018. kala itu HBA
bertengger di USD97,90 per
ton.

Dalam penjelasannya, Kepala
Biro Komunikasi, Layanan
Informasi Publik, dan Kerja Sama
(KLIK) Kementerian ESDM,
Agung Pribadi, menjelaskan tren
kenaikan harga batu bara dalam
dua bulan terakhir terutama
didorong oleh peningkatan
permintaan dari Tiongkok.
Ada dua faktor penting yakni
periode musim hujan di negara
tersebut. Di sisi lain, semakin
tingginya harga domestik batu
bara Cina.
“Kenaikan permintaan
(Tiongkok) untuk keperluan
pembangkit listrik yang melampaui kapasitas pasokan
batubara domestik,” terang
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PENJUALAN BIJIH BESI ZINC NAIK 377,30% PADA 2020

T Kapuas Prima
Coal Tbk (ZINC)
mencatatkan kinerja
yang baik di tengah pandemi
Covid-19 selama tahun
2020. Per Desember 2020,
perseroan berhasil mencetak
peningkatan penjualan
untuk komoditas bijih besi
mencapai 377,30% atau
sebesar Rp 7,41 Miliar,
dibandingkan pada tahun
2019 hanya sebesar Rp 1,55
Miliar. Sementara penjualan
komoditas Seng Perseroan
tercatat sebesar Rp 304,94
Miliar, komoditas Timbal
sebesar Rp 127,00 Miliar,
dan Perak sebesar Rp 168,75
Miliar.
“Kami melihat
adanya peluang positif
dari peningkatan harga
komoditas di penghujung
tahun 2020, terutama harga
bijih besi. Oleh karenanya

perseroan pun mulai
menggerakkan armada alat
berat dan memulai kembali
penambangan skala besar
bijih besinya pada kuartal 4
tahun 2020 untuk persiapan
perseroan menghadapi tahun
2021. Langkah ini dinilai
tepat melihat sekarang harga
bijih besi sudah melewati
USD 200 untuk kadar 62%,”
ungkap Harjanto Widjaja,
Direktur Utama ZINC,
dikutip dari rilis perusahaan
ini, Sabtu (29/5).
Adanya pandemi
Covid-19 selama tahun 2020
turut mempengaruhi kinerja
perusahaan ini dibandingkan
tahun sebelumnya. Meski
demikian, ZINC masih
mampu membukukan
penjualan sebesar Rp 608,1
Miliar, dengan kontribusi
penjualan terbesar berasal
dari pasar ekspor yang

mencapai Rp 600,6 Miliar.
Perseroan juga mencatatkan
laba kotor sebesar Rp 161,7
Miliar, sedangkan laba bersih
tercatat sebesar Rp 29,12
Miliar sepanjang tahun 2020.
Sejalan dengan rencana
bisnis ke depan, pada
tahun ini ZINC akan
fokus untuk meningkatkan
kapasitas produksi serta
penambangan dari bisnis
intinya. Perusahaan ini
optimis dengan cadangan
mineral yang dimiliki,
kapasitas produksi dapat
terus ditingkatkan untuk
mendukung penjualan ke
depan.
“Diharapkan pada
tahun 2021 ini produksi
konsentrat timbal dapat
mencapai 17.500 ton, serta
produksi konsentrat seng
mencapai 46.000 ton sesuai
dengan kuota ekspor yang

kami miliki. Tentunya target
ini masih masih dapat
berubah apabila peningkatan
kapasitas produksi kami
berhasil, di mana kami
menargetkan kapasitas
produksi dapat meningkat
sekitar 20-30% di tahun ini.
Selain itu, perusahaan ini
akan terus meningkatkan
produksi bijih besi untuk
menangkap peluang positif
dari peningkatan permintaan
komoditas tersebut. Hal ini
sebagai dampak dari perang
dagang yang terjadi antara
Australia dan China yang
turut mengangkat harga
komoditas tersebut,” tutup
Harjanto.
PT Kapuas Prima Coal
adalah perusahaan yang
melakukan kegiatan usaha di
bidang pertambangan bijih
besi (Fe) dan Galena yang
kemudian diolah menjadi
konsentrat timbal (Pb)
dan konsentrat seng (Zn).
Berdiri sejak tahun 2005
dan tercatat di Bursa Efek
Indonesia sejak Oktober
2017, saat ini Perseroan
fokus mengolah Galena
(PbS) menjadi konsentrat
Timbal (Pb) dan Seng
(Zn) dengan pengetahuan,
pengalaman dan teknologi
pengolahan yang terbaik
untuk mendapatkan hasil
atau kadar yang maksimal. EI

Agung.
Selain itu, musim
hujan ekstrim juga ikut
memperketat kapasitas
pasokan batu bara Tiongkok.
“Faktor ini yang memicu harga
batu bara global ikut terimbas
naik,” tandas Agung.
Sebagai catatan, nilai HBA
sejak 2021 cukup fluktuatif.
Dibuka pada level USD 5,84
per ton pada Januari lalu,
HBA mengalami kenaikan
pada Februari USD 87,79
per ton, sempat turun pada
Maret USD 84,47 per ton.
Sementara dalam dua bulan
terakhir, HBA mengalami
kenaikan, yaitu USD86,68 per
ton pada April dan di bulan
Mei sebesar USD 89,74 per
ton.
Perhitungan nilai HBA

diperoleh dari rata-rata empat
indeks harga batubara dunia,
yaitu Indonesia Coal Index (ICI),
Newcastle Export Index (NEX),
Globalcoal Newcastle Index
(GCNC), dan Platt’s 5900
pada bulan sebelumnya.
Sejauh ini, perubahan
HBA disebabkan oleh faktor
pasokan dan permintaan.
Dari sisi pasokan biasanya
dipengaruhi oleh cuaca, teknis
tambang, kebijakan negaranegara supplier, hingga teknis
di supply chain seperti kereta,
tongkang, maupun loading
terminal.
Sementara untuk
permintaan biasanya
dipengaruhi oleh kebutuhan
listrik yang turun berkorelasi
dengan kondisi industri,
kebijakan impor, dan kompetisi

dengan komoditas energi lain,
seperti LNG, nuklir, dan hidro.
Nilai HBA pada Juni ini
akan dipergunakan pada
penentuan harga batu bara
pada titik serah penjualan
secara Free on Board di atas
kapal pengangkut (FOB Vessel)
selama sebulan.
Sementara itu, APBI
memproyeksikan ekspor
batu bara nasional akan
menembus 160 juta ke Cina.
Target ini masih dibahas
dalam conference call dengan
pihak China Coal Transportation
and Distribution Association
(CCTDA). “Namun tentu
hasilnya sangat tergantung
pada kesepakatan business-tobusiness (B2B) dan juga kuota
impor Tiongkok,” terang
Hendra.

Tahun lalu Indonesia
mengekspor 140 juta ton.
Sementara sebelumnya
Indonesia telah menan-datangani
Nota Kesepakatan untuk 200
juta ton dengan China Coal
Transportation and Distribution
Association (CCTDA).
Dari sisi produksi, output
pada kuartal pertama tahun
ini kemungkinan akan lebih
rendah dari periode yang sama
tahun lalu. Curah hujan yang
cukup tinggi dia sebut menjadi
penyebab turunnya produksi
pada kuartal I tahun ini. Pada
kuartal I diproyeksikan lebih
rendah, namun sampai akhir
tahun 2021 diproyeksikan
produksinya bisa mencapai
lebih dari yang ditargetkan
pemerintah sebesar 550 juta
ton. EI

PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) –
Proses Penambangan ZINC

P

PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) –
Proses Penambangan ZINC
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KLARIFIKASI KEJADIAN BENCANA ALAM DI
TAMBANG BATU BARA MILIK
PT RANTAUPANJANG UTAMA BHAKTI (RUB)

Foto sebelum air banjir masuk ke dalam pit (keadaan air sudah
meluap dari sungai) pada tanggal 15 mei 2021 (Sumber foto: PPA)

Gambar panah merah menunjukkan area masuknya air
banjir yang melewati tanggul

P

T Putra Perkasa Abadi (PPA)
salah satu kontraktor jasa
pertambangan, yang saat
ini sedang melakukan kontrak Jasa
Penambangan dengan PT Rantau
Panjang Usaha Bakti (RUB) yang
terletak di Kecamatan Teluk Bayur
dan Sambaliung, Kabupaten Barau,
Kalimantan Timur, mengklarisikasi isu
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mengenai bencana banjir yang terjadi di
area penambangan perusahaan tersebut
baru-baru ini.
Bencana banjir itu terjadi pada
tanggal 13 Mei 2021 di Kabupaten
Berau, Kalimantan Timur dan
merendam 14 kampung (desa) di empat
kecamatan yang berada di bantaran
Daerah Aliran Sunga (DAS) Segah dan
JUNI 2021

DAS Sungai Kelay. Berdasarkan laporan
Badan Penanggulan Bencana Daerah
Kabupaten Berau, Selasa (18/5), banjir
tersebut mengakibatkan kerusakaan
lingkungan, kerugian materi seperti
fasilitas umum, fasilitas pendidikan dan
kesehatan, pertanian, air bersih, listrik,
sektor usaha pertambangan dan lainlain. Beruntung tidak ada korban jiwa
dalam kejadian tersebut.
Menurut PT Putra Perkasa Abadi,
sebagaimana dijelaskan dalam rilis yang
diterima Majalah Equipment Indonesia,
Rabu (19/5), yang sebenarnya terjadi
adalah banjir itu disebabkan karena
meluapnya air Sungai Kelay yang
menggenangi perkampungan dan juga
mengalir ke arah tanggul/bendungan
PIT lokasi tambang PT RUB dimana
ketinggian serta tekanan airnya melebihi
kemampuan kapasitas daya tahan
tanggul tersebut.
Peruntukan tanggul itu sudah
dikaji secara geotek, dan telah
memperhatikan aspek K3 serta aspek
terkait lainnya yang berlandaskan
kepada ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Fakta ini diperkuat
oleh Surat Penegasan dari Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Berau Nomor:
360/206/BPBD/2021 tertanggal 18 Mei
2021 yang menyatakan bahwa kejadian
banjir atau meluapnya sungai Kelay
adalah murni disebabkan Bencana Alam/
Force Majeure.
Sebelum terjadinya bencana alam
yang berimbas masuknya luapan air
ke dalam PIT PT RUB ini, PT PPA
dengan berkordinasi dan mengikuti
arahan PT RUB secara bersama-sama
sudah melakukan antisipasi agar tidak
timbul kerugian materil dan immaterial,
termasuk adanya korban jiwa. Langkahlangkah preventif yang dilakukan oleh
PT PPA dan PT RUB adalah melakukan
monitoring selama meluapnya aliran
air dari sungai Kelay, menghentikan
aktivitas pekerjaan di dalam area PIT
dan sekitarnya, melakukan pengamanan
manusia dan peralatan yang digunakan
di dalam PIT dan sekitarnya serta
melakukan koordinasi terhadap pihak
internal dan eksternal. EI

Nikmati Potongan harga 50% untuk Premium
Membership. Gunakan kode EI50
* Berlaku sampai 30 September 2021
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DAYA KOBELCO DUA DEKADE DI ERA
Tanpa terasa PT Daya
Kobelco Construction
Machinery Indonesia telah
20 tahun berkiprah di bumi
Indonesia, berkontribusi
untuk membangun negeri
tercinta ini di berbagai
sektor industri.

P

T Daya Kobelco Construction
Machinery Indonesia (DKCMI)
sudah berdiri sejak 7 November
2000 yang awalnya berlokasi di Cilandak
Commercial Estate Jakarta. Hingga kini
perusahaan ini sudah memiliki ribuan
pelanggan dengan berbagai latar belakang
kegiatan industri yang tersebar luas di
banyak kota di Indonesia. DKCMI telah
memiliki 25 Cabang dan Service Station
yang tersebar di seluruh Indonesia
dengan Kantor Pusat yang kini terletak

12
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di Kawasan Industri MM2100 Cibitung,
Bekasi, Jawa Barat.

Unit

Saat ini, beragam produk hydraulic
excavator dan crawler excavator dengan
berbagai tipe unit telah dipasarkan
oleh PT Daya Kobelco Construction
Machinery Indonesia, dari kelas Mini,
Midi hingga Heavy. Selain itu, DKCMI
memasarkan alat angkat jenis Crawler
Crane.
Untuk kelas yang kecil (Mini),
DKCMI menyediakan tipe SK35SR dan
SK50P. Sebagai pionir Mini Excavator
di Indonesia, perusahaan ini telah
berkomitmen untuk tetap menyediakan
unit Mini dengan standar terbaik untuk
berbagai macam jenis pekerjaan di lahan
atau area kerja yang sempit. Kedua
tipe tersebut menggunakan teknologi
yang didesain dengan menyesuaikan
kondisi iklim tropis seperti di Indonesia,
yaitu dengan penyematan sistem

JUNI 2021

INDr (Integrated Noise Reduction
Cooling system) sebagai pengaman dan
penyaring kotoran untuk membantu
memaksimalkan sistem pendinginan
pada engine.
Kedua mini excavator Kobelco
tersebut juga mempunyai desain bodi
Short Tail Swing, yaitu bagian ekor
(belakang) didesain tidak jauh melewati
lebar crawler unit itu sendiri (0 mm
pada SK35SR dan 190 mm pada SK50P).
Dengan desain itu, unit-unit mini ini bisa
digunakan untuk pekerjaan di area yang
sempit.
Dari segi keamanan, SK50P ditopang
dengan Cabin Unit yang sudah didukung
fitur-fitur ROPS (Roll Over Protective
Structure), TOPS (Tip Over Protective
Structure) maupun FOPS (Falling
Object Protective Structure). Sedangkan
mini excavator SK35SR sudah dilengkapi
dengan TOPS (Tip Over Protective
Structure).
Untuk kelas Midi Excavator tersedia
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Berbagai model excavator
Kobelco yang dipasarkan PT
Daya Kobelco (Foto: DKCMI)

CKS800, CKS900, BMS800, BMS1000,
dan CKL1000i. Kelas 101 hingga 185ton yaitu tipe CKS1100, CKS1350,
7120S, CKE1800-1F, CKL1350i, dan
BMS1200HD. Kelas 248 hingga 299ton yaitu tipe 7250S, CKS2500, dan
CKL2600i. Kelas 300 hingga 399-ton
yaitu tipe CKS3000. Kelas 400 hinggga
499-ton yaitu tipe SL4500S. Dan
terakhir kelas 500 hingga 699-ton yaitu
tipe SL6000S. Untuk membantu para
pelanggan agar lebih mudah memenuhi
kebutuhan-kebutuhan unit crane, maka
saat ini PT DKCMI telah menyediakan
stock unit crane di Indonesia, yaitu tipe
unit 7055-3F dan CKL1000i.
Untuk menjamin para pelanggan
mendapatkan alat berat terbaik
Kobelco, DKCMI fokus pada empat
hal: daya tahan (durability), kenyamanan
operator
(operator
comfort),
perawatan
(maintainability),
dan
konsumsi bahan bakar yang rendah
(low fuel consumption). Perusahaan
ini memastikan Anda mendapatkan
unit yang tangguh, kenyamanan bagi
operator Anda untuk hasil kerja yang
lebih baik dalam jangka waktu lama, dan
kemudahan untuk melakukan perawatan
unit.
Selain itu, dengan konsumsi bahan
bakar yang lebih rendah dari tipe
sebelumnya, tentunya biaya operasional
akan menjadi lebih rendah dan

14
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Crawler Crane Kobelco
CKL1000i & 7055-3F (Foto: EI)

memberikan keuntungan yang lebih
besar dari bisnis yang Anda jalankan.
Seiring dengan kampanye pengurangan
penggunaan bahan bakar di seluruh
dunia, Kobelco juga selalu memberikan
fokus utama pada penurunan atau
penghematan penggunaan bahan bakar
fosil pada setiap unit yang dikembangkan
dan diproduksinya.

Service

Sejak awal berdirinya, PT Daya
Kobelco
Construction
Machinery
Indonesia terus berusaha semaksimal
mungkin untuk memberikan pelayanan
yang terbaik untuk kepuasan pelangganpelanggannya. Salah satu caranya adalah
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dengan tidak hanya mendistribusikan
alat-alat berat Kobelco (Excavator
dan Crawler Crane), namun juga
menyediakan layanan purna jual (after
sales service) seperti penyediaan suku
cadang dan perbaikan (service) khusus
Kobelco dan juga tersedia used machine
department.
Untuk memberikan pelayanan terbaik
dalam segi service, DKCMI memiliki
Training Center untuk pengembangan
mekanik agar bisa menjadi mekanik
yang handal dan profesional. Hasil ini
dibuktikan saat Kontes Mekanik Asia
yang diselenggarakan setiap tahun
dimana mekanik dari DKCMI selalu
menjuarai Kontes Mekanik tingkat

COVER STORY
Asia tersebut dan menjadi wakil Asia
di tingkat Kontes Dunia. Mengirimkan
peserta kontes yang selalu berbeda
setiap tahunnya membuat kualitas
mekanik DKCMI merata, baik dalam sisi
teknikal maupun non teknikal.
Untuk mendukung kelancaran bisnis
para pelanggan, DKCMI juga memberikan
edukasi berupa User Training (Pelatihan
untuk para pelanggan). Hal ini bertujuan
untuk
meningkatkan
pemahaman
pengoperasian dan pemeliharaan unitunit Kobelco dengan cara mendatangkan
pelatih dari Kobelco yang kompeten
untuk memberikan pelatihan langsung di
tempat pelanggan ataupun di site.

CSR

Tidak hanya berbicara mengenai
produk, DKCMI juga selalu berusaha
untuk memberikan yang terbaik un
tuk bumi pertiwi ini. Salah satunya
ada
lah dengan membantu sesama
melalui berbagai program Corporate
Social Responsibility (CSR). Pada tahun
2005, misalnya, perusahaan ini turut
berkontribusi secara nyata untuk korban
bencana alam tsunami di Aceh dan pada
tahun 2006 juga berinisiatif untuk me
ngulurkan bantuan sebagai upaya kepe
dulian atas bencana gempa di Yogyakarta.
Selain
itu,
DKCMI
juga
menyelenggarakan regular Blood Donation
Day (donor darah) yang akhirnya acara
ini dilakukan secara rutin setiap tahun.
Yang terakhir, DKCMI juga turut serta
dalam memberikan bantuan terhadap
para korban bencana gempa dan tsunami
yang terjadi di kota Palu tahun 2018.

Struktur dan Semangat
Baru

Peringatan dua dekade berdirinya
PT Daya Kobelco Construction
Machinery Indonesia yang jatuh pada 7
November 2020 silam menjadi momen
yang istimewa sekaligus menantang bagi
DKCMI. Hari bahagia itu dirayakan di
tengah pandemi Covid-19 yang sedang
melanda Indonesia dan dunia. Rasa
syukur segenap karyawan dan pimpinan
diwujudkan dengan terus menyatukan
semangat dan energi optimis untuk
Indonesia yang sedang membutuhkan
banyak dukungan dari semua pihak
dalam segala lini pembangunan. Oleh
karena itu, peringatan dua dekade ini
akan dijadikan sebagai momen dan
langkah signifikan untuk menyediakan
energi baru di era normal baru.
Bertepatan dengan ini, untuk
menyambut dekade berikutnya, DKCMI
juga melakukan perubahan dalam
struktur organisasi perusahaan. Pada 1
April 2021, perusahaan ini melakukan
peralihan kepemimpinan kepada Akifumi
Yokomori sebagai President Director
dan Masao Katsuki sebagai Vice
President Director yang baru. Dengan
semangat berevolusi untuk masa depan
yang lebih baik (Evolving For Better
Future), DKCMI menempatkan generasi
muda dipucuk pimpinan dengan harapan
bisa membawa angin perubahan baru
dengan ide-ide dan semangat yang lebih
segar dan mampu mengikuti perubahan
jaman yang baru ini, dimana persaingan
semakin ketat dan teknologi semakin
berkembang dalam setiap lini kehidupan.

Kontes Mekanik Asia di KCMSA Thailand

Untuk mengikuti perkembangan
jaman itu, DKCMI mengambil langkahlangkah baru. Dari segi informasi, DKCMI
telah melakukan beberapa perubahan
pada website www.dayakobelco.com
(coming soon) agar masyarakat bisa lebih
mudah mendapatkan informasi tentang
DKCMI dan alat-alat berat Kobelco
yang dipasarkannya, juga bertujuan
untuk mempermudah masyarakat dalam
memilih alat-alat berat yang tepat untuk
pemenuhan kebutuhan alat berat yang
sesuai dengan aplikasi atau kegiatan yang
akan dijalankannya.
DKCMI juga telah meluncurkan
akun di beberapa media sosial seperti
Instagram
(@ptdayakobelcocmi),
Facebook (Daya Kobelco CMI) dan
Youtube (DAYA KOBELCO CMI)
sebagai alat komunikasi dan berbagi
informasi dan promosi antara DKCMI
dengan para customer khususnya, dan
dunia pada umumnya.
Selain itu, DKCMI juga telah
mempersiapkan beberapa rencana
dan teknologi baru untuk memenuhi
kebutuhan unit yang bisa diandalkan
bagi masyarakat Indonesia. Semangat
ini diiringi juga dengan perubahan dan
peningkatan pada internal DKCMI
dengan tujuan untuk meningkatkan
kinerja perusahaan yang juga akan
meningkatkan pelayanan bagi masyarakat
Indonesia. Harapannya, dengan semangat
baru dan energi positif untuk berevolusi
DKCMI dapat menyatu dengan segenap
elemen bangsa lainnya untuk Indonesia
yang lebih baik dalam menyongsong era
normal baru. EI

Pelatihan langsung di tempat pelanggan
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LIEBHERR R 9800 -

“THE GIANT DIGGER” BERAKSI
DI LOKASI TAMBANG BATU HIJAU

P

T Amman Mineral Nusa
Tenggara (AMMAN) adalah
perusahaan pertambangan
Indonesia yang mengoperasikan
tambang Batu Hijau. AMMAN
memiliki beberapa prospek tembaga
dan emas yang paling menjanjikan
yang terletak di Kabupaten
Sumbawa Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Tambang Batu Hijau
merupakan tambang tembaga dan
emas terbesar kedua di Indonesia,
dan merupakan aset pertambangan
kelas dunia.
PT Liebherr Indonesia Perkasa
(PTL) mulai beroperasi di tambang
Batu Hijau pada 2019 dengan
perakitan backhoe excavator R 9350
pertama, yang diluncurkan pada 11
April 2019, dan diikuti oleh backhoe
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excavator R 9350 kedua yang
diluncurkan pada 19 Mei 2019.
Untuk mendukung aktivitas
pelanggannya, Liebherr Indonesia
memiliki perjanjian untuk
menyediakan layanan di lokasi dan
dukungan untuk armada excavator
backhoe pertambangan Liebherr
milik customer. Tim Liebherr
Indonesia di lokasi tambang Batu
Hijau saat ini terdiri dari 6 Field
Service Technicians yang telah
didukung oleh perwakilan Liebherr
Mining Product Support, Laurent
Fricker, untuk tugas operasional
tahun pertama alat berat.
Bersama-sama tim, Liebherr telah
mengembangkan dan membuktikan
bahwa kualitas tinggi dari dukungan
yang disediakan memastikan bahwa
JUNI 2021

ketersediaan mesin pelanggan
melebihi harapan.
Seiring kesuksesannya yang terus
berlanjut dengan AMMAN, Liebherr
Indonesia menyelesaikan penjualan
backhoe excavator R 9800, yang
dikirim ke tambang pada Februari
2021. Alat berat ini adalah yang
terbesar dalam portofolio produk
Liebherr Mining dan berbobot
800 Ton yang mengesankan dalam
konfigurasi backhoe, dan dilengkapi
dengan desain bucket Liebherr EVO
40m3 untuk penetrasi material
maksimum karena sifat geologi situs.
Pada tanggal 24 April 2021
Liebherr Indonesia menyelesaikan
perakitan dan commissioning mesin
R 9800, serta dalam gaya Liebherr
yang sebenarnya, upacara serah
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terima mesin yang bergengsi
berlangsung di tambang Batu
Hijau di mana semua karyawan PT
Amman Mineral Nusa Tenggara
bersama dengan Assembly Team
Liebherr Indonesia secara resmi
menyerahkan kunci mesin kepada
pelanggan yang berharga. Kedua
belah pihak menyampaikan ucapan
terima kasih kepada semua tim yang
bekerja keras, baik dari AMMAN
maupun Liebherr Indonesia, yang
telah berpartisipasi dalam perakitan,
pengujian, dan commissioning
mesin yang aman dan lancar guna
mengantarkan mesin ini ke tim
produksi secara tepat waktu.
Untuk lebih mendukung tim
produksi AMMAN di tambang
Batu Hijau, Liebherr Indonesia
menyelenggarakan program
pelatihan operator agar pelanggan
mendapatkan praktik kerja terbaik
dan teknik mesin saat bekerja
dengan R 9800 secara penuh di
lingkungan produksi. Operator
Trainer Liebherr Indonesia yang
berpengalaman, Tom Friend,

memberikan pelatihan selama dua
minggu, yang dibagi menjadi sesi
pelatihan di ruang kelas dan tugas
fisik untuk operasional mesin.
Kegiatan-kegiatan pelatihan yang
diberikan meliputi: keselamatan
alat berat, inspeksi keliling, tata
letak kabin operator, prosedur
penyalaan/penghentian, prosedur
pengoperasian berdasarkan
persyaratan, dan dasar-dasar
industri. Dengan pelatihan ini
diharapkan setiap individu dapat
mengembangkan keterampilan
untuk mengoperasikan mesin
tambang yang besar ini dengan
aman dan mahir.
Untuk mendukung kebutuhan
pelanggan akan produktivitas
mesin yang maksimal dan waktu
henti (downtime) yang minimal,
Liebherr Indonesia telah bekerja
sama dengan tim perawatan
AMMAN untuk menghasilkan
rencana perawatan terperinci yang
akan diikuti selama masa pakai
alat ini. Liebherr Mining/AMMAN
Maintenance Management System
JUNI 2021

mengikuti dan memantau masa
pakai sambil memprediksi aktivitas
pemeliharaan.
Mesin pengeduk ini hanya
menggunakan komponenkomponen Liebherr yang asli
untuk memastikan interaksi terbaik
dengan alat berat, mendorong
kinerja alat berat yang optimal dan
pengoperasian alat berat yang paling
efektif. Liebherr Indonesia secara
berkala akan meninjau persyaratan
suku cadang dan komponenkomponen mesin. Hal ini akan
didasarkan pada jam operasi alat,
konsumsi dan perawatan terencana,
yang berdampak pada waktu henti
yang minimal untuk AMMAN
dengan akses ke consignment stock
yang disimpan di lokasi tambang
Batu Hijau yang memberikan
produktivitas yang lebih baik kepada
pelanggan dengan menyediakan
suku cadang pada saat yang paling
dibutuhkan.
Salah satu dari banyak tantangan
yang dihadapi Liebherr Mining
Excavator R 9800 dalam tugas
EQUIPMENT INDONESIA
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operasional hariannya di tambang Batu
Hijau adalah alat ini menjadi mesin
backhoe kelas ultra pertama yang
akan dioperasikan. Saat ini pelanggan
menggunakan mesin backhoe yang
lebih kecil di kelas 300 ton dan
500 ton serta rope shovel di kelas
1.000 ton. Selama beberapa minggu
pertama pengoperasian alat berat
ini dan setelah operator AMMAN
memiliki waktu untuk mendapatkan
pengalaman operasional, mesin ini
mencapai hasil produksi lebih dari
8.000 ton per jam, yang merupakan
pencapaian yang luar biasa setelah
hanya beberapa minggu pengalaman
pengoperasian.
Bagaimana umpan balik pelanggan
setelah mengoperasikan R9800?
Menurut sumber PT Liebherr
Indonesia Perkasa, AMMAN sangat
senang dengan kinerja excavator
tambang R9800 ini. Menurut mereka,
mesin ini sangat mulus dan cepat
dalam pengoperasiannya. Misalnya,
pemuatan truk angkut Caterpillar
793 dicapai dalam 3 lintasan yang
juga sebanding dengan yang mereka
capai saat memuat dengan rope
shovel P&H 4100. Operator AMMAN
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juga mengatakan alat berat ini sangat
nyaman dioperasikan saat bekerja
dalam waktu lama.
Liebherr Mining Excavator R 9800
dirancang untuk bekerja di pasar
excavator tambang kelas ultra; sangat
cocok untuk memuat truk angkut
kelas ultra berbobot 240, 290 dan 360
ton.Alat berat ini dirancang sebagai
alat pemuat yang optimal untuk
operasi penambangan skala besar dan
dapat mencapai target produksi yang
paling sulit dan menantang.
R 9800 didukung oleh dua mesin
Cummins QSK60 dan menggunakan
sirkuit ayun loop tertutup untuk
memungkinkan torsi ayun
maksimum sambil mempertahankan
aliran oli penuh yang diperlukan
untuk sirkuit attachment yang
berfungsi. Sirkuit ayun independen
yang dikombinasikan dengan
sistem penggerak yang bertenaga
menghasilkan gerakan lengan yang
cepat dan mulus, yang berkontribusi
pada waktu siklus yang lebih cepat.
Desain R 9800 mengintegrasikan
sistem kontrol elektronik Litronic
Plus, yang memungkinkan kontrol
yang mudah bahkan ketika
JUNI 2021

diperlukan gerakan simultan. Sistem
redaman elektronik Liebherr yang
dipatenkan menyediakan bantalan
ujung terkontrol untuk gerakan
attachment yang mulus. Attachment
R 9800 memastikan gaya penggalian
tertinggi, penetrasi bucket
termudah, dan faktor pengisian
tertinggi untuk bekerja bahkan
dalam kondisi pengoperasian yang
paling menantang.
Kabin operator yang besar
dan lapang yang dimiliki R 9800
menawarkan kondisi kerja yang ideal
dan kenyamanan operator yang
optimal. Dipasang pada dudukan karet
penyerap guncangan, desain kabin ini
mengurangi getaran dan membatasi
polusi suara untuk menyediakan
lingkungan kerja yang tenang dan
nyaman yang diperlukan untuk harihari yang panjang dan melelahkan saat
bekerja di lokasi tambang.
PT Liebherr Indonesia Perkasa
mengucapkan terima kasih
kepada PT Amman Mineral Nusa
Tenggara atas kepercayaannya
kepada Liebherr sebagai mitra
pertambangannya sekarang dan
pada masa depan. EI
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MENIMBANG BENEFIT
REGISTRASI ALAT BERAT
Pemerintah sudah mengundangkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi. Meski para
pemilik alat tidak diwajibkan untuk meregistrasi unit-unit yang mereka miliki, namun
Pemerintah mengisyaratkan nantinya hanya alat-alat yang sudah terdaftar yang
diperbolehkan ikut dalam lelang-lelang konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR.
Apakah pemerintah akan tegas dan konsisten?

Alat berat jenis excavator merupakan mesin andalan di sektor konstruksi. Foto dalam dalam gambar ini
menampilkan CASE Excavator model 210D. Brand CASE di Indonesia diageni oleh PT ALtrak 1978. (Foto: CASE)

T

ekad Pemerintah untuk memiliki
sistem informasi peralatan
konstruksi yang lengkap dan
akurat bakal segera terwujud dengan
diundangkannya Peraturan Menteri
PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pencatatan Sumber Daya Material dan
Peralatan Konstruksi pada tanggal 1
April 2021. Beleid itu mendorong para
pemilik peralatan konstruksi untuk
mencatatkan alat-alat yang mereka
miliki di dalam aplikasi SIMPK (Sistem
Informasi Material dan Peralatan
Konstruksi). Pencatatan peralatan
konstruksi dilaksanakan selambatlambatnya 6 bulan setelah terbitnya
regulasi tersebut.
Kebijakan pencatatan peralatan
konstruksi merupakan sebuah
langkah maju dari pemerintah untuk
mendukung kelancaran pembangunan
infrastruktur di berbagai belahan
Indonesia. Ketersediaan peralatan yang
memadai sangat menentukan kualitas
dan produktivitas pekerjaan-pekerjaan

konstruksi di berbagai daerah. Itu
sebabnya, pada acara sosialisasi
Permen tersebut, Kamis (20/5),
Direktur Kelembagaan dan Sumber
Daya Konstruksi Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi Kementerian PUPR,
Nicodemus Daud, menegaskan bahwa
nantinya semua peralatan dan material
yang digunakan dalam proyek-proyek di
lingkungan Kementerian PUPR harus
tercatat di dalam aplikasi SIMPK.
Sebetulnya kebijakan pencatatan
peralatan konstruksi bukan hal baru sama
sekali. Kementerian PUPR sejak beberapa
waktu lalu sudah berupaya untuk
melakukan registrasi peralatan konstruksi.
Bahkan beberapa perusahaan sudah
mendaftar, meski tidak banyak kemajuan
yang dicapai karena belum banyak
perusahaan yang bergabung. Diharapkan
penerbitan Permen PUPR Nomor 7/2021
itu dapat semakin memacu mereka untuk
memanfaatkan fasilitas registrasi online
tersebut.
Nicodemus pernah membeberkan
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manfaat registrasi peralatan konstruksi
saat berbicara dalam acara webinar
Majalah Equipment Indonesia Februari
silam.“Kalau semua alat yang beroperasi
di berbagai proyek konstruksi di bawah
Kementerian PUPR sudah terdaftar,
maka secara otomatis semua investor
dapat mengetahui apa saja kategorikategorinya dan bagaimana ketersediaan
unit-unit itu di setiap daerah, hingga posisi
lokasi persis di mana alat-alat itu berada.
Proses tender pun menjadi lebih cepat,”
ungkapnya.
“Tidak hanya itu,” dia melanjutkan,
“proses tender ke depan pun akan
berlangsung lebih cepat karena tidak
perlu lagi melakukan pengecekan apakah
peralatannya benar-benar ada atau tidak.
Dan yang tidak kalah pentingnya, di
lapangan, alat yang dipakai sama persis
dengan yang teregister di katalog sehingga
tidak ada lagi dusta di antara kita.”
Nicodemus mengakui salah satu
kunci keberhasilan dalam membangun
sistem rantai pasok material
dan peralatan konstruksi adalah
ketersediaan data dan informasi terkait
supply-demand sumber daya material
dan peralatan konstruksi. Registrasi
alat berat perlu dilakukan agar rantai
pasok alat berat lebih tertata. Portal
SIMPK (mpk.binakonstruksi.pu.go.
id) berupaya menyediakan data dan
informasi mengenai berbagai material
dan peralatan konstruksi.
Yolanda Indah Permatasari, Jafung
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi,
dalam acara sosialisasi itu, menjelaskan
empat tujuan pencatatan SDMPK
(sumber daya material dan peralatan
konstruksi) berdasarkan Permen PUPR
Nomor 7/2021: menyiapkan pangkalan
data sumber daya material dan peralatan
konstruksi; meminimalkan ketidakpastian
EQUIPMENT INDONESIA
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Dashboard menampilkan data dan informasi serta sebaran sumber daya material dan peralatan konstruksi.

informasi terkait ketersediaan SDMPK;
mendukung pemenuhan standar
keamanan, kesehatan, keselamatan, dan
keberlanjutan pada Pekerjaan Konstruksi;
serta mendorong peningkatan
penggunaan SDMPK dalam negeri.
Terkait pembuatan pangkalan
data,Yolanda menekankan pentingnya
membangun big data rantai pasok
sumber daya material dan peralatan
konstruksi supaya dapat memetakan
keseimbangan supply (ketersediaan)
dan demand (kebutuhan) material
dan peralatan konstruksi per wilayah
di Indonesia. “Big Data menjadi basis
utama dalam mengatasi isu strategis
rantai pasok sumber daya material dan
peralatan konstruksi serta mendukung
transformasi industri konstruksi 4.0
yang berdaya saing. Penyelenggaraan
jasa konstruksi melibatkan inovasi
teknologi dan data sebagai decisionmaking tools dapat mendorong
konstruksi yang lebih cepat, lebih
murah, dan lebih baik,” ungkapnya.
Nicodemus menambahkan, dengan
ketersediaan pangkalan data yang
akurat dan komplit, tender-tender
PUPR tinggal memilih peralatan dan
material yang ada dalam katalog yang
disusun oleh Kementerian PUPR.
“Begitu peserta tender memasukkan
nomor registrasi alat, data-datanya akan
langsung keluar: nama pemilik, tahun
pembelian, pengalaman kerja di mana
saja dan seterusnya. Jadi, dalam tendertender berbagai proyek PUPR ke depan,
kita bisa pastikan alat-alat yang dipakai
di lapangan jelas track record-nya,”
imbuhnya.
Permen PUPR Nomor 7/2021
merupakan turunan dari Peraturan
Pemerintah (PP) 14 Tahun 2021
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Pasal 26D tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi. UndangUndang tersebut, antara lain, mengatur
terkait rantai pasok material dan
peralatan konstruksi, terutama dalam
mengembangkan sistem rantai pasok
jasa konstruksi dan membangun sistem
rantai pasok material, peralatan dan
teknologi konstruksi.

Mekanisme pencatatan

Bagaimana proses pencatatannya?
Peralatan-peralatan apa saja yang
dicatatkan? Siapa pemilik alat-alat itu?
Yolanda, mengutip Permen PUPR
tersebut, mengatakan Sumber Daya
Peralatan Konstruksi (SDPK) adalah
peralatan-peralatan konstruksi yang
digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan
konstruksi. Sementara pemilik SDPK
adalah kementerian/lembaga, dinas,
instansi, badan usaha, atau perseorangan
yang menguasai SDPK dibuktikan
dengan bukti kepemilikan berupa faktur
penjualan, bukti pemilik kendaraan
bermotor, akta jual beli, kuitansi
pembelian, perjanjian sewa beli, surat
hibah, atau bukti kepemilikan sah
lainnya yang diterbitkan oleh lembaga
resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
Menjelaskan mekanisme pencatatan
SDPK, mengutip ketentuan Pasal (2),
ia mengatakan bahwa pencatatan
SDPK dilaksanakan secara sederhana,
mudah, cepat, akurat, informatif, dan
tanpa dipungut biaya. Selain itu, yang
dicatatkan adalah peralatan konstruksi
yang sudah lulus uji dari lembaga yang
berwenang sesuai dengan standar, dan
mengoptimalkan penggunaan peralatan
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dalam negeri.
Permohonan pencatatan SDPK
diajukan oleh pemilik SDPK (Pasal 16,
ayat 1). Selanjutnya pada ayat 2 diuraikan
tata cara dan tahapan pencatatan SDPK,
yakni: permohonan pembuatan akun;
pengisian data dan informasi serta
pengunggahan dokumen-dokumen
pencatatan; penetapan dan penerbitan
Nomor dan Tanda Pencatatan;
pemublikasian dan pengarsipan data
serta informasi pencatatan.
Yang mengajukan permohonan
pembuatan akun adalah pemilik SDPK
melalui sistem informasi terkait
peralatan konstruksi (Pasal 17). Data dan
informasi yang wajib diisi oleh pemohon
meliputi: nomor induk berusaha; nama
pemilik SDPK; alamat pemilik SDPK;
alamat surat elektronik pemilik SDPK;
dan nomor kontak Pemilik SDPK.
Percatatan kepemilikan SDPK tidak
hanya bagi badan usaha, tetapi juga bagi
pemilik perseorangan. Selain mengisi
data-data tersebut di atas, pemilik
perseorangan wajib mencantumkan
nomor induk kependudukan.
Setelah mengisi data-data itu
secara lengkap, pemilik SDPK akan
menerima notifikasi tautan aktivasi dari
sistem informasi terkait SDPK yang
dikirim ke alamat surat elektronik.
Kemudian pemilik SDPK mengaktivasi
akun itu dengan cara membuka tautan
aktivasi itu yang diterima dalam surat
elektronik. Perlu dicatat bahwa tautan
aktivasi itu berlaku selama 24 jam sejak
notifikasi diterima.
Setelah akun berhasil diaktivasi,
pemilik SDPK akan menerima notifikasi
dan mendapatkan akses untuk
melanjutkan ke tahap pengisian data dan
informasi serta pengunggahan berbagai
dokumen. Sekiranya aktivasi akun gagal,
pemilik SDPK akan menerima notifikasi
dan dapat mengaktivasi kembali akun
dengan mengajukan permohonan ulang
tautan aktivasi.
Proses selanjutnya adalah pengisian
data dan informasi serta pengunggahan
dokumen-dokumen pencatatan SDPK
(Pasal 18). Hal ini dilakukan sendiri oleh
pemilik untuk setiap SDPK yang dicatat
dengan mengakses sistem informasi
terkait SDPK konstruksi. Data-data
dan informasi yang dimaksud meliputi:
identitas pemilik SDPK; jenis, varian, dan
subvarian SDPK; merek; tipe/model;
nomor seri; kapasitas SDPK sesuai
spesifikasi dari produsen; kapasitas
SDPK hasil pemeriksaan dan pengujian
terakhir; tahun pembuatan; tahun
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pembelian; jenis bukti kepemilikan
SDPK; dan lokasi SDPK berdasarkan
kabupaten/kota.
Pemilik SDPK juga harus
mengunggah dokumen-dokumen
pendukung pencatatan SDPK yang
meliputi: bukti kepemilikan SDPK; foto
unit; foto pelat nama unit yang memuat
nomor seri; dan surat keterangan
memenuhi syarat kesehatan dan
keselamatan kerja. Surat keterangan
tersebut harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan.
Bukti kepemilikan SDPK yang
diunggah berupa faktur penjualan, bukti
pemilik kendaraan bermotor, akta jual
beli, kuitansi pembelian, perjanjian sewa
beli, surat hibah, atau bukti kepemilikan
sah lainnya yang diterbitkan oleh lembaga
resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
Sedangkan bukti kepemilikan SDPK untuk
kendaraan bermotor yang dioperasikan
pada jalan umum berupa bukti pemilik
kendaraan bermotor.

Jamin kerahasiaan data

Yolanda memastikan semua dokumen
pendukung pencatatan SDPK yang
diunggah dijaga kerahasiaanya dan tidak
akan dipublikasikan oleh Tim Pengelola
Pencatatan. Pemeriksaan kelengkapan
semua data, informasi serta dokumen
dilakukan melalui sistem. Kalau semua
data dan informasi yang diperlukan belum
lengkap, maka permohonan pencatatan
tidak dapat dilanjutkan.Tim Pengelola
Pencatatan akan melakukan pemeriksaan
keabsahan data dan informasi, serta
unggahan dokumen.
Jika terdapat data, informasi atau
dokumen yang tidak sah, tim akan

mengirimkan notifikasi melalui alamat
surat elektronik kepada pemilik
SDPK untuk meminta klarifikasi dan/
atau perbaikan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
memperoleh notifikasi. Kalau pemilik
SDPK belum juga melakukan klarifikasi
dan/atau perbaikan data dan informai
dalam jangka waktu yang sudah
ditetapkan, permohonan pencatatan
SDPK akan ditolak.
Kalau berdasarkan hasil
pemeriksaan keabsahan dinyatakan sah,
Tim Pengelola Pencatatan memberikan
rekomendasi penetapan Nomor
dan Tanda Pencatatan SDPK kepada
pimpinan unit kerja yang membidangi
pembinaan material dan SDPK
konstruksi.Yang menetapkan Nomor
dan Tanda Pencatatan SDPK adalah
pimpinan unit kerja yang membidangi
pembinaan SDPK konstruksi (Pasal 19).
Nomor Pencatatan SDPK berupa
kombinasi atas 16 huruf dan angka yang
terdiri atas: kodifikasi SDPK dan nomor
urut pencatatan. Kodifikasi SDPK
berupa tiga huruf yang ditempatkan
pada bagian awal Nomor Pencatatan
SDPK. Nomor urut berupa 13 angka
yang terdiri atas tahun pembelian,
angka pengenal pemilik SDPK, tahun
penetapan pencatatan SDPK, dan angka
pengenal SDPK berdasarkan frekuensi
perubahan data, informasi, dan
dokumen pencatatan, dan urutan dalam
pencatatan SDPK untuk jenis unit yang
sama dalam satu tahun pencatatan.
Nomor dan Tanda Pencatatan SDPK
merupakan hasil Pencatatan SDPK
yang telah memenuhi pemeriksaan
kelengkapan dan keabsahan data,
informasi dan dokumen yang digunakan

Contoh: Konsep dashboard pencatatan sumber daya peralatan konstruksi pada Sistem Informasi Material dan
Peralatan Konstruksi yang akan dikembangkan menjadi bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
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sebagai sarana untuk mengidentifikasi
SDPK. Tanda Pencatatan SDPK
berbentuk kode respon cepat (QR
Code) yang dicetak secara mandiri
oleh Pemilik SDPK dalam bentuk stiker
dan direkatkan pada posisi yang aman,
terlindungi, dan mudah dipindai pada
unit SDPK yang bersangkutan.
Data dan informasi pencatatan
SDPK yang telah ditetapkan dan
diterbitkan Nomor dan Tanda
Pencatatan dipublikasikan melalui
dasbor pada Sistem Informasi Jasa
Konstruksi Terintegrasi. Semua data dan
informasi pencatatan SDPK disimpan
dan diarsipkan pada pangkalan data
sistem informasi peralatan konstruksi.
Pencatatan SDPK dapat diubah
berdasarkan permohonan dari
pemilik SDPK kepada pimpinan unit
kerja yang membidangi pembinaan
peralatan konstruksi melalui sistem
informasi terkait peralatan konstruksi.
Penghapusan pencatatan SDPK juga
dapat dilakukan jika terdapat data
dan informasi yang tidak benar; masa
berlaku dokumen sudah melampaui
batas waktunya; dan permohonan
dari pemilik SDPK kepada pimpinan
unit kerja yang membidangi peralatan
konstruksi melalui sistem informasi
terkait peralatan konstruksi. Ditegaskan
juga bahwa SDPK yang telah dihapus
dapat dicatatkan kembali sesuai dengan
tata cara pencatatan SDPK.
Yolanda menegaskan bahwa
Permen PUPR Nomor 7 Tahun
2021 mengamanatkan pencatatan
semua peralatan dan material yang
akan digunakan pada proyek-proyek
konstruksi supaya dapat memastikan
bahwa semua peralatan dan material
yang digunakan benar-benar masih
cukup ketersediaan dan kapasitasnya,
serta mutunya bagus. Regulasi ini
memang tidak mewajibkan para pemilik
alat untuk meregistrasi unit-unit yang
mereka miliki. Tetapi para pemilik alat
patut mempertimbangkan sinyalemen
Pemerintah yang sudah disampaikan
Nicodemus Daud bahwa hanya
alat-alat yang sudah tercatat dalam
aplikasi SIMPK yang diperbolehkan
ikut dalam lelang-lelang konstruksi di
lingkungan Kementerian PUPR pada
masa mendatang. Kalau Kementerian
PUPR bisa tegas dan konsisten dengan
rencana itu, para pemilik alat konstruksi
mungkin dapat menangkap benefit
registrasi itu sehingga mereka terpacu
untuk memanfaatkan platform yang
ditawarkan itu. EI
EQUIPMENT INDONESIA
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PRODUSEN-PRODUSEN ALAT
BERAT TERKEMUKA DUNIA 2021

Caterpillar masih menduduki peringkat pertama
dalam daftar Yellow Table 2021 (Dok. Trakindo)

K

HL Group, penerbit
asal Inggris yang fokus
menggarap segmen
industri alat berat, telah merilis
daftar produsen-produsen alat
berat terkemuka dunia tahun
2021. Posisi-posisi pada daftar
Yellow Table itu didasarkan pada
penjualan pada tahun kalender 2020
dalam Dollar AS. Mata uang telah
dikonversi ke USD berdasarkan nilai
tukar rata-rata selama tahun 2020
untuk memastikan keadilan. Data
dikumpulkan dari berbagai sumber
termasuk akun-akun yang diaudit,
pernyataan-pernyataan perusahaan,
dan sumber-sumber pihak ketiga
yang memiliki reputasi baik.

22

EQUIPMENT INDONESIA

Produsen-produsen
alat berat Cina –
XCMG, Sany dan
Zoomlion – bersaing
merebut posisi
puncak dalam daftar
Yellow Table 2021.
Mengapa Cina?
Kalau bercermin pada kondisi ekonomi
global pada tahun 2020, terutama pandemi
Covid-19 yang menggerogoti berbagai
sendi perekonomian dunia, termasuk
industri-industri yang mengandalkan
penggunaan alat-alat berat, banyak orang
beranggapan industri alat berat akan
terpuruk.
Mengutip laporan khl.com (15/5/2021),
penjualan alat berat untuk 50 OEM
JUNI 2021

(Original Equipment
Manufacturer) teratas dunia
pada Yellow Table mengalami
pertumbuhan yang baik
pada 2017, 2018 dan 2019 –
diperkirakan industri ini telah
mencapai puncak siklusnya
dan disusul dengan sedikit
penurunan pada tahun-tahun
berikutnya. Perkiraan itu
muncul sebelum terjadinya
pandemi Covid-19, sehingga
mereka yang berada di
industri ini dapat dimaafkan
karena membaca ini dengan
satu mata tertutup, bertanyatanya seberapa jauh total
penurunan penjualan pada
Yellow Table itu.
Jawaban singkatnya: tidak
sebanyak yang diharapkan.
Yellow Table tahun lalu (yang
menunjukkan penjualan
produsen-produsen alat
berat untuk 2019) mencapai
US$202,7 miliar, rekor
tertinggi.
Yellow Table tahun
ini, dengan penjualan dari
perusahaan-perusahaan
pada tahun 2020, mencapai
total US$191,5 miliar.
Penurunannya 5,5%;
penurunan yang jauh
lebih rendah dari yang
diperkirakan.
Kalau kita merunut lagi ke
belakang, pada 2018 penjualan
alat berat pada Yellow Table
senilai US$184 miliar – ini
adalah tahun yang kuat bagi
industri alat berat. Pada tahun
2020, saat terjadi pandemi
global dan lockdown di manamana, penjualan justru naik
US$7,5 miliar. Bagaimana itu
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terjadi? Ada beberapa alasan, tapi
mari kita mulai dengan yang paling
penting: Cina.
Tanpa pertumbuhan OEM-OEM
Cina dalam daftar ini, tidak ada
keraguan bahwa penurunannya
akan lebih tinggi dari 5,5%. Cina
merupakan satu-satunya pasar
peralatan konstruksi utama yang
tumbuh pada tahun 2020. Di
bawah tekanan pandemi Covid-19,
pemerintah negeri tirai bambu itu
dengan cepat menerapkan rencana
stimulus pada awal April 2020
yang mendorong lonjakan langsung
penjualan alat.
Menurut Off-Highway Research,
Cina mengalami peningkatan sekitar
14% untuk penjualan alat berat,
sementara pasar-pasar besar utama
lain semuanya turun. Pada tahun
2020 penjualan di Cina setara
dengan lebih dari sepertiga dari
semua penjualan global – maka
tidak mengherankan jika pergerakan
utama dalam daftar Yellow Table
2021 berasal dari pabrikan-pabrikan
Cina.
Sebelum kita melihat ini, ada
nama yang tidak asing di posisi
puncak daftar Yellow Table ini:
Caterpillar. Raksasa industri yang
berbasis di AS ini menempati posisi
yang sudah lazim selama ini, yaitu

Salah satu mesin Mobile
Crane XCMG. Peringkat
XCMG telah pindah dari
nomor empat ke urutan tiga
dalam Yellow Table 2021
(Foto:EI)

di nomor satu dengan penjualan
US$24,8 miliar – turun dari
US$32,8 miliar tahun lalu. Bahkan
dengan penurunan penjualan ini,
perusahaan ini masih berada di
posisi teratas, disusul Komatsu di
urutan kedua dengan penjualan
US$19,9 miliar, turun dari tahun lalu
US$23,2 miliar.

Perubahan menuju
puncak

Setelah dua pemain teratas
yang selama ini menguasai Yellow
Table, ada banyak pergerakan di
ujung atas tabel itu, dan mestinya
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hal itu tidak mengejutkan siapa pun
bahwa pergerakan-pergerakan itu
berasal dari perusahaan-perusahaan
Cina. XCMG telah pindah dari
nomor empat ke urutan tiga dengan
penjualan meningkat dari US$11,1
miliar menjadi US$15,1 miliar, dan
disusul oleh Sany yang bergerak
dari nomor lima tahun sebelumnya
ke posisi keempat kali ini. Sany
mengalami peningkatan penjualan
dari US$10,9 miliar menjadi
US$14,4 miliar.
Di posisi lima besar Yellow Table
kali ini masih ada perusahaan Cina
lain yang menunjukkan kekuatannya,
yaitu Zoomlion, yang telah
mengalami peningkatan yang luar
biasa di grafik tersebut. Pabrikan ini
telah bergeser dari nomor sepuluh
ke nomor lima, mobilitas begitu
tinggi yang hampir belum pernah
terjadi sebelumnya.
John Deere turun dari
nomor tiga ke nomor enam dan
nomor tujuh hingga sepuluh
semuanya turun satu peringkat
dibandingkan tahun lalu, dengan
Volvo CE di peringkat tujuh,
Hitachi Construction Machinery
di peringkat delapan, Liebherr di
peringkat sembilan dan Doosan
Infracore di urutan sepuluh besar.
Hyundai Heavy Industries
yang telah mengonfirmasi
pengambilalihan Doosan Infracore
dengan saham di bawah 35%
memberikannya kendali manajemen
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bisnis, akan menarik untuk melihat
bagaimana hal ini berdampak
pada penjualan kedua perusahaan
itu. Hyundai telah menyatakan
tekadnya untuk mengangkat kedua
perusahaan ini ke level tertinggi di
pasar alat berat global.

Jatuh dan bangun

Yellow Table tahun ini telah
mengalami lebih banyak pergerakan
di sepuluh besar (top ten) daripada
yang standar – pandemi global
merupakan situasi tidak biasa yang
telah menyebabkan volatilitas
makin tinggi. Penggerak terbesar
di sepuluh besar adalah Zoomlion,
yang bergerak dari posisi 10 ke
posisi lima, dan salah satu penggerak
terbesar di mana saja pada Yellow
Table kali ini.
Metso Outotec melompat
empat peringkat dari 16 ke nomor
12 - hal ini sebagian dapat dijelaskan
oleh fakta bahwa dalam daftar
tahun lalu mereka hanya Metso dan,
sejak itu, Metso dan Outotec telah
merampungkan merger keduanya.
Sebagian besar langkah lain pada
Yellow Table 2021 terjadi pada
pabrikan-pabrikan Cina. LiuGong
mengalami kenaikan yang sehat
dari 19 ke 15, Lonking naik lima
peringkat ke peringkat 23 dan
spesialis mini-excavator Sunward naik
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Tiga produsen Cina
– XCMG, Sany dan
Zoomlion - berebutan
menuju puncak daftar
Yellow Table (Foto: EI)

empat peringkat, begitu pula Foton
Lovol.
Perusahaan-perusahaan yang
posisinya bergeser ke bawah, antara
lain, Terex yang turun empat tempat
ke nomor 17, Oshkosh Access
Equipment (perusahaan induk dari
produsen alat akses JLG) - turun
lima tempat, dan Bauer turun tiga
tempat.
Terdapat satu entri baru di
Yellow Table tahun ini, yakni
produsen peralatan akses yang
berbasis di Cina, Dingli, di nomor
46. Cina merupakan pasar yang
tumbuh pesat untuk peralatan akses
seiring dengan adanya undangundang mengenai kesehatan dan
keselamatan kerja di negara itu.
Melihat ke depan penjualan
perusahaan-perusahaan OEM lebih
baik pada tahun 2020 daripada
yang diharapkan, terutama jika kita
melihat kembali hari-hari gelap
selama lockdown pertama dan
ketidakpastian yang ditimbulkannya.
Sejumlah OEM telah merilis
angka penjualan kuartal satu
untuk tahun 2021, dan hasilnya
positif dibandingkan kuartal yang
JUNI 2021

sama tahun lalu. Masuk akal untuk
mengharapkan hasil yang lebih baik
pada kuartal kedua tahun ini, saat
pandemi Covid-19 benar-benar
sudah global, menjadi lebih baik
dalam perbandingan.
Oleh karena itu, masuk akal
untuk mengharapkan Yellow
Table untuk tahun depan akan
menunjukkan pertumbuhan, dari
apa yang sudah menunjukkan
pertumbuhan yang kuat sekarang
ini. Namun, tetap diperlukan kehatihatian. Alasan mengapa Yellow Table
menunjukkan pertumbuhan yang
baik tahun ini adalah Cina – pasar
bergantung pada negara tersebut
hingga tingkat yang bisa disebut
tidak sehat pada tahun 2020.
Di masa lalu, ketika Cina telah
banyak berinvestasi di bidang
infrastruktur dan memberikan
stimulus ekonomi hingga
menimbulkan stimulus boom, terjadi
sebuah kehancuran berupa resesi
yang menyakitkan pada tahun 20102011. Indikasi-indikasinya adalah
bahwa pelajaran-pelajaran yang
telah dipetik dan tahun 2021 akan
mengalami 'soft landing', penurunan
kecil, tetapi itu adalah sesuatu yang
harus diwaspadai.
Para pemerintah di seluruh dunia
terus melakukan investasi untuk
proyek-proyek infrastruktur skala
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besar selama pandemi dan tidak ada
tanda-tanda untuk menghentikannya.
Pasar-pasar utama di seluruh dunia
yang menurun pada tahun 2020,
seperti Amerika Utara dan Eropa,
akan mengalami pertumbuhan
pada tahun 2021 tetapi Cina tetap
menjadi pertanyaan besar – jika
penurunan pada tahun 2021 'soft'
maka tahun depan kita akan melihat
hasil yang lebih sehat untuk Yellow
Table. (Sumber: khl.com)

PENDAPATAN PENJUALAN YELLOW
TABLE BERDASARKAN NEGARA
Grafik ini menunjukkan bahwa penjualan di Asia
telah meningkat dari tahun lalu sebesar 45,4% menjadi
lebih dari setengah jumlah yang dihasilkan oleh Yellow
Table secara keseluruhan, yaitu sebesar 52,1%. Hal
ini tidak mengejutkan mengingat kinerja perusahaanperusahaan Cina dalam daftar tersebut – tiga dari lima
OEM teratas adalah Cina, dengan yang lainnya juga
berasal dari Asia – Komatsu Jepang.
Amerika Utara mengalami penurunan dari
27,8% tahun lalu menjadi 22,3% – penurunan tajam,
meskipun Caterpillar yang berbasis
di AS sekali lagi duduk di puncak
klasemen. Faktanya, penurunannya
sangat tajam sehingga kawasan itu
telah diambil alih oleh Eropa, yang
mengalami penurunan persentase
dari 26,2% menjadi 25,2%, penurunan
yang tidak terlalu parah dibandingkan
Amerika Utara.
Harap dicatat bahwa angka-angka
ini mewakili pendapatan perusahaanperusahaan yang terdaftar pada
Yellow Table, dan oleh karena itu
tidak mewakili pendapatan yang
dihasilkan di dalam wilayah-wilayah
itu sendiri atau masing-masing negara
secara keseluruhan.

SEDIKIT PENURUNAN
Penjualan turun, tetapi gambaran keseluruhan sangat kuat
Mengingat dunia takluk di bawah pandemi
global Covid-19 sepanjang tahun 2020 – dan masih
berlangsung hingga kini – penjualan alat berat di antara
50 OEM teratas dunia telah terbukti sangat tangguh.
Konstruksi merupakan salah satu industri besar
dunia yang paling sedikit terpengaruh oleh Covid-19,
dengan pembangunan yang dianggap ‘penting’ di
sebagian besar negara dan terus berlanjut. Proyekproyek infrastruktur skala besar terus berlanjut
– dan yang baru sudah diumumkan – dan, tentu
saja, pemerintah Cina bertindak cepat untuk
meningkatkan permintaan melalui stimulus.

Penjualan yang dicapai tahun 2019 pada Yellow
Table sebesar US$202,7 miliar dan pada tahun 2020
hanya turun menjadi US$191,5. Mengingat semua
yang terjadi pada tahun 2020, angka itu sangat kuat.
Tahun depan akan terlihat peningkatan penjualan,
meskipun mungkin tidak sebanyak yang diharapkan
mengingat Cina, pasar terbesar di dunia, mungkin
mengalami penurunan. Dengan vaksinasi, situasi
penguncian di banyak negara terlihat lebih cerah,
tetapi ada negara yang masih berjuang - India dan
sebagian Amerika Selatan pada saat penulisan
laporan ini - dan situasi pandemi masih berkembang.
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JOBSITE STORY

KEANDALAN & EFISIENSI

BAHAN BAKAR EC210D MEMBUAT
HAPPY NEW YEAR BENAR-BENAR HAPPY
Pemilik sekaligus operator Volvo EC210D, Happy New Year, merasa puas dengan
keandalan dan efisiensi bahan bakar excavator tersebut saat bekerja memuat pasir
endapan sungai ke mesin crusher pada tambang pasir di Jawa Tengah.

D

i sebuah tambang pasir di Kecamatan Borobudur,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, seorang pria tidak
hanya terlihat senang (happy) dari namanya saja, tapi
ia memang benar-benar “happy” mengoperasikan excavator
Volvo EC210D. Sejak 2017, Happy New Year – nama pria
tersebut – telah memercayakan excavator kelas 20 ton ini
yang terbukti andal dan efisien untuk memuat endapan pasir
sungai ke crushing unit.
Excavator yang dioperasikannya bekerja selama 8-10 jam
per hari tanpa sedikit pun kehilangan performanya. “Saya
lebih memilih Volvo EC210D dibandingkan merk lain karena
kinerja, keandalan, dan kualitas unit yang terjaga dalam waktu
yang lama,” ujarnya.
Excavator Volvo EC210D dirancang dengan menggunakan
komponen-komponen yang awet demi menghasilkan
performa optimal dalam semua aplikasi, mempertahankan
nilai guna alat dan keuntungan yang tinggi. Tidak heran, Happy
sangat optimis jika unit ini dapat terus ia gunakan dalam 5
hingga 8 tahun mendatang. Menurutnya, dalam kurun waktu
tersebut alat ini mampu menekan biaya produksinya berkat
konsumsi bahan bakar yang irit. “Volvo EC210D benar-benar
irit bahan bakar,” ujarnya antusias.
Sangat efisien
Mesin tangguh asli buatan Volvo yang bekerja selaras
dengan sistem hidraulik mampu menghasilkan torsi tinggi pada
rpm rendah sehingga kombinasi antara performa dan efisiensi
bahan bakar dapat tercipta. Sedangkan untuk mengejar waktu
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siklus yang cepat dan konsumsi bahan bakar yang optimal,
operator dapat memilih lima mode kerja yang disesuaikan dengan
kondisi riil di lapangan: I (Idle), F (Fine), G (General), H (Heavy),
dan P (Power Max).
Faktor lain yang membuat Happy menyukai excavator
EC210D adalah fitur keamanan dan stabilitas. Hal ini penting
mengingat tambang pasirnya terletak tidak jauh dari gunung
berapi aktif yang penuh medan curam dan longsor, selain
juga rawan erupsi sewaktu-waktu. Baginya semua itu tidak
menjadi masalah karena EC210D memiliki pijakan yang baik
di area yang licin serta visibilitas kabin yang luar biasa untuk
membantunya bekerja secara aman dan tetap produktif.

Perawatan yang mudah

Seperti lazimnya memiliki sebuah mesin, perawatan rutin tak
ayal menjadi hal wajib. Untungnya, Happy selalu didukung oleh
dealer resmi Volvo, PT Indotruck Utama.“Dealer Volvo selalu
siaga membantu jika terjadi masalah mendadak. Hal itu berguna
agar unit selalu siap digunakan tanpa harus downtime,” jelasnya.
Pengecekan rutin terhadap kondisi mesin ini mudah dilakukan
karena terdapat pelat anti selip, pengelompokan filter-filter, akses
langsung dari tanah, dan titik-titik pelumasan di satu tempat.
Interval servis yang panjang membuat mesin ini selalu siap
dioperasikan dan meningkatkan produktivitas secara maksimal.
Performa yang andal, efisiensi bahan bakar, dan dukungan
layanan yang responsif tak pelak membuat Happy New Year
menjadi salah satu pelanggan Volvo yang selalu happy. Untuk
informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi: https://www.volvoce.com/asia

MESIN-MESIN COLD MILLING WIRTGEN SUKSES
MEREHABI
LI
TASILANDASANPACUDIMALAYSI
A

JOBSITE STORY

ASPAL SANGAT KERAS
Salah satu tantangan dalam proyek ini adalah modifikasi aspal – dan karena sangat keras – yang telah
digunakan selama bertahun-tahun. Ini berarti bahwa memilih alat pengikis yang tepat untuk pekerjaan itu penting
untuk mencapai kinerja penggilingan maksimal dan umur pahat yang lama. Dalam hal ini, perusahaan memilih jenis
yang bulat asli buatan Wirtgen dengan ujung karbid yang berkinerja tinggi.
Sistem perataan LEVEL PRO PLUS yang dikembangkan sendiri oleh Wirtgen menghasilkan permukaan yang rata,
sehingga tanpa memerlukan pekerjaan finishing yang memakan waktu sama sekali. Ini sepenuhnya terintegrasi ke
dalam sistem kontrol mesin ini dan terus-menerus membandingkan kedalaman penggilingan saat ini dengan nilai
target yang telah ditetapkan – dan juga sederhana dan nyaman untuk dioperasikan.

PENGGUNAAN KEMBALI MATERIAL YANG SUDAH
DIGILING YANG RAMAH LINGKUNGAN
Pemuatan depan
material yang digiling
yang dioptimalkan
logistik truk sepanjang
operasi penggilingan
– mengisi truk-truk
yang menunggu secara
terus-menerus membuat
proses penggilingan tetap
lancar saat truk berputar
dengan cepat.
Material-material
aspal bekas yang sudah
digiling kemudian
digunakan kembali secara
ramah lingkungan di
proyek pembangunan
jalan terdekat.
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Setelah pekerjaan pembersihan yang dijadwal, termasuk pembersihan permukaan,
telah diselesaikan dengan sukses, Ir Wan Zainuddin Omar, general manager Nippon
Road dan sekaligus manajer proyek KUL, mengungkapkan dengan penuh semangat:
“Kami tahu dari pengalaman bertahun-tahun bahwa mesin-mesin Cold Milling dari
Wirtgen merupakan mesin-mesin yang sangat produktif dan serbaguna. Mesin-mesin
W 195 dan W 205 kami yang baru sangat mengesankan berkat tenaga mesin yang luar
biasa dengan kecepatan gerak maju yang cepat dan kinerja penggilingan yang luar biasa.
Seperti yang diharapkan, mesin-mesin dari Grup Wirtgen ini bekerja dengan sangat
andal dan, bila diperlukan, Wirtgen Malaysia segera mengirimkan berbagai suku cadang
dan komponen, atau personel servis yang kualifait ke lokasi kerja.”
Di akhir proyek konstruksi pada salah satu dari 30 bandara tersibuk di dunia,
mesin-mesin paver Vögele dan roller Hamm juga berkesempatan untuk menunjukkan
tingkat kinerja mereka yang mengesankan. Dengan mengikis aspal secara presisi
dan memadatkan permukaan aspal baru secara profesional, unit-unit ini berhasil
menyelesaikan rehabilitasi tuntas landasan pacu 1, termasuk jalur taksi yang
berdekatan, di Bandara Internasional Kuala Lumpur. (Sumber: WIRTGEN GROUP)
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Armada tambang dari PT
Liebherr Indonesia Perkasa
yang terdiri dari backhoe
excavator R 9800 dan dozer
PR 776 (Foto: PTL)

DILEMA TKDN

DI SEKTOR PERTAMBANGAN

P

emerintah terus mendorong
perusahaan-perusahaan
tambang nasional, termasuk
industri-industri pendukungnya,
untuk mengoptimalkan pemanfaatan
produk-produk dengan tingkat
kandungan lokal tinggi. Direktur
Jenderal Mineral dan Batubara,
Ridwan Djamaluddin, mengatakan
industri tambang dalam negeri harus
dibangun dengan membebaskan diri
dari ketergantungan pada produkproduk impor. Ini merupakan
bagian dari upaya pemerintah
mewujudkan kemerdekaan di
sektor pertambangan.
Djamaluddin mengatakan bahwa
salah satu bentuk kemerdekaan
kita saat ini adalah kemampuan
kita untuk berdiri di atas kaki kita
sendiri, termasuk dalam memenuhi
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kebutuhan-kebutuhan di sektor
pertambangan. Menurutnya, dunia
pertambangan sangat dekat dengan
kehidupan kita. Oleh karenanya,
industri pertambangan juga harus
bisa membantu mendorong
industri-industri pendukung
pertambangan tumbuh di Indonesia.
Ada beberapa langkah konkrit
yang akan dilakukan pemerintah,
khususnya Ditjen Minerba. Salah
satunya dengan memasukkan
komponen TKDN dalam Rencana
Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB)
tahun 2022 dengan fokus pada
pengadaan barang. Pemerintah, cq
Ditjen Minerba, akan melakukan
pengawasan dalam hal pengadaan
barang mulai dari lelang sampai
pembelian atas sebuah produk.
Tujuannya tidak lain agar para
JUNI 2021

pelaku usaha pertambangan lebih
mengutamakan produk-produk
dalam negeri dalam pembelian
kebutuhan-kebutuhan industri
mereka. Ditjen Minerba juga
sudah membangun aplikasi sebagai
jembatan antara pelaku usaha
tambang dengan produsen dalam
negeri dengan nama Minepedia.
Selanjutnya secara bertahap aplikasi
Minepedia ini akan diintegrasikan
dengan e-RKAB.
Minepedia merupakan sebuah
aplikasi yang sedang dikembangkan
oleh Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral yang
menampilkan katalog digital
produk-produk Minerba buatan
dalam negeri. Aplikasi Minepedia
akan memudahkan para stakeholder
di sektor pertambangan dalam

PANORAMA
mencari referensi produk-produk
dan jasa-jasa pertambangan produksi
lokal. Minepedia akan memuat nama
produsen, spesifikasi produk, dan
kisaran harga produk pertambangan.
Pemerintah akan mendorong
perusahaan-perusahaan tambang
untuk membeli produk-produk yang
terdaftar di Minepedia yang nilai
TKDN-nya terus ditingkatkan.
Kebijakan TKDN di sektor
tambang diharapkan mendorong
peningkatan penggunaan produkproduk dan jasa-jasa dalam negeri
di industri yang padat modal ini.
Kewajiban TKDN sudah diatur
dalam UU No.3 Tahun 2020 Pasal
106 yang menetapkan bahwa
pemegang IUP dan IUPK wajib
mengutamakan pemanfaatan
tenaga kerja setempat, barang, dan
jasa dalam negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan. Pada Undang-Undang
sebelumnya, yaitu UU No.4/2009,
bunyi pasal 106 ini juga sama.
Peraturan Pemerintah (PP)
No.23/2010, pasal 87 ayat (1),
sebagai turunan dari UndangUndang No.4/2009 menegaskan:
“Pemegang IUP dan IUPK harus
mengutamakan barang, peralatan,
bahan baku, dan/atau bahan
pendukung dalam negeri serta
produk impor yang dijual di
Indonesia dalam kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara
dengan ketentuan: (a) memenuhi
standar kualitas dan layanan purna
jual; (b) dapat menjamin kontinuitas
pasokan dan ketepatan waktu
pengiriman.
Keputusan Menteri ESDM
No. 1953 K/06/MEM/2018, juga
menegaskan hal yang sama. Pada
bagian kesatu disebutkan: “Badan
usaha yang bergerak di sektor energi
dan sumber daya mineral yang
meliputi kegiatan usaha di bidang:…
mineral dan batubara …, dalam
melaksanakan kegiatan usahanya
wajib menggunakan barang operasi,

barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya yang
diproduksi di dalam negeri sepanjang memenuhi kualitas/spesifikasi,
waktu penyerahan dan harga.”
Selanjutnya pada bagian kedua disebutkan:“Dalam hal barang operasi,
barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya dapat
dipenuhi dari produksi dalam negeri …, Badan usaha yang akan melakukan
impor barang tidak diberikan fasilitas impor (masterlist).”
Meski kebijakannya sudah cukup jelas, tetapi pelaksanaannya
di lapangan tidak tegas. Misalnya, dalam regulasi turunan dari UU
No.4/2009 – baik PP maupun Keputusan Menteri – masih diberikan
kelonggaran kepada IUP dan IUPK untuk menggunakan produk
impor yang dijual di dalam negeri. Hasilnya, belanja modal pembelian
domestik memang porsinya besar. Untuk belanja modal perusahaan
mineral pemegang Kontrak Karya (KK) misalnya, pada 2019 mencapai
US$1,9 miliar atau 72 persen dari total belanja modal. Sedangkan
belanja modal dari impor sebesar US$740 juta atau 28%.
Demikian juga belanja modal dari perusahaan batu bara PKP2B
dan IUP Penanaman Modal Asing (PMA). Belanja domestiknya pada
tahun 2019 sebesar US$2,01 miliar atau 95% dari total belanja modal.
Sedangkan belanja modal dari impor hanya US$96 juta atau porsinya
cuma 5 persen.
Sejauh ini ada beberapa tantangan terkait dengan P3DN/TKDN
di sektor pertambangan. Dimulai dari ketersediaan produk-produk
dan jasa-jasa dalam negeri yang masih sangat terbatas. Kemudian
masih terdapat banyak produk dan jasa yang digunakan di sektor
pertambangan yang belum dihitung nilai TKDN-nya.
Meski masih terlalu dini, sejauh ini Ditjen Minerba menilai para
supplier atau vendor sudah siap dan antusias menyambut kebijakan
TKDN di industri tambang, karena program ini sangat berpihak pada
barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negeri.
Dalam kebijakan TKDN nasional saat ini, Pemerintah Indonesia
menargetkan barang-barang yang TKDN-nya di atas 40% akan
diprioritaskan untuk digunakan dalam berbagai proyek, termasuk di
Hydraulic Mining Shovel Cat
6015B, mesin pengeduk andal di
pertambangan, sudah diproduksi
di Batam, Indonesia dengan
TKDN sekitar 42%. (Foto: EI)
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pertambangan. Di sektor tambang, angka
40% ini mungkin bukan sesuatu yang
mudah untuk dicapai dalam waktu dekat.
Dari penelusuran Majalah Equipment
Indonesia, di segmen alat berat, dari
brand-brand alat berat yang punya pabrik
di Indonesia saat ini, mungkin baru empat
pabrikan yang bisa mencapai prosentase
TKDN tersebut. Sementara kebutuhan
alat berat di sektor pertambangan tidak
mungkin hanya dipenuhi oleh segelintir
pabrikan-pabrikan itu.
Intinya, butuh waktu dan proses yang
tidak singkat untuk mencapai target
TKDN di atas 40%. Harus diakui bahwa
target 40% untuk alat berat tidak mudah
diterapkan. Oleh karena itu, target tersebut
perlu dikoreksi berdasarkan fakta-fakta
yang ada di lapangan saat ini.Apalagi
industri pendukung dalam negeri untuk
membuat alat berat masih sangat terbatas.
Pemerintah perlu melihat kembali berapa
besar target yang sesuai. Dalam hal ini
Kementerian Perindustrian yang lebih
mengetahui kekuatan industri dalam negeri.
Upaya pemerintah untuk
meningkatkan nilai TKDN bukan sesuatu
yang mustahil untuk dicapai.Yang
dibutuhkan adalah komitmen dari semua
pihak, mulai dari pemerintah, produsen
dan konsumen. Mereka semua harus
ikut berperan aktif dalam menyelesaikan
masalah-masalah yang timbul saat
program ini diterapkan.
Jika dilihat dari kewenangan Pemerintah,
target peningkatan TKDN untuk seluruh
barang yang diproduksi di dalam negeri
berada di Kementerian Perindustrian.
Sementara Program Belanja Barang
Ber-TKDN Minerba hanya mengarahkan
konsumen, dalam hal ini pemegang IUP,
untuk melakukan pembelian pada barangbarang yang memiliki TKDN lebih tinggi.
Sehingga, pada akhirnya, program ini dapat
membentuk iklim kompetisi di kalangan
produsen produk-produk minerba dalam
negeri untuk berpacu dalam meningkatkan
nilai TKDN-nya masing-masing. Sementara
produk-produk minerba yang masih
diimpor, pihak produsennya didorong
untuk membangun fasilitas produksi dalam
negeri. EI
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STRATEGI PENURUNAN
EMISI DI SEKTOR ENERGI

P

emerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM kembali
menegaskan komitmen untuk mencapai net zero emission
di sektor tambang. Hal ini disampaikan Menteri ESDM
Arifin Tasrif saat menerima kunjungan Y.M. Alok Sharma, COP
26 President Designate Pemerintah UK dan Owen Jenkins, Duta
Besar UK untuk Indonesia dan Timor Timur.
Menteri Arifin menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia
berkomitmen dalam penurunan emisi gas rumah kaca
sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined
Contribution (NDC). Langkah konkrit yang dilakukan di
antaranya menyusun beberapa strategi, di antaranya mandatori
biodiesel, co-firing PLTU, pemanfaatan Refuse Derived Fuel
(RDF), penggantian diesel dengan pembangkit listrik energi
terbarukan, termasukan yang berbasis hayati. Juga pemanfaatan
non listrik/non biofuel seperti briket, serta pengeringan hasil
pertanian dan biogas.
Saat ini jelas Menteri Arifin, Kementerian ESDM bersama
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
sedang menyusun komitmen net zero emission Indonesia
sebagai program penurunan emisi di bidang pembangkit
ketenagalistrikan.
“Implementasi program tersebut antara lain melalui
penghentian pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU ) sebanyak 53 GW antara tahun 2025- 2045,” ujar
Menteri Arifin.
Mendapatkan penjelasan tersebut, Alok Sharma mengapresiasi
inisiatif Kementerian ESDM untuk mendukung pencapaian target
net zero emission dan berharap bahwa Pemerintah Indonesia
dapat segera secara resmi mengumumkan komitmen net zero
emissionnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini juga
sedang menyusun Grand Strategy Energy untuk pengembangan
sektor energi guna mencapai target ideal dalam hal ketahanan
energi, bauran energi, dan pengurangan emisi.
Grand Strategy menekankan strategi untuk memenuhi
permintaan energi nasional, guna meningkatkan neraca
perdagangan, serta mengembangkan infrastruktur energi. Salah
satu targetnya adalah mempercepat penggunaan pembangkit
listrik energi terbarukan dengan kapasitas tambahan sekitar 38
GW pada 2035, di mana Solar PV diprioritaskan mengingat biaya
investasinya yang relatif lebih murah dan durasi pemasangan yang
singkat.
Sebagai informasi, selain kunjungan ke Kementerian ESDM,
selama di Indonesia, President Designate COP 26 juga akan
melakukan kunjungan ke beberapa menteri terkait lainnya dalam
rangka persiapan pelaksanaan COP 26 di Glassgow pada akhir
tahun 2021 mendatang. EI
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TIGA LANGKAH SEDERHANA
PERPANJANG USIA PAKAI
UNDERCARRIAGE EXCAVATOR

U

ndercarriage merupakan
salah satu bagian
excavator yang cukup
mahal untuk diperbaiki dan
diganti. Dengan memastikan
komponen-komponen
undercarriage terpelihara dengan
cara-cara yang memaksimalkan
masa pakainya, para pemilik alat
dapat menghemat banyak uang
dan mengurangi downtime.
Jordan Troutman, presiden
Pivot Equipment Parts, penyedia
aftermarket undercarriage,
menguraikan tiga cara sederhana
yang harus dipertimbangkan
setiap kontraktor untuk
memperpanjang masa pakai
undercarriage pada mesin-mesin
excavator mereka.
Membersihkan dan
memeriksa kondisi track
Puing-puing yang
terperangkap atau tertinggal
pada sela-sela track dapat
merusak bagian-bagian yang
bersentuhan dengan kotorankotoran itu. Keberadaan
puing-puing tersebut juga dapat
memengaruhi performa.
“Para operator harus selalu
memeriksa apakah ada puingpuing dan akumulasi kotorankotoran yang menempel pada
track pada awal setiap shift serta
setiap kali mereka memasuki
kabin,” kata Troutman.
“Selain itu, jenis material
(puing) memengaruhi bagaimana
dan seberapa sering Anda perlu
membersihkan undercarriage.”
Jika kotoran yang menempel
pada komponen-komponen
track excavator Anda berupa pasir
dan kering, bersihkan dengan

mengayunkan lengan alat itu ke
satu sisi, tekan ke tanah hingga
track lainnya terangkat dari tanah
dan putar track yang ditinggikan
itu ke depan dan ke belakang.
Kemudian, lakukan hal yang sama
pada track yang berlawanan.
Untuk kotoran-kotoran
yang basah atau padat, cara
terbaik untuk membersihkannya
adalah menggunakan sekop dan
undercarriage mungkin perlu
lebih sering dibersihkan.
Saat para operator
memeriksa bagian undercarriage
untuk mengecek apakah ada
puing-puing yang tertinggal
atau tidak, mereka juga harus
mencari tanda-tanda kerusakan
pada komponen-komponen
undercarriage lainnya (track pad,
idler, roller, sprocket).
Operator-operator yang
pintar memeriksa kondisi track
tepat setelah keluar dari kabin
atau sebelum memasuki kabin;
mereka harus mencari kotorankotoran yang menempel pada
bagian-bagian undercarriage
atau tanda-tanda kerusakan.
Satu track pad yang rusak akan
merusak track pad yang lain dan
seterusnya sampai Anda harus
mengganti seluruh track.

pemeriksaan mingguan jika unit
Anda jarang digunakan atau
dapat diselesaikan setiap hari
jika Anda melakukannya.
Track yang kendor akan
cepat aus dibandingkan track
yang dikencangkan dengan
benar. Demikian juga, track
yang terlalu kencang (tegang)
juga akan lebih cepat aus. Jadi,
ketegangan track harus optimal.
“Track harus sedikit
mengendur pada bagian atas
di antara kedua rol. Periksa
manual mesin Anda untuk
mengoptimalkan tingkat
kekenduran track,” Troutman
menyarankan.
Cara mengukur kelonggaran
track akan bergantung pada
apakah excavator Anda
dilengkapi dengan single-top-roller
undercarriage atau two-top-roller
undercarriage. Untuk single-toproller undercarriage, buka relief
valve dari undercarriage. Antara
front idler dan track carrier
roller, injak dan tekan ke bawah.
Hal ini akan membantu Anda
melihat tingkat kelonggaran
secara akurat. Tempatkan
sesuatu dengan straight edge di
atas track yang terbentang dari
front idler ke track carrier roller.
Temukan titik di mana track
paling kendor. Ukur dari titik
itu ke titik terdekat di straight
edge. Bandingkan angka tersebut
dengan angka yang ditentukan
oleh pabrikan. Kencangkan
hingga track mencapai spesifikasi
standar pabrik.
“Two-top roller undercarriage
sedikit lebih mudah. Pertama,
letakkan straight edge di atas
track sehingga mencapai roller
depan dan roller belakang.
Kemudian, di titik tengah antara
kedua roller, ukur jarak antara
track dan straight edge,” kata
Troutman.

Pengukuran dan
perawatan undercarriage
Undercarriage terdiri
dari banyak komponen dan
komponen-komponen ini
perlu sesekali diperiksa untuk
mengetahui tanda-tanda
keausan. Misalnya, memeriksa
semua roller untuk mengetahui
apakah ada kerusakan dan
bagian-bagian yang aus. Roller
harus bundar. “Jika ada bagian
yang rata, itu berarti sudah
terjadi keausan dan harus
segera diganti,” kata Troutman.
Juga, periksa bagian bawah
roller untuk melihat apakah ada
tanda-tanda kelembapan. Ini bisa
jadi pertanda kebocoran.
Gunakan kaliper untuk
mengukur bagian bawah dan
bagian atas roller dan catat hasil
pengukurannya.
Periksa pin dan bushing untuk
melihat apakah perlu diputar.
Jika bagian atas bushing tampak
aus, sekarang saatnya untuk
memutarnya. Gunakan caliper
untuk mengukur pin dan bushing
dan catat pengukurannya.
Ukur lebar track shoe
Anda dengan pita pengukur
dan kedalamannya dengan
pengukur kedalaman. Gunakan
juga pengukur kedalaman untuk
mengukur ketinggian rel dan idler.
Selanjutnya, bandingkan
semua ukuran yang Anda temukan
dengan ukuran yang ditentukan
oleh pabrikan pada manual mesin.
“Menyisihkan sedikit waktu
setiap hari untuk memeriksa
dan merawat undercarriage
dapat menghasilkan masa
pakai kerangka bawah yang
lebih lama serta menghemat
waktu dan biaya dalam hal
perbaikan dan penggantian
undercarriage,” Troutman
menyimpulkan. (Sumber:

www.conexpoconagg.com)

Menyetel ketegangan track
Track adalah bagian penting
dari undercarriage dan perlu
disetel sesering mungkin. Seiring
dengan perjalanan waktu,
track cenderung kendor dan
perlu dikencangkan. Seberapa
sering track perlu dikencangkan
tergantung pada aplikasi,
lingkungan, dan operator. Hal
ini bisa menjadi bagian dari
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IVECO KOREA LUNCURKAN
TRAKTOR HEAD UNGGULAN
IVECO S-WAY BARU
IVECO Korea baru-baru ini meluncurkan secara resmi kendaraan berat
IVECO S-WAY untuk operasi-operasi jalan raya di pasar domestik.

I

veco Korea memperkenalkan
secara resmi kendaraan berat
untuk operasi di jalan raya,
IVECO S-WAY, yang menyasari pasar
domestik. IVECO S-WAY merupakan
kendaraan pertama dalam jajaran
heavy-duty IVECO WAY yang baru.
Truk-truk ini menawarkan paket
lengkap dengan fitur-fitur yang berpusat
pada pengemudi (driver-centric) yang
dirancang untuk memberikan solusi
transportasi yang berkelanjutan.
Penerus IVECO Stralis, yang
memenangkan dua "International Truck
of the Year" pada tahun 2003 dan
2013 sejak pertama kali diluncurkan
di Eropa pada tahun 2002, IVECO
S-WAY didesain ulang sepenuhnya dan
dilengkapi dengan teknologi canggih.
Dalam fase pengembangannya, truk ini
telah melewati lebih dari 100.000 jam
simulasi digital dan 4 juta kilometer
test-drive selama tiga tahun untuk
memastikan kualitas dan kinerjanya
yang tinggi. Truk jarak jauh yang baru
ini menunjukkan peningkatan yang
signifikan dalam hal performa, Biaya Total
Kepemilikan (TCO), dan daya tahan.
Dikenal dengan fungsionalitas dan
identitas desain ergonomisnya, yang
dikembangkan dengan mengutamakan
kebutuhan pengemudi, IVECO S-WAY
telah memenangkan iF Design Award
2020 yang bergengsi di Kategori Mobil/
Kendaraan dari Disiplin Produk.
IVECO S-WAY yang baru memiliki
kinerja berkelanjutan yang luar biasa dan

IVECO WAY “BERPUSAT PADA PELANGGAN”

D

esain kabin baru yang berpusat
pada pengemudi memberikan
kondisi lingkungan kerja yang
nyaman dengan ruang yang luas dan tata
letak yang terencana secara baik yang
menggabungkan fungsionalitas dengan
kenyamanan.
Atap yang didesain ulang dan tunnel
engine yang lebih rendah memberikan
ketinggian berdiri yang nyaman hingga
2,15 meter di tengah kabin sehingga
memudahkan pergerakan di dalam
kabin dalam posisi berdiri.
Selain itu, ruang yang dapat
digunakan membujur ke atas lebih lebar
35 cm dari model sebelumnya, yang
memberikan akses lebih mudah ke
tempat tidur atas dan kompartemen.
Palka atap yang dapat dibuka secara
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elektrik, dirancang 20% lebih lebar
dari model sebelumnya, memberikan
kecerahan dan keterbukaan yang lebih
besar kepada pengemudi.
IVECO S-WAY memiliki fitur
modularitas tak tertandingi dengan
rak atas yang didesain ulang dengan
kapasitas penyimpanan 250 liter,
yang telah ditingkatkan sebesar 15%
dibandingkan dengan Stralis. Rak ini
dilengkapi dengan boks luar yang besar
dengan kapasitas masif hingga 375 liter.
Kabin IVECO S-WAY juga telah
dirancang untuk mengoptimalkan
kondisi tinggal di dalamnya bahkan saat
istirahat atau tidur semalaman. Tata
letak area malam yang simetris dengan
ranjang bawah berbentuk T dengan
kasur selebar 80cm dan tebal 14cm
JUNI 2021

memiliki modul tempat tidur di tengah
dinding belakang, yang memudahkan
jangkauan semua kontrol yang mungkin
diperlukan pengemudi - mulai dari
pemanas, pendinginan dan penerangan
radio dan kunci pintu.
Selain sakelar individu yang
berlokasi strategis, kontrol putar
yang ditempatkan di rak atas di atas
pengemudi mengoperasikan seluruh
sistem pencahayaan. Pengemudi
mengatur sistem pencahayaan agar
sesuai dengan jenis penggunaan:
mode mengemudi, yang memberikan
pencahayaan sempurna untuk
perjalanan jauh, hingga mode ambient,
memberikan pencahayaan yang nyaman
untuk istirahat dan bersantai.

TRUCKING
biaya total kepemilikan yang semakin
berkurang, melalui tingkat emisi yang
rendah dan efisiensi bahan bakar.
Perubahan lain terlihat pada desain kabin
dengan sejumlah fitur yang berpusat
pada pengemudi untuk menawarkan
pengalaman berkendara yang sangat baik
dan mengubah truk ini menjadi "rumah
yang jauh dari rumah" bagi pengemudi.
“IVECO S-WAY berada di garis depan
inovasi, dengan desain yang sepenuhnya
fokus pada pengemudi,” kata Jeongsik
Choi, General Manager IVECO Korea,
dilansir dari rilis yang diterima Equipment
Indonesia, Selasa (25/5/2021).“IVECO
S-WAY menetapkan standar-standar
baru dalam hal keberlanjutan, kondisi
on-board, pengalaman berkendara, dan
secara signifikan akan menguntungkan
profitabilitas pelanggan-pelanggan kami
serta kemampuan mereka untuk bersaing
demi bisnis.”
“Desain IVECO S-WAY yang
berpusat pada pengemudi mengutamakan
kebutuhan-kebutuhan mereka, yang
bertujuan untuk melampaui harapanharapan para pelanggan kami di segmen
kendaraan berat di jalan raya,” tambah
Michelangelo Amelia, direktur bisnis brand
IVECO di SEA & Jepang.
"IVECO S-WAY menandai tonggak
sejarah dalam komitmen keberlanjutan
kami dan menawarkan kepada
pelanggan-pelanggan kami cara baru
untuk mengarahkan bisnis mereka ke
arah yang berkelanjutan."

IVECO S-WAY:

TRUK BERKELANJUTAN

I

veco telah memanfaatkan setiap
kesempatan untuk menghasilkan
penghematan biaya dan peningkatan
produktivitas untuk kepentingan
profitabilitas pemilik. IVECO S-WAY
menyediakan paket fitur lengkap tanpa
tandingan, yang dikembangkan dengan
fokus pada pengemudi, keberlanjutan
dan biaya total kepemilikan.
Kabin yang sepenuhnya baru
dilengkapi grill depan dengan sudutsudut radius tinggi yang diperkenalkan
IVECO sebagai elemen baru DNA
desainnya di seluruh portofolio produk.
Setiap detail eksterior kabin
telah dipelajari dengan cermat untuk
meminimalkan resistensi udara. Atap
baru terintegrasi sempurna ke ujung
depan kendaraan, menghadirkan
permukaan datar yang meminimalkan
tarikan. Grill depan dengan sudut
radius tinggi dan sirip samping, lampu
depan yang terintegrasi, desain bumper
baru dengan deflektor terintegrasi,
serta desain baru lengkungan roda,
menciptakan garis-garis mengalir yang
mengoptimalkan aliran udara.
Semua elemen pada desain kabin
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baru ini mengurangi koefisien tarikan
hingga 12%, meningkatkan efisiensi
bahan bakar kendaraan yang sangat
baik hingga 4% dibandingkan model
sebelumnya.
Penghematan tambahan yang
signifikan diperoleh dari parking cooler
terintegrasi, yang memberi manfaat
ganda karena tidak hanya lebih hemat
energi daripada alternatif kit yang
dipasang dealer, tetapi juga tidak
berdampak pada kinerja aerodinamis
truk ini.
Elemen desain juga berkontribusi
pada rendahnya biaya total kepemilikan
IVECO S-WAY: bumper baru yang
terdiri dari tiga bagian, yang jika
terjadi kerusakan hanya memerlukan
penggantian bagian yang terpengaruh,
bukan seluruh bumper. Menurut
statistik IVECO, desain ini akan
menguntungkan armada dalam sebagian
besar kasus, yang menghasilkan biaya
perbaikan yang jauh lebih rendah.
Selain itu, dengan mesinnya yang
sangat efisien yang memenuhi standar
emisi Euro VI D, IVECO S-WAY
memegang teguh reputasi yang diraih
brand ini untuk performa terbaik
kendaraan beratnya di setiap misi.
IVECO S-WAY menawarkan dua
pilihan mesin: mesin diesel Cursor
tugas berat 11,0 liter dengan mesin
diesel Cursor tugas berat 460hp atau
13,0 liter yang menghasilkan 510 atau
570hp - semuanya cocok untuk jarak
jauh. Mesin dengan tenaga terdepan di
kelasnya ini dipadukan dengan transmisi
otomatis HI-TRONIX 12 kecepatan
dengan kopling elektronik, yang
menawarkan rasio torsi-berat terbaik
di kelasnya dan interval penggantian oli
transmisi yang lama.
Sesuai dengan warisannya, IVECO
S-WAY menggabungkan biaya total
kepemilikan yang rendah dengan emisi
rendah. Hal ini dicapai dengan sistem
perawatan lanjutan HI-SCR eksklusif
dan melalui efisiensi bahan bakar yang
luar biasa yang dihasilkan dari teknologi
mesin canggih dan perangkat hemat
bahan bakar seperti Smart Engine
Auxiliaries yang mencegah pemborosan
energi saat pengoperasiannya tidak
diperlukan.
EQUIPMENT INDONESIA
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IVECO S-WAY: TRUK BERAT IVECO

UNTUK PENGALAMAN BERKENDARA TERBAIK

D

esain kabin baru berdasarkan kebutuhan pengemudi, dimulai
dengan posisi mengemudi yang ideal. Alas kursi yang dapat
disetel diturunkan untuk meningkatkan rentang langkah,
memberikan semua pengemudi posisi yang nyaman dan jarak pandang
yang optimal.
Kontrol-kontrol fungsi utama mudah dijangkau para pengemudi,
membuatnya nyaman untuk mengoperasikan kendaraan dengan
nyaman dan efisien. Roda kemudi multifungsi dengan alas datar

menempatkan 22 kontrol yang luas termasuk Assisted Driving Systems
di ujung jari mereka.
Selain roda kemudi berbentuk D, tombol mesin Start/Stop baru
dan slot untuk kunci elektronik dengan remote control terintegrasi
juga ditempatkan dengan nyaman di dasbor di dekat area DNR,
menyisakan lebih banyak ruang untuk kaki yang menambah
kenyamanan secara keseluruhan.
Dasbor telah didesain ulang untuk meningkatkan kenyamanan
dan efisiensi pengoperasian dengan tata letak baru dan fungsi yang
sangat ditingkatkan. Layar sentuh kapasitif 7 inci menyediakan
akses ke sistem infotainment baru yang memungkinkan pengemudi
untuk membawa kehidupan digital mereka dengan mirroring telepon
menggunakan Apple Car Play.
IVECO S-WAY memperkenalkan rangkaian lengkap Advanced
Driver Assistance Systems (ADAS) yang memungkinkan para pengemudi
untuk fokus pada pekerjaan mereka, yang membutuhkan peningkatan
multitasking, dan meningkatkan keselamatan mereka,Termasuk di
dalamnya Advanced Emergency Braking System (AEBS), Adaptive Cruise
Control (ACC) dan Lane Departure Warning System (LDWS).
Selain itu, lampu-lampu LED baru meningkatkan visibilitas dan
persepsi rintangan hingga 15% bahkan dalam kondisi cahaya redup, dan
kaca-kaca spion samping yang dioptimalkan menempatkan sudut lebar
di bagian bawah tanpa pilar-pilar perantara secara dramatis mengurangi
area titik buta, yang meningkatkan keamanan secara keseluruhan. EI

ASTRA UD TRUCKS PERLUAS JARINGAN DIGITAL DENGAN GANDENG SHOPEE

D

i era digital ini, aktivitas
jual beli dapat dilakukan
melalui beragam kanal.
Selain transaksi offline yang sudah
lazim, transaksi online semakin
berkembang pesat. Saking
ramainya, barang-barang yang
dulunya biasa dipasarkan secara
offline, kini sudah nangkring di
media digital. Astra UD Trucks
– salah satu distributor truk
terbesar di Indonesia, contohnya,
memberikan alternatif kemudahan
pembelian kepada para pelanggan
melalui kerjasama dengan Shopee,
salah satu marketplace terbesar di
Indonesia.
Kerjasama dengan Shopee
merupakan pengembangan dari
kerja sama Astra UD Trucks
dengan tiga marketplace lain
sebelumnya: Blibli.com,Tokopedia,
dan Seva.id.“Setelah sebelumnya
kami hadir di 3 marketplace
- Blibli.com,Tokopedia, dan Seva.
id - kini Astra UD Trucks akan
hadir juga di Shopee Indonesia,”
kata Winarto Martono, CEO
Astra UD Trucks, dalam rilis yang
diterima Equipment Indonesia,
Kamis (3/6).
Ia menegaskan bahwa Astra
UD Trucks selalu berusaha
untuk mempermudah para
pelanggan dalam mempercepat
proses jual beli, salah satunya
melalui marketplace. “Pelangganpelanggan kami dapat dengan
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mudah melakukan transaksi
di mana pun dan kapan pun
yang terpercaya dan dapat
diandalkan,” ujarnya.
Selain itu, untuk
memperluas jangkauan outlet
yang lebih efektif, Astra UD
Trucks melakukan inovasi
dengan pengusaha-pengusaha
lokal dengan mendirikan
channel atau jaringan kerjasama
baik untuk penjualan unit
maupun layanan purna jual.
Saat ini sudah ada lebih dari 20
pengusaha yang tertarik untuk
melakukan kerjasama dengan
Astra UD Trucks. Winarto
Martono mengklaim hal ini akan
mempermudah para pelanggan
dalam mendapatkan solusi total
dari Astra UD Trucks.
Selama pandemi Covid-19
yang berdampak terhadap industri
otomotif dan logistik, penjualan
suku cadang dari marketplace
memberikan kontribusi transaksi
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terbesar kedua bagi Astra UD
Trucks. Menangkap peluang
itu, perusahaan distributor truk
ini memberikan kemudahan
pembelian suku cadang dan paket
purna jual yang berkualitas dengan
memperluas channel digital purna
jual di marketplace dan menambah
jaringan outlet untuk memenuhi
kebutuhan para pelanggan setia
Kuzer dan Quester.
Winarto Martono
mengungkapkan Astra UD
Trucks berkomitmen untuk
menghadirkan berbagai macam
program untuk memberikan
kemudahan dan dukungan
pelayanan yang menyeluruh
dalam menjaga bisnis para
pelanggan melalui berbagai
inovasi pada program dan
layanan. Salah satu bentuk inovasi
atau layanannya berupa Paket
Super yang diluncurkan pada
April lalu dan mendapat respon
positif. Paket Super itu memberi

kontribusi 20% total penjualan.
“Melihat antiusiasme
itu, maka Astra UD Trucks
memperpanjang program ini
sampai Juni 2021. Untuk setiap
pembelian Quester melalui Paket
Super akan mendapatkan gratis
total suku cadang, oli dan jasa
selama 3 tahun atau 120.000
km, kecuali ban, body part dan
kecelakaan. Paket menarik ini
akan membuat para pelanggan
bebas biaya perawatan dan
perbaikan,” paparnya.
Disamping itu, saat ini
UD Trucks sudah dilengkapi
dengan fitur tambahan UD
Telematics, yaitu UD Interface,
yang mempermudah para
pelanggan. Perangkat ini bisa
mengintegrasikan data telematics
dengan transport management
system pelanggan. “Ini semua
untuk menciptakan layanan
yang mudah, cepat, tepat dan
nyaman,” tutupnya.
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Kombinasi Methor dan
Selector 400: Berkat kombinasi
cerdas masing-masing mesin,
para operator diuntungkan
dengan efisiensi operasi pabrik
yang lebih tinggi dan kembalian
investasi yang cepat
(Foto-foto: Doppstadt Group)

AMANDEMEN PERATURAN BIOWASTE:
SOLUSI DOPPSTADT YANG BARU MEMASTIKAN
KEPATUHAN TERHADAP PERSYARATAN

A

mandemen Peraturan
Biowaste (Biowaste
Ordinance Amendment/
BioAbfV) mendapat banyak kritik di
antara para ahli dan asosiasi karena
mereka menganggap persyaratanpersyaratan dalam aturan itu
secara teknis tidak layak. Lebih
jauh lagi, mereka khawatir akan
meningkatnya pembakaran biowaste
dan berkurangnya daya jual kompos.
Doppstadt Umwelttechnik
GmbH baru-baru ini
mengembangkan konsep
pemrosesan mobile-modular, yang
pada saat berlakunya amandemen
BioAbfV, akan meningkatkan
kepastian hukum para operator
pabrik, mengurangi biaya-biaya
pembuangan berkat pengurangan
ukuran saringan dan meningkatnya
jumlah kompos bebas kontaminan
yang dapat dipakai.
Karena kombinasi cerdas dari
masing-masing mesin, para operator
mendapatkan keuntungan dari
efisiensi operasi pabrik yang lebih
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tinggi dan pengembalian investasi
(RoI) yang cepat. Kepatuhan
terhadap batas yang dipersyaratkan,
yaitu kurang dari 0,5 persen bahan
asing dalam biowaste sebelum
pengolahan biologis pertama
memang dimungkinkan tergantung
pada kondisi keseluruhan.
Doppstadt telah menjual
mobile-modular plant pertama ke

perusahaan pengolahan biowaste
besar – termasuk order lanjutan.
“Konsep mobile-modular plant
kami sudah dapat memberikan
solusi hari ini untuk persyaratanpersyaratan legislatif masa depan.
Ini menggabungkan kepastian
hukum dengan manfaat ekonomi,
fleksibilitas dan minimalisasi risiko.
Oleh karena itu, Amandemen

Pabrik mobile-modular:
Jika terjadi perubahan
aturan, konsep pabrik
mobile-modular
memungkinkan para
operator untuk bereaksi
dengan untuk bereaksi
dengan keamanan
perhitungan: misalnya
dengan mengganti,
memperluas atau
mengubah tujuan
penggunaan
JUNI 2021
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Biowaste Ordinance bukanlah
hambatan, tetapi peluang bagi
operator-operator pabrik,” kata
Michael Zeppenfeldt, Kepala
Penjualan Jerman di Doppstadt
Umwelttechnik GmbH, dikutip
dari rilis yang diterima Equipment
Indonesia, Selasa (1/6).
Konsep pabrik Doppstadt
didasarkan pada kombinasi mesinmesin mobile, yang cocok untuk
berbagai aplikasi. Mesin-mesin ini
tidak memakan terlalu banyak ruang
dan tidak perlu dioperasikan di
ruangan yang besar. Dalam kasus
perubahan hukum pada masa
mendatang, para pengguna dapat
bereaksi secara fleksibel dan andal:
baik dengan mengganti, memperluas
dan/atau menata ulang pabrik atau
dengan menjual mesin-mesin itu
secara individual ke pasar.
Konfigurasi sistem yang patut
dicontoh untuk eliminasi kontaminan
di bidang biowaste hanya terdiri dari
tiga mesin Doppstadt bergerak.
Berkat modularitas sistem itu,
konsep pemrosesan dapat diatur
ulang atau diperluas dengan cepat
dan fleksibel sesuai dengan jumlah
input dan material. Biaya investasi

konsep pabrik semacam itu kurang
dari satu juta Euro.
Sehubungan dengan peningkatan
efisiensi dan penghematan biaya
pembuangan, tenggat waktu RoI
untuk solusi Doppstadt mobilemodular bisa sekitar dua atau dua
setengah tahun.
Selanjutnya, para operator
pabrik mendapat keuntungan
karena pengurangan substansial dari
upaya administratif dalam prosedur
persetujuan (dibandingkan dengan
pabrik statis) dan mereka tidak
tergantung pada harga target dan
kuota pabrik-pabrik eksternal.

Hemat biaya pembuangan

Menurut Zeppenfeldt,
pemisahan upstream (hulu) dapat
menghilangkan kontaminankontaminan secara lebih spesifik
tanpa menghilangkan biowaste yang
berharga dan dapat didaur ulang
pada saat yang bersamaan. Dengan
cara ini, para operator pabrik
menghemat banyak biaya daur ulang.
Melalui pemisahan hulu dengan
pabrik-pabrik mobile-modular, hal ini
memungkinkan untuk mengurangi
pecahan yang terlalu besar untuk

dibuang dengan kira-kira 60 - 70
persen – terlepas dari apa yang
diwajibkan oleh undang-undang
dan dalam bentuk apa. Dalam
berbagai uji pabrik, Doppstadt dapat
mencapai pembersihan kontaminan
dengan nilai batas bobot 0,5 persen.
"Tidak dapat disangkal bahwa
Amandemen Biowaste Ordinance
(BioAbfV) akan memiliki dampak
jangka panjang pada teknologi yang
akan digunakan – para operator
pabrik harus berinvestasi. Tetapi
pembersihan kontaminan di bagian
hulu tidak hanya layak secara teknis
dengan konsep-konsep pabrik
mobile-modular kami, tetapi juga
akan segera menghasilkan kembali,”
Zeppenfeldt menggarisbawahi.
Doppstadt adalah perusahaan
keluarga yang berbasis di Velbert
yang didirikan pada tahun 1965.
Awalnya perusahaan ini fokus
pada pengembangan mesin-mesin
pertanian, saat ini Doppstadt adalah
penyedia solusi dan layanan lengkap
global dan terkemuka di semua
bidang teknologi lingkungan dan
pemulihan sumber daya. (Informasi
lebih lanjut di: www.doppstadt.de)

Methor: Konsep pabrik
Doppstadt didasarkan pada
kombinasi mesin-mesin mobile
seperti alat pencacah poros
tunggal Methor yang kuat.
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APAKAH RIWAYAT DIESEL
BERAKHIR DENGAN KEHAHDIRAN
BAHAN BAKAR ALTERNATIF?
Beberapa produsen peralatan konstruksi terus bereksperimen untuk mengembangkan bahan bakar
alternatif yang murah dan ramah lingkungan untuk menggantikan bahan bakar diesel. Laporan
CONEXPO-CON/AGG berjudul “The Death of Diesel? Alternative Fuels for Construction Equipment”
berikut ini mengulas beberapa inovasi baru yang dilakukan beberapa pabrikan. Apakah riwayat bahan
bakar diesel pada alat konstruksi akan segera berakhir?

S

ejak lama bahan bakar diesel
menjadi sumber tenaga
alat-alat konstruksi. Namun,
karena biaya yang semakin mahal
dalam proses ekstraksi sumber daya
alam, isu lingkungan, munculnya
regulasi-regulasi yang membatasi
penggunaan bahan bakar diesel
serta tren-tren sosial dan alasanalasan lain, kalangan pabrikan
bereksperimen dengan cara lain
untuk menghidupkan mesin-mesin
konstruksi.
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Tenaga listrik populer untuk
peralatan-peralatan non-mobile,
peralatan kecil, mesin-mesin
demolisi (pembongkar) dalam
ruangan, alat angkut jarak pendek,
dan peralatan tambang bawah
tanah, tetapi tidak demikian dengan
peralatan untuk banyak aplikasi
konstruksi umum.
Untuk menggerakkan peralatan
mobile yang besar dalam aplikasi
konstruksi, seperti excavator kelas
20 ton atau wheel loader, banyak
JUNI 2021

produsen berinvestasi dalam bahan
bakar alternatif, seperti gas alam,
propana, biodiesel, dan hidrogen.

Alat konstruksi bertenaga
propana
Propana sudah lama digunakan
untuk mentenagai mesin paver
— bukan terutama karena ramah
lingkungan atau karena peraturan
pemerintah, melainkan karena lebih
efektif untuk memanaskan aspal. Gas
alam juga telah lama digunakan pada
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truk-truk, demikian juga pengenalan
alternatif bensin baru untuk aplikasi
mesin-mesin konstruksi.
Bomag, misalnya, telah merancang
tandem drum roller BW 120 AD-5
LPG dalam model-model diesel,
listrik, dan bahan bakar minyak cair
(LPG). Model LPG sudah ditampilkan
pada pameran dagang sejak 2019 dan
berdampak besar pada para audiens di
CONEXPO-CON/AGG 2020, tetapi
belum tersedia secara komersial.
“Mesin-mesin roller bertenaga
LPG sangat disarankan untuk
digunakan di area-area yang
emisinya sangat kritis, yang
merupakan perhatian penting saat
menjalankan peralatan konstruksi.
LPG membakar lebih bersih
dan tanpa partikel. Di area-area
yang berventilasi baik, LPG dapat
bermanfaat jika paparan partikel
gas buang menjadi perhatian atau
perlu dibatasi,” kata Bert Erdmann,
Manajer Produk, Pemadatan Berat,
Bomag Americas, Inc.
Model LGP memiliki beberapa
keunggulan dibandingkan dengan

model diesel. Bahan bakar ini
menghasilkan lebih sedikit debu halus
(15 persen), karbon dioksida (15
persen) dan dinitrogen oksida (95
persen) dibandingkan dengan mesin
diesel. Mesin yang menggunakan
bahan bakar LPG 21 persen lebih
bertenaga daripada mesin diesel
dan LPG jauh lebih murah (hingga
40 persen) daripada solar dan
bensin. Jadi, biaya kepemilikan dan
operasi akan menurun seiring waktu
dibandingkan dengan memiliki mesin
diesel.
Setiap tangki LGP dapat
mentenagai mesin tandem drum
roller Bomag BW 120 AD-5 LGP
hingga lima jam, sehingga para
pengguna hanya perlu mengganti
dua tangki sepanjang hari — saat
makan siang dan pada awal/akhir
hari. Mengganti tangki hanya
membutuhkan waktu lima menit.

Diesel sintetis terbarukan
- Hydrotreated Vegetable
Oil
Dengan semakin terjangkaunya
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bahan bakar alternatif,Volvo
Construction Equipment
mengumumkan bahwa semua
peralatan konstruksi bertenaga
dieselnya dapat menggunakan
Hydrotreated Vegetable Oil (HVO)
tanpa melakukan modifikasi apa pun
pada mesin.
HVO berbeda dari biodiesel
lain karena menggunakan hidrogen
— bukan metanol — sebagai
katalis. HVO menghasilkan propana,
sedangkan ketika metanol digunakan
sebagai katalis, produknya adalah
gliserin. Semua oksigen dihilangkan
selama proses pembuatan HVO dan
tidak sensitif terhadap panas atau
dingin atau sinar matahari seperti
biodiesel lainnya. HVO juga bekerja
mirip dengan diesel biasa, kata
produsen asal Swedia itu.
Biodiesel masih lebih mahal
daripada solar biasa, tetapi karena
menggunakan jenis tangki dan
pompa yang sama, beralih ke
biodiesel lebih mudah daripada
banyak bahan bakar alternatif
lainnya, karena tidak ada perubahan
EQUIPMENT INDONESIA
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untuk awak darat yang mengisi
bahan bakar mesin.

hidrogen dari air. Cara ini sering
digunakan dalam penyimpanan
energi power-to-gas, tetapi juga dapat
digunakan untuk menggerakkan
kendaraan listrik sel bahan bakar
(FCEVs). Pabrikan asal Inggris itu
baru-baru ini memperkenalkan
prototipe excavator bertenaga
hidrogen. Excavator 220X kelas 20
ton yang dilengkapi dengan sistem
sel bahan bakar ini merupakan
yang pertama di industri ini dan
telah menjalani pengujian di tempat
pembuktian JCB selama lebih dari
setahun.
Hyundai Construction
Equipment mengumumkan bahwa
mereka juga akan memboyong
excavator berbahan bakar hidrogen
ke pasar pada tahun 2023. Menurut
perusahaan asal Korea Selatan itu,
sel bahan bakar hidrogen lebih
kompatibel dengan peralatan
konstruksi besar karena ekspansi
kapasitas yang lebih mudah daripada

baterai lithium (yang digunakan pada
mesin listrik). Perusahaan ini juga
menunjukkan kemampuan superior
sel bahan bakar hidrogen untuk
berkembang dibandingkan dengan
baterai lithium ion, yang merupakan
faktor pembatas dalam kemampuan
penggerak listrik untuk memberi
tenaga pada peralatan yang lebih besar.
Manajer Distribusi Global
Keestrack, Michael Brookshaw,
mengumumkan pada acara
CONEXPO-CON/AGG beberapa
waktu lalu bahwa perusahaan
itu sedang berinvestasi besarbesaran pada sumber tenaga
alternatif. Dia mengatakan pabrikan
ini ingin memasukkan mesin
crusher bertenaga hidrogen ke
pasar, tetapi industri ini terlalu
konservatif untuk menerimanya.
Di acara itu, dia mengatakan butuh
waktu lama sebelum kita mulai
beralih ke hidrogen. (Sumber: www.
conexpoconagg.com)

TIGA PRODUSEN JEPANG
BERMITRA KEMBANGKAN
TEKNOLOGI ENGINE HIDROGEN

sementara Japan Engine Corporation
akan memulai pengembangan mesin 2
tak berkecepatan rendah.
Ketiga pengembangan yang dilakukan
secara simultan ini akan meningkatkan
jajaran produk mesin-mesin penggerak
dan bantu (generator) untuk berbagai
jenis kapal. Selain itu, sistem pasokan dan
penyimpanan bahan bakar hidrogen akan
dikembangkan sebagai bagian dari sistem
bahan bakar hidrogen terintegrasi.
Dengan mengembangkan
teknologi-teknologi engine kelautan
hidrogen yang canggih berdasarkan
mesin yang khas dan diluncurkan
dengan cepat di pasar, konsorsium
ini akan berkontribusi pada industri
pembuatan kapal Jepang. Lebih lanjut,
perusahaan-perusahaan itu mengatakan
tujuan mereka adalah untuk
merevitalisasi industri maritim Jepang
dan mewujudkan masyarakat yang
berkelanjutan dengan mempromosikan
penggunaan teknologi mesin berbahan
bakar hidrogen untuk kapal-kapal laut.
(Sumber: www.dieselgasturbine.com)

Alat konstruksi bertenaga
hidrogen
Menurut laporan berjudul,
The Future of Hydrogen - Seizing
Today’s Opportunities, “memasok
hidrogen kepada para pengguna
industri sekarang menjadi bisnis
besar di seluruh dunia. Permintaan
hidrogen, yang telah tumbuh lebih
dari tiga kali lipat sejak 1975, terus
meningkat."
Shell telah merilis pernyataan
yang menguraikan visi masa depan
di mana 10 persen dari total energi
akhir yang dikonsumsi akan berasal
dari hidrogen.
Beberapa tahun lalu, JCB telah
mengakuisisi mayoritas saham
ITM Power — produsen sistem
penghasil hidrogen. Produk
perusahaan ini menggunakan
elektrolisis untuk membuat

K

awasaki Heavy Industries,
Yanmar Power Technology, dan
Japan Engine Corp. membentuk
konsorsium untuk mengejar
pengembangan bersama engine untuk
kapal laut dan kapal pesisir yang
berbahan bakar hidrogen.
Dengan meningkatnya tuntutan
untuk mengurangi emisi gas rumah
kaca, mesin-mesin kelautan diharapkan
untuk beralih ke berbagai bahan bakar
alternatif pada tahun-tahun mendatang,
kata perusahaan-perusahaan itu dalam
rilis mereka. Di antara banyak alternatif,
hidrogen menarik minat global untuk
aplikasinya di berbagai sektor industri
energi dan mobilitas sebagai bahan
bakar yang menawarkan emisi nol.
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Perusahaan-perusahaan itu ingin
mengembangkan teknologi dalam rantai
nilai hidrogen menuju ekspansi global
bahan bakar alternatif yang penting ini.
Dengan bekerja sama pada teknologiteknologi fundamental yang mereka
sama-sama kuasai seperti eksperimeneksperimen dasar dan analisis mengenai
pembakaran hidrogen, material-material,
dan teknik-teknik penyegelan, masingmasing perusahaan bertujuan untuk
menghadirkan berbagai engine berbahan
bakar hidrogen ke pasar pada tahun 2025.
Kawasaki Heavy Industries
akan mengembangkan mesin 4 tak
berkecepatan menengah,Yanmar Power
Technology akan fokus pada mesin 4
tak berkecepatan menengah dan tinggi,
JUNI 2021
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MENGINTIP CARA KERJA

“TOMRA VISUAL ASSIST”
Tomra memperluas servis-servis tambangnya
dengan memperkenalkan perangkat Augmented
Reality baru: Tomra Visual Assist

T

omra memanfaatkan potensi
digitalisasi dengan tawaran
layanan-layanan digital yang terus
berkembang untuk membantu operasioperasi penambangan meningkatkan
efisiensi dan profitabilitasnya - yang
terbaru dengan pengenalan alat
augmented reality baru untuk bantuan
jarak jauh, Tomra Visual Assist.
Kondisi pasar yang semakin
menantang menuntut perusahaanperusahaan tambang meningkatkan
kinerja lingkungan, efisiensi, dan
keselamatan dalam operasi-operasi
mereka. Salah satu solusinya adalah
beralih ke digitalisasi dan analitik
canggih.
Data-data yang direkam di area

tambang memberikan wawasan
yang berharga, yang memungkinkan
mereka membuat keputusankeputusan strategis berdasarkan fakta,
menyempurnakan berbagai proses,
mengurangi waktu henti (downtime),
mengurangi dampak lingkungan,
dan meningkatkan keselamatan.
Virtual Reality dan Augmented Reality
terbukti berguna dalam pelatihan dan
pemecahan masalah di tempat.
Sektor pertambangan sedang
dalam tahap awal digitalisasi, tetapi
krisis Covid-19 telah secara dramatis
mempercepat proses tersebut karena
perusahaan-perusahaan (tambang)
telah mencari solusi-solusi untuk
melindungi karyawan-karyawan mereka
JUNI 2021

dan mengatasi pembatasan mobilitas
untuk mempertahankan penjualan dan
dukungan layanan yang efektif kepada
para pelanggan.
Misalnya, pada Oktober 2020,
perusahaan konsultan Manajemen
McKinsey menulis bahwa perusahaan
pertambangan yang berusaha
mengurangi dampak pandemi telah
mulai merelokasi sekitar 15 hingga 20
persen tenaga kerja di tempat mereka
dengan mendirikan "menara kontrol"
untuk memfasilitasi kerja jarak jauh.
Perusahaan itu mencatat minat baru
pada pusat operasi jarak jauh yang
dibangun di atas kemampuan kerja
jarak jauh, dengan beberapa perusahaan
menerapkan sistem berbasis cloud yang
EQUIPMENT INDONESIA
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memungkinkan pengumpulan dan analisis data dari tambang-tambang
untuk mendukung keputusan-keputusan yang akan diambil.
Proses digitalisasi akan terus berlanjut, karena semakin banyak
perusahaan-perusahaan tambang yang menyadari potensi besar dalam
keuntungan operasional dan finansial.

Tomra Sorting Mining: penawaran layanan
digital yang terus berkembang

Tomra menerapkan pendekatan holistik untuk membantu para
pelanggan membuka potensi digitalisasi, dengan layanan-layanan digital
yang mencakup seluruh perjalanan pelanggan - mulai dari dukungan
penjualan dan konsultasi teknis hingga layanan dan pelatihan jarak jauh.
Semua solusi digitalnya mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data
dengan aman mengikuti praktik terbaik keamanan data.
Platform data berbasis cloud, Tomra Insight, mengubah mesin sortir
menjadi perangkat terhubung yang menghasilkan data proses yang
berharga, yang dikumpulkan hampir secara real-time dan dapat diakses
dengan mudah di komputer desktop atau perangkat mobile. Hal ini
mengubah penyortiran menjadi alat manajemen strategis yang membantu
prosesor hampir secara real-time dan retrospeksi.
Di satu sisi, operator-operator mesin dapat mengambil tindakan cepat
untuk menanggapi perubahan komposisi material di jalur. Di sisi lain, para
manajer dapat membuat keputusan-keputusan operasional dan bisnis
berdasarkan informasi yang lebih lengkap. Mereka juga dapat membuat
perbandingan yang lebih akurat antara beberapa lokasi atau jalur, dan
memantau operasi-operasi yang sulit dijangkau dari jarak jauh.

Tomra Visual Assist

Tomra terus mengembangkan portofolio layanan-layanan digitalnya,
dan sekarang memperkenalkan perangkat Augmented Reality baru untuk
bantuan jarak jauh, Tomra Visual Assist. Perangkat ini memungkinkan
pakar-pakar jarak jauh untuk memberikan dukungan spesialis kepada para
pelanggan atau Field Service Engineer Tomra di lokasi.
“Tim servis kami mencakup area-area yang luas, umumnya dengan
satu hub per benua, jadi memberikan pemecahan masalah, pemeliharaan,
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dan panduan dari jarak jauh bisa
sangat membantu,” jelas Klaus Berns,
Kepala Layanan di Tomra Sorting
Mining.
“Ini memungkinkan kami menjadi
lebih efisien dan memastikan respons
yang cepat. Jika pakar teknis berada
jauh, pelanggan tidak perlu menunggu
feedback yang kualifait dan mendetail.
Beberapa tambang sangat sulit
dijangkau, misalnya di dataran tinggi,
4.000 m di atas permukaan laut, atau
di iklim yang keras dengan suhu di
bawah nol. Dalam beberapa kasus,
mungkin diperlukan waktu 2 atau 3
hari perjalanan sampai ahli teknis tiba
di lokasi. Tomra Visual Assist dapat
menghemat waktu, dan perjalanan
yang panjang dan sulit."
Tomra Visual Assist dapat
digunakan pada perangkat standar
seperti ponsel atau tablet, tetapi juga
dengan alat canggih seperti Smart
Glasses (Kacamata Cerdas), yang
memberikan pengalaman Augmented
Reality, sehingga teknisi di lokasi dapat
mengikuti panduan ahli jarak jauh,
bekerja dengan keamanan maksimal.
“Tomra Visual Assist juga dapat
membuat perbedaan besar untuk
operasi-operasi berlian di mana
peralatan berada di area merah,
di mana ponsel atau kamera tidak
diperbolehkan, karena kami dapat
menggunakan headset yang terhubung
ke jaringan lokal,” tambah Klaus
Berns.
Tomra juga telah memanfaatkan
teknologi digital untuk memberi
perusahaan-perusahaan tambang
Virtual Demonstration dan Test Solution
untuk memungkinkan mereka
menguji solusi-solusi penyortiran
pada sampel-sampel tanpa
meninggalkan kantor mereka. Dengan
memberi mereka akses jarak jauh
ke Test Center di Wedel, Jerman,
yang memiliki kemampuan untuk
semua aplikasi, hal ini memungkinkan
mereka mengidentifikasi solusi
penyortiran terbaik untuk tambang
mereka, mendiskusikan opsi-opsi
dengan para pakar Tomra, dan
membuat keputusan berdasarkan
fakta.
Tomra juga secara proaktif
terlibat dalam menyebarkan
pengetahuan tentang potensi solusisolusi penyortiran berbasis sensor
dalam penambangan melalui webinarwebinar yang diselenggarakan secara
reguler. Sesi ini mengeksplorasi berbagai
teknologi, membahas aspek keuangan
dan teknis, dan menganalisis bagaimana
mereka dapat menambah nilai pada
berbagai operasi penambangan yang
berbeda. (Sumber: Tomra/www.
heavyquipmag.com)
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LIEBHERR RILIS
TRUK TAMBANG
BARU, T274
Liebherr memperkenalkan truk
tambang baru, T 274, kapasitas
muat 305 ton, diklaim memiliki
waktu siklus yang cepat, tingkat
produksi yang lebih tinggi, tetapi
hemat konsumsi bahan bakar,
dan biaya per ton rendah.

D

ump truck baru ini mengikuti
desain dasar yang sama
dengan T 284, memanfaatkan
pengalaman lapangan selama puluhan
tahun. Tersedia berbagai macam pilihan,
alat angkut heavy duty ini tidak hanya
memberikan produktivitas maksimal
dalam kondisi yang sulit, tetapi juga
memenuhi kebutuhan-kebutuhan para
pelanggan dan lokasi-lokasi tambang
yang terus berkembang.
Ruang pacu Liebherr T 274 dihuni
oleh engine 3.650 HP dan sistem
Penggerak AC Liebherr Litronic Plus
yang efisien. Dengan desain hidraulik
yang canggih dan waktu siklus yang
cepat, T 274 memindahkan lebih banyak
material dalam waktu yang lebih singkat.
Tambahan baru pada rangkaian produk
pertambangan Liebherr ini menawarkan
truk dengan kapasitas muatan terbesar
di kelasnya, mengangkut lebih banyak
ton setiap siklus pengangkutan.
Kontributor utama waktu siklus
yang cepat itu adalah kecepatan di
tanjakan. Sistem Penggerak AC Liebherr
Litronic Plus meningkatkan efisiensi
waktu siklus dengan menyediakan
kecepatan menanjak yang terus
menerus, berbeda dari truk penggerak
mekanis tradisional yang memerlukan
perpindahan gigi. Dirancang dengan
mempertimbangkan keselamatan, T 274
dilengkapi dengan tenaga pengereman
dinamis 4.500 kW/6.035 HP untuk
beroperasi secara efisien pada
pengangkutan menuruni bukit.

Desain yang fokus pada
pengguna

Dump truck Liebherr T 274
memiliki desain kabin yang ergonomis,
sehingga menciptakan lingkungan
yang aman, nyaman, dan produktif
bagi operator. Kabin ini menawarkan
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visibilitas maksimal melalui jendelajendela kaca pengaman berwarna, dan
disertifikasi terproteksi dari bendabenda jatuh atau terguling sekalipun.
Sistem HVAC yang terintegrasi
memberikan kenyamanan di semua
suhu ekstrim.
Semua truk Liebherr menawarkan
setidaknya dua jalur keluar yang aman
dari kabin ke tanah. Truk-truk tambang
Liebherr dilengkapi dengan tanggatangga dan platform-platform yang
memungkinkan akses yang mudah ke
engine. Area-area perawatan rutin dapat
dicapai dengan mudah dari permukaan
tanah sehingga benar-benar aman dan
efisien.
T 274 dilengkapi dengan suspensi
A-arm ganda, yang menjaga kontak
yang optimal roda-roda dengan tanah
dalam seluruh gerak suspensi. Sistem
suspensi depan ini menghadirkan
kenyamanan, keamanan, dan penanganan
yang semakin bagus bagi para operator
T 274, yang meningkatkan kualitas
pengendaraan dan mengurangi paparan
getaran tubuh secara keseluruhan.

Serba guna untuk semua
aplikasi

Liebherr menawarkan serangkaian
solusi spesifik untuk para pelanggan
yang bekerja di lingkungan-lingkungan
ekstrim. Paket-paket ini menjamin T 274
akan cocok untuk segala kondisi kerja.
Solusi-solusi khusus telah dibuat untuk
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melindungi komponen-komponen
dan membantu para pelanggan
mengoperasikan mesin pada suhu
serendah 40°C/F.
Liebherr juga menawarkan
solusi untuk memungkinkan truk ini
dioperasikan pada ketinggian antara 3.500
dan 5.000 m di atas permukaan laut, dan
paket peredaman suara untuk mengurangi
kebisingan truk secara drastis. Opsi
ultra-senyap ini memberi para pelanggan
fleksibilitas untuk beroperasi siang atau
malam, tanpa mengganggu area-area
perumahan di sekitarnya.

Langkah pertama menuju
tambang tanpa emisi

Trolley Assist System Liebherr
tersedia sebagai opsi pada dump
truck T 274. Solusi ini merupakan
langkah pertama yang efektif dalam
perjalanan menuju lokasi tambang
tanpa emisi pada masa mendatang.
Memanfaatkan overhead pantograph
untuk menghubungkan sistem
penggerak listrik ke jaringan listrik,
Trolley Assist System dapat meningkatkan
produktivitas armada truk, atau
mengurangi ukuran armada sambil
mempertahankan produksi tahunan,
jika dibandingkan dengan truk-truk
standar. Keuntungan utamanya adalah
pengurangan signifikan konsumsi bahan
bakar diesel dan emisi CO2 armada
truk. (Sumber: Liebherr)
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MENGINTIP EXCAVATOR BARU
LIUGONG UNTUK PASAR EROPA, 995F
Excavator baru
LiuGong, 995F,
untuk pasar Eropa
(Foto: LiuGong)

LiuGong memperkenalkan
excavator baru jenis heavy duty
kelas 95 ton, 995F, yang diklaim
menetapkan standar baru
dalam penggalian massal untuk
pasar Eropa.

E

xcavator 995F yang baru
sekali lagi membuktikan bahwa
LiuGong adalah kekuatan yang
harus diperhitungkan dalam hal desain
industri dan rekayasa cerdas. Dengan
bahasa desain yang kuat yang sesuai
dengan kebutuhan-kebutuhan para
pelanggan, excavator baru ini adalah
contoh yang bagus dari peralatan
tangguh LiuGong untuk janji dunia yang
tangguh.
Excvator 995F yang baru ini
merupakan hasil analisis yang
menyeluruh terhadap tuntutan-tuntutan
performa pelanggan dan pengujian
ekstensif LiuGong dalam aplikasiaplikasi pertambangan dan penggalian
yang menantang.
“Excavator 995F yang baru
adalah model pertama dari rangkaian
excavator F-Series besar kami
dan menawarkan ketangguhan dan
keandalan yang Anda harapkan dari
LiuGong. Alat ini tangguh tetapi
juga unggul dalam pengendalian dan
kenyamanan, sehingga sangat cocok
dengan permintaan-permintaan para
pelanggan dan operator di pasar
Eropa,” kata Harry Mellor – Manajer
Produk Excavator LiuGong Eropa.

LiuGong menyasar 995F
untuk pekerjaan-pekerjaan berat
di pertambangan, quarry dan
pembongkaran di mana biaya per
ton, keandalan, keselamatan dan
kenyamanan operator menjadi
pertimbangan utama.
Didukung oleh engine Perkins 18,1
liter yang menghasilkan tenaga 447kW
dengan putaran mesin rendah dan torsi
tinggi, 995F menghadirkan kekuatan
mengeduk yang terdepan di kelasnya.
Untuk lebih meningkatkan waktu siklus,
presisi operasi, dan efisiensi bahan
bakar, 995F dilengkapi dengan 3 mode
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operasi: Eco, Standard, dan Power.
Alat pengeduk ini memiliki 10
kecepatan engine yang memungkinkan
operator menyeimbangkan tenaga dan
efisiensi untuk memenuhi tuntutantuntutan aplikasi. Excavator 995F juga
dilengkapi Advanced Variable ElectroHydraulic System, yang menyesuaikan
distribusi arus sesuai dengan kondisikondisi operasi.
Excavator 995F hadir dengan
fungsionalitas yang semakin meningkat,
termasuk boom float assistance. Dengan
dua mode operasi untuk memuat dan
memecahkan, boom dapat diturunkan
karena bobotnya sendiri, yang
mengurangi konsumsi bahan bakar,
mencegah kerusakan, dan meningkatkan
kenyamanan operator.
Undercarriage excavator ini didukung
oleh komponen-komponen heavy-duty
seperti sprocket tempa berkekuatan
tinggi dan idler berdiameter besar
dengan lapisan-lapisan tebal yang tahan
keausan. Plat-plat track ganda dengan
profil yang dalam memberikan umur
panjang dan traksi yang lebih kuat saat
berjalan.
Excavator 995F juga memiliki versi
Demolition Package yang dirancang
khusus - 995FDM - lengkap dengan
pelindung silinder bucket, pelindung
FOPS Level II swing open, plus rotation
pipework dan saluran pembuangan
tambahan.
Salah seorang pengguna pertama
excavator LiuGong ini adalah Justin
Ffrench dari J. Ffrench Ltd. di
Bedfordshire, Inggris. “Sangat terkesan
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dengan cara kerja mesin
ini. Excavator ini memiliki
kekuatan yang Anda
inginkan tetapi dengan
kemampuan kontrol yang
Anda butuhkan. Semuanya
ini dibuat dalam satu
kemasan yang sangat
baik. Saya pikir LiuGong
memiliki mesin yang sangat
kredibel di sini untuk
aplikasi-aplikasi berat,”
komentar Justin Ffrench.
Dengan desain kabin
luas yang serba baru, 995F
memberikan perlindungan,
visibilitas, dan kenyamanan
yang sangat baik. Terdapat
tempat yang besar untuk
penyimpanan barangbarang bawaan operator
seperti botol minum, ransel,
helm, dan telepon. Kursi
,operator berpemanas dan
tampilannya mewah serta
dapat disetel sepenuhnya
- semuanya menciptakan
lingkungan kerja operator
yang sempurna. Layar
sentuh LCD 8” dengan jog
dial tambahan menawarkan
akses sederhana dan intuitif
ke semua fungsi alat berat
dan data utama yang patut
dipertimbangkan.
Howard Dale,
Chairman LiuGong
Europe, yakin bahwa
LiuGong telah memberikan
kepada para pelanggan di
sektor kelas berat sesuatu
untuk dipertimbangkan.
“Kami melihat peluncuran
New 995F sebagai bagian
dari komitmen kami untuk
menambah nilai bisnis
pelanggan-pelanggan kami.
Dengan model kelas berat
baru ini, kami sekarang
dapat menawarkan kepada
mereka jangkauan yang
lebih luas dari alat berat
berkualitas tinggi dan
tangguh yang dirancang
untuk Eropa. 995F adalah
bukti bahwa kami tidak
hanya mendengarkan
pelanggan-pelanggan
kami, tetapi kami juga
memberikan sesuatu
kepada mereka,” tutup
Dale. (Sumber: LiuGong)
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TRUK-TRUK PENGANGKUT OTONOM CAT
MELAMPAUI PENCAPAIAN 3 MILIAR TON

P

ada Mei 2020, Caterpillar
mengumumkan telah mencapai
tonggak penting dalam pengangkutan
otonom dengan mencapai 2 miliar ton
(2,2 miliar short ton) yang diangkut
menggunakan Cat MineStar Command
untuk pengangkutan – menggandakan jumlah
pengangkutan sejak mencapai angka 1 miliar
ton pada November 2018.
Sekarang, hanya 12 bulan kemudian,
tambahan 1 miliar ton material telah
berhasil diangkut oleh truk otonom Cat,
memungkinkan perusahaan ini untuk
melampaui pencapaian 3 miliar ton.
Pencapaian ini diikuti dengan perluasan
jenis komoditas-komoditas yang diangkut
secara mandiri di berbagai ukuran kelas truk
pertambangan Cat, serta brand-brand alat
tambang lainnya.
“Sejak melewati pencapaian 2 miliar
ton, kami telah melengkapi lebih banyak
tambang dengan truk-truk Command dan
telah membuat aplikasi penambangan emas
pertama di dunia dengan Command untuk
pengangkutan,” kata Hawkins, direktur Cat
MineStar Solutions.
“Sejak melampaui 1 miliar ton, kami telah
memperluas armada Command kami hampir
250%.”
Caterpillar memiliki armada Command
autonomous haulage system (AHS) yang
beroperasi di tiga benua – Amerika Utara,
Amerika Selatan, dan Australia – di 17 lokasi
tambang, yang dioperasikan oleh sembilan
pelanggan yang berbeda. Komoditaskomoditas yang ditambang menggunakan Cat
Command meliputi bijih besi, pasir minyak,
tembaga, batu bara, dan emas.
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Cat Command untuk truk-truk
pengangkut sekarang meliputi ukuran kelas
dari 190 hingga 360 ton (210 hingga 400
ton). Deretan model-model Command
dari Cat meliputi Cat® 789D, 793D, 793F,
797F, dan 794 AC 297 ton (327 ton) dengan
penggerak listrik. Tersedia Command retrofit
kit untuk truk-truk tambang Cat serta brandbrand truk dan peralatan angkut lain.
Sejak truk Cat otonom pertama dikirim
pada tahun 2013, model AHS ini telah
menempuh jarak lebih dari 110 juta km,
setara dengan jarak minimum, perjalanan
pulang-pergi garis lurus ke Mars, tanpa
kehilangan waktu akibat kecelakaan karena
operasi truk otomatis.
Para pelanggan yang menggunakan
Command untuk pengangkutan melaporkan
peningkatan yang signifikan dalam
produktivitas dan tingkat pemanfaatan truktruk mereka dengan biaya per ton yang lebih
rendah. Produktivitas mereka naik hingga
lebih dari 30%.
“Kami terus mengurangi waktu antara
target-target yang menjadi pencapaian
utama kami karena, dari kontrak awal hingga
penerapan penuh, kami terus meningkatkan
efisiensi implementasi Command. Konsisten
dengan tren pencapaian sebelumnya, kami
mengantisipasi melewati ambang batas 4 miliar
ton bahkan lebih cepat daripada mencapai 3
miliar ton,” kata Marc Cameron, wakil presiden,
Caterpillar Resource Industries.
“Ke depan, kami merencanakan perluasan
Command untuk pengangkutan dengan
memasukkan truk tambang Cat® 785 kelas
140-ton (150-ton).” (Sumber: Caterpillar/
forconstructionpros.com)

INDUSTRIAL SOLUTION EVENTS FOR MANUFACTURING INDUSTRY

14 - 17 July 2021

1 - 4 December 2021
Jakarta International Expo, Kemayoran
Indonesia

Grand City Convention & Exhibition Center
Surabaya - Indonesia

1 - 4 December 2021
Jakarta International Expo, Kemayoran
Indonesia

Manufacturing Series Exhibitions provide the most cost-effective way to increase your business in Indonesia. The perfect opportunity
to demonstrate your products and services first hand to your clients and future business partners. Over than 35,000 trade attendees
have visited the 2019 edition- your chance to meet potential buyers in S.E. Asia Largest Market!

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

aut o mati on

MANUFACTURING INDONESIA 2019 KEY STATISTIC

1,542

Exhibiting companies
from 39 countries

81.51%
Exhibitor
satisfaction rate

88.93%
Find new suppliers

22

International and
regional pavilions

37,786
indus trial
4.0
Square metres

35,485

95.33%

95.95%

77.54%
Exhibitor
will join back

Trade attendees
4 days exhibition

Visitor will
return back

Visitor
satisfaction rate

91.78%

92.69%

Source new products

96.14%

Collect market information

Quality of exhibitors

ro botic
For digital collaboration or to book your booth, please contact your nearest office:
ORGANISERS
INDONESIA

INTERNATIONAL SALES OFFICE
ASIA
Farah Alkatiri
+6221 2525 320
faradiba@pamerindo.com

www.manufacturingsurabaya.com

INTERNATIONAL SALES OFFICE
WORLDWIDE

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

www.manufacturingindonesia.com

Manufacturing Indonesia

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

www.machinetoolindonesia.com

Manufacturing Indonesia
JUNI 2021

EQUIPMENT INDONESIA

49

GLOBAL EQUIPMENT

XCMG MASUK TIGA BESAR
PRODUSEN ALAT BERAT TERBESAR DUNIA
XCMG, untuk pertama kalinya, naik ke peringkat ketiga dalam daftar 50 produsen alat
berat terkemuka dunia versi Yellow Table 2021, dan dengan demikian menjadi pabrikan
nomor satu terbesar di Cina saat ini.

D

engan pendapatan tahunan
sebesar USD 15,1 miliar,
produsen mesin konstruksi
terkemuka Cina, XCMG, telah naik
ke posisi ketiga dalam peringkat 50
produsen peralatan konstruksi teratas
dunia versi Yellow Table 2021 yang
dirilis oleh penerbit Inggris KHL
Group, Jumat (14/5). Peringkat tersebut
menjadikan XCMG perusahaan dengan
peringkat tertinggi di antara pabrikanpabrikan Cina.
Pada tahun 2020,
total pendapatan
perusahaan-perusahaan
Cina mencatat
pertumbuhan signifikan,
memberikan kontribusi
USD 191,5 miliar untuk
penjualan-penjualan OEM
global yang menyumbang
lebih dari 20 persen
untuk pertama kalinya,
dengan Cina menyalip
Amerika Serikat sebagai
kekuatan manufaktur
peralatan konstruksi
nomor satu di dunia.
“Meskipun 'pasar
skala super besar' Cina
telah membawa peluangpeluang pengembangan yang sangat
besar bagi industri mesin konstruksi
Cina, dalam jangka panjang, integrasi
Cina ke pasar global merupakan tren
yang tidak dapat dielakkan. Saat Cina
terus memperkuat posisinya di arena
ekonomi global, industri manufaktur
peralatan kami akan mengalami
pertumbuhan yang signifikan dalam
skala global,” kata Wang Min, chairman
dan CEO XCMG merespon hasil Yellow
Table 2021 tersebut.
Produsen-produsen mesin
konstruksi Cina telah mencapai
terobosan besar dalam inovasi-inovasi
produk dan teknologi, dengan produkproduk peralatan yang canggih, berskala
besar, dan cerdas bermunculan satu
demi satu - tidak hanya memimpin tren
di seluruh industri konstruksi Cina dan
global, tetapi juga berfungsi sebagai
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XCMG naik ke posisi ketiga
dalam peringagt 50 produsen alat
konstruksi terbesar dunia versi
Yellow Table 2021. Salah satu
produ andalannya adalah raksasa
pertambangan Hydraulic Excavator
XE7000E, kelas 700 ton (Foto: EI)

kekuatan utama di banyak
proyek konstruksi utama.
Daya saing produk yang terus
bertumbuh ini memungkinkan
peralatan konstruksi Cina
menggantikan produk-produk
impor secara keseluruhan.

Teknologi terdepan,
eksplorasi berkelanjutan
Produk-produk crane dan
excavator XCMG sangat laris di
pasar internasional. Pabrikan ini
telah menjual puluhan unit crane
segala medan (all-terrain crane) 1.600
ton, dan produk-produk bertonase
besar sangat terbatas pasokannya.
Tata letak mesin pelabuhan terbaru
XCMG mempercepat pengembangan
pasar, sementara serangkaian proyek
industrial dan infrastruktur baru
seperti pengecoran presisi, katup-katup
hidraulik canggih, mesin beton, dan
mesin pemeliharaan sedang dilakukan
secara berkesinambungan.
Sistem R&D XCMG yang
kolaboratif secara global telah
menaklukkan teknologi-teknologi
utama untuk berkontribusi menjadi
JUNI 2021

"yang pertama": crawler crane
XGC88000 yang terbesar di dunia,
raksas pertambangan hydraulic excavator
XE7000E (700 ton), ultra-class wheel
loader XC9350, serta lebih dari 100
unit peralatan besar.
Untuk merangkul era digital dan
melayani para pelanggan dengan lebih
baik, XCMG telah mempromosikan
transformasi dan pembaruan digital,
cerdas, dan tak berawak. Pabrikan
ini telah meluncurkan produk digital
penting XCMG-Global Service System
(X-GSS) untuk memberikan dukungan
pemeliharaan yang akurat, bernilai
tambah dan memuaskan bagi pelangganpelanggan global.
Saat ini, XCMG memiliki lebih
dari 7.500 paten resmi, lebih dari
1.700 paten untuk penemuan dan
81 paten internasional PCT, dan
telah menetapkan empat standar
internasional.

Dorong cara kerja saling
menguntungkan di
seluruh rantai industri

Berkat pengendalian pandemi
COVID-19 yang kuat dan efisien
dari pemerintah Cina dan pemulihan
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ekonomi negara yang
cepat, industri mesin
konstruksi Cina telah
berkinerja luar biasa
di pasar global.
Selama awal
wabah COVID-19
pada 2020, XCMG
telah memimpin
dimulainya kembali
produksi di hulu dan
hilir rantai industri
untuk memastikan
pengiriman produkproduk yang tepat
waktu. Hal ini telah
mengoptimalkan
rantai pasok industri
untuk menarik
sejumlah besar
perusahaan untuk
menjadi bagian dari
rantai pasok dan
sistem pasar.
XCMG selalu
berpegang pada
nilai “four-inone” dengan para
pemasok, distributor,
dan pelanggan,
yang bekerja bahu
membahu untuk
mempromosikan
R&D produk, inovasi
teknologi, peningkatan
produksi, dan lainnya
untuk mencapai
keuntungan bersama
bagi semua pihak.
Produsen ini telah
memimpin lebih dari
60 perusahaan dan
lembaga penelitian
untuk membangun
aliansi strategis
pertama dari inovasi
teknologi industri
dalam industri mesin
konstruksi.
Platform
Internet Industri
"Hanyun" sekarang
menghubungkan lebih
dari 800.000 unit
peralatan, mengelola
aset senilai total
US $ 93,25 miliar
dan mencakup lebih
dari 20 negara di
sepanjang Inisiatif
"Belt and Road".
(Sumber: XCMG)

SANY SEKARANG PERUSAHAAN
ALAT BERAT TERBESAR DI CINA
Forbes Global 2000 pada tahun 2021 ini menempatkan SANY yang
pertama di Cina dan kedua di dunia setelah Caterpillar di segmen
peralatan berat.

S

ANY menduduki peringkat
ke-468 dalam daftar Forbes
Global 2000 untuk tahun 2021,
menempatkannya pada peringkat
pertama di antara produsen-produsen
alat berat di Cina dan kedua di dunia
setelah Caterpillar. Daftar tahunan itu
memeringkatkan 2.000 perusahaan
publik terbesar di dunia menggunakan
ukuran-ukuran seperti penjualan,
keuntungan, aset, dan nilai pasar.
Dengan penjualan tahunan senilai
US $ 14,4 miliar, profit US $ 2,2 miliar,
nilai aset US $ 19,3 miliar, dan nilai
pasar US $ 41,2 miliar, tahun ini SANY
meloncat 235 tempat untuk masuk
ke dalam daftar 500 produsen teratas
untuk pertama kalinya.
Meskipun mengalami penurunan 27%
di pasar global untuk peralatan konstruksi
ketika pandemi Covid-19 mulai merebak
pada kuartal pertama tahun 2020 pukulan terbesar bagi ekonomi global di
abad ke-21 hingga saat ini – produsen ini
berhasil mempertahankan pertumbuhan
yang stabil.
Dengan lini-lini produk utamanya
yang terus berkinerja baik secara global,
JUNI 2021

momentum yang baik terus berlanjut
pada kuartal pertama 2021, di mana
pendapatan kuartalan mencapai US $
5,17 miliar, meningkat 90% dari tahun
ke tahun, membantu memperkuat
posisi terdepan SANY di industri ini.
Sany Heavy Industry Co., Ltd. adalah
perusahaan manufaktur alat berat
multinasional Cina yang berkantor
pusat di Changsha, Provinsi Hunan.
Sebelumnya perusahaan ini merupakan
produsen alat berat terbesar keenam di
dunia, dan yang pertama di industrinya
di Cina yang memasuki peringkat FT
Global 500 dan Forbes Global 2000.
Sany memiliki selusin kawasan
industri di Cina ditambah fasilitasfasilitas manufaktur di Australia,
Belarusia, Brasil, Kanada, Jerman,
India, Kazakhstan, Rusia, Ukraina,
dan di Amerika Serikat. SANY
sedang membangun fasilitas produksi
di Indonesia yang diperkirakan
mulai beroperasi pada tahun 2022.
Perusahaan ini memiliki sekitar 90.000
karyawan di seluruh dunia. Pada tahun
2010, pendapatan operasional Sany
mencapai sedikit di bawah 34 miliar
RMB, meningkat 79% dari tahun ke
tahun. (Sumber: SANY Group)
EQUIPMENT INDONESIA
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JOHN DEERE RAYAKAN

50 TAHUN BACKHOE LOADER
John Deere merayakan
50 tahun produk backhoe
loader, sebuah sejarah
inovasi dan keunggulan
yang pertama dimulai
dengan pengenalan model
JD310 pada tahun 1971.

J

ohn Deere memperingati 50
tahun pembuatan mesin-mesin
backhoe loader dengan merayakan
peluncuran model pertamanya pada
tahun 1971, JD310.
Berkomitmen untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan para pelanggan,
John Deere terus memasukkan inovasiinovasi dan solusi-solusi power terbaru
ke dalam jajaran backhoe loader-nya
termasuk pengujian bersama yang
pertama kali untuk backhoe loader
bertenaga baterai listrik dengan
National Grid.
Saat ini, 310L, generasi terbaru
dari model aslinya, tetap menjadi
landasan dalam jajaran backhoe John
Deere sebagai hasil dari peningkatan
berkelanjutan pada desain dan kinerja
yang efisien.
“Ulang tahun ini merayakan
setengah abad keandalan dan
memberikan nilai pelanggan yang
berasal dari peluncuran jajaran backhoe
kami pada tahun 1971,” kata Brian
Hennings, manajer produk, John Deere
Construction & Forestry.
“Kami bangga dengan kemajuankemajuan yang telah kami buat pada lini
backhoe loader dalam 50 tahun terakhir
dan berkomitmen untuk menyediakan
inovasi berkelanjutan bagi pelangganpelanggan kami.”
Sejak JD310 dengan 50 hp
masuk pasar, John Deere terus
mengembangkan jajaran backhoe,
membuat produk-produk baru
berdasarkan desain asli melalui inovasiinovasi dan teknologi-teknologi baru.
Saat ini, model-model tambahan, seperti
310SL dan 310L EP terus dikembangkan
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
para pelanggan yang terus berubah.
Mesin 310SL baru yang didesain ulang
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John Deere memperingati 50 tahun pembuatan
mesin-mesin backhoe loader
memungkinkan para operator menjadi
16% lebih produktif dalam aplikasiaplikasi penggalian parit dibandingkan
desain sebelumnya.
Sekarang dengan hidrolik pressurecompensated load-sensing (PCLS), 310SL
menyediakan multifungsi yang lebih
baik, kontrol alat yang lebih mulus dan
kapasitas menjulur (craning) hingga 15%
lebih besar dengan Mode Angkat (Lift
Mode), yang semuanya memberikan
pengalaman pelanggan yang istimewa
dan meningkatkan keandalan alat.
Sejak diperkenalkan pada tahun
2012, 310L EP terus memberikan nilai
yang luar biasa dengan powertrain yang
didesain ulang, yang mencakup transmisi
manual synchromesh dan ruang operator
yang lebih utama. Bakchoe loader 310L
EP juga dilengkapi engine Yanmar 3.3L
yang mematuhi regulasi-regulasi emisi
FT4 Environmental Protection Agency .
Tanpa komponen-komponen
aftertreatment eksternal yang
diperlukan, desainnya meminimalkan
kompleksitas mesin dan jumlah
suku cadang yang harus dirawat
oleh pelanggan, menghasilkan total
biaya kepemilikan yang lebih rendah
dan waktu kerja yang makin lama.
Selama 50 tahun perjalanannya,
John Deere meluncurkan banyak
model backhoe loader baru dengan
JUNI 2021

mempertimbangkan kebutuhankebutuhan para pelanggan.
Sebagai komitmen untuk backhoe
loader generasi berikutnya, John
Deere telah memulai pengujian
bersama backhoe loader elektrik
pertamanya dengan National Grid,
sebuah perusahaan penghasil listrik,
gas alam, dan energi bersih. Ditujukan
untuk menurunkan jejak karbon dan
mempromosikan keberlanjutan, backhoe
loader Deere E-Power menargetkan
kinerja mesin bertenaga diesel 310L
bertenaga 100 hp, tetapi tanpa gas
buang.
John Deere berkomitmen untuk
masa depan industri konstruksi,
dan peringatan 50 tahun backhoe
loader John Deere merupakan bukti
pertumbuhan dan evolusi produkproduknya dari waktu ke waktu.
Dalam rangka perayaan ulang tahun
ke-50, John Deere telah membuat
model mainan replika dari backhoe
loader JD310 asli untuk membantu
para pelanggan merayakan ulang tahun
ini di rumah-rumah mereka. Tersedia
untuk pembelian pada akhir musim
panas, di https://www.johndeerestore.
com/, setiap model akan menampilkan
ikon ulang tahun ke-50 yang unik untuk
menunjukkan pencapaian penting.
(Sumber: www.deere.com)
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FREEDONIA: PERMINTAAN PERALATAN

OFF-ROAD GLOBAL AKAN NAIK 5,4% PADA 2021
Freedonia melaporkan
bahwa permintaan
peralatan off-road
global diperkirakan akan
mengalami kenaikan 5,4%
menjadi US$439 miliar
pada tahun 2021.

Permintaan
peralatan offhighway akan
naik pada tahun
2021, menurut
Freedonia.

P

ermintaan global untuk peralatan
off-road - yang meliputi mesinmesin konstruksi, pertanian,
pertambangan, dan kehutanan diperkirakan akan naik 5,4% menjadi
US $ 439 miliar (€364,64 miliar) pada
tahun 2021, menurut laporan baru
lembaga konsultan intelijen pasar bisnis
utama Freedonia Group, Senin (10/5).
Menyusul penurunan tajam yang
terjadi pada tahun 2020 menjadi US $
416 miliar (€ 345,53 miliar), permintaan
alat diperkirakan akan pulih pada tahun
2021 karena pendapatan di industri ini
meningkat, dan pembelian mesin-mesin
dimulai lagi.
Menurut Freedonia, sektor tambang
akan mengalami kenaikan yang sangat
kuat, karena dianggap “tidak penting” di
beberapa bagian dunia, yang memaksa
operasi-operasi tambang idle selama
beberapa bulan.
Laporan Freedonia bertajuk Global
Off-Road Equipment Technology 2021
sepanjang 184 halaman memperkirakan
CAGR (tingkat pertumbuhan tahunan
gabungan) di sektor peralatan off-road
global sebesar 3,8% pada periode 20212025.
Rincian laporan penjualan peralatan
off-road tahun 2020, menurut jenis,
menunjukkan bahwa 45% adalah
unit-unit konstruksi, 29% mesinmesin pertanian, 24% mesin-mesin
pertambangan, dan 2% unit-unit forestry.
Studi Freedonia yang baru ini
membeberkan nilai-nilai permintaan
peralatan off-road untuk tahuntahun 2019, 2020, 2021, dan 2025
di tingkat produsen dalam dolar
AS saat ini (yaitu, tidak disesuaikan
dengan memperhitungkan inflasi).
Permintaan tersegmentasi berdasarkan
jenis peralatan dan wilayah dunia.
Data mencakup nilai penggantian
suku cadang dan alat-alat tambahan
(attachment) yang dijual terpisah.
Global Off-Road Equipment Technology
2021 juga membahas beberapa

topik industri penting, yang meliputi
mesin-mesin otonom dan robotika,
peralatan serba listrik dan rendah emisi,
peningkatan ergonomi dan kenyamanan
operator, serta konektivitas alat berat
dan solusi IoT.

Pemain-pemain industri terkemuka
yang ditampilkan dalam laporan
Freedonia terdiri dari Caterpillar,
Kubota, CNH Industrial, Liebherr, John
Deere, Hitachi, Sandvik, dan Komatsu.
(Sumber: Freedonia Group)

MB CRUSHER LUNCURKAN SCREENER BUCKET
UNTUK ECAVATOR-EXCAVATOR 30 HINGGA 45 TON
MB Crusher telah meluncurkan Shaft Screener Bucket baru
MB-HDS523, yang terbesar dalam jajaran MB-HDS pabrikan
itu dan cocok untuk excavator-excavator 30 hingga 45 ton.
abrikan Italia, MB Crusher,
Sisir tersembunyi dari bucket
mengatakan shafts screener
itu dirancang untuk memungkinkan
bucket 3,35 ton yang baru
material masuk dan mengalir melalui
diperkenalkannya cocok untuk tambang
rotor tanpa macet.
dan lokasi konstruksi besar, selain untuk
Unit ini dilengkapi dengan casing
aplikasi-aplikasi lain.
atas bagian depan yang dapat dilepas
Dikutip dari rilis pabrikan asal Italia
untuk memberikan unit sudut
itu, Selasa (11/5), bucket ini dirancang
penutupan yang lebih besar dan
untuk sektor-sektor di mana power
meningkatkan produksi.
dan kekokohan sangat penting dan ini
Shafts screener MB-HDS523
termasuk tambang di mana ada kebutuhan ditenagai oleh dua motor untuk
untuk mengolah material dalam jumlah
memastikan kinerja yang konsisten dan
besar seperti batu bara dan fosfat.
cepat. Bagian-bagian yang dapat aus
Bucket ini juga cocok untuk
dilindungi oleh pelat baja Hardox yang
digunakan di mana ada persyaratan
diperkuat, dan braket serta rangkanya
untuk memindahkan, menyaring, dan
juga lebih tebal.
menganginkan berton-ton tanah,
Penyaring ini memiliki sistem
seperti proyek penggalian, pemindahan
pelumasan terpusat yang dirancang
tanah, dan penggalian parit besar. MB
untuk menyederhanakan dan
Crusher mengatakan bahwa bucket
mempercepat operasi
baru ini “hanya memiliki satu tujuan:
pemeliharaan.
tingkat produktivitas yang tinggi”.
(Sumber:
MB-HDS523 adalah satu-satunya
MB Crusher)
unit dalam rentang MB-HDS dengan lima
poros yang diposisikan untuk memastikan
tingkat produksi dan kecepatan
pemrosesan yang lebih besar.“V Shaft
System” dirancang untuk menciptakan
efek penyaringan ganda secara simultan
dan meningkatkan produksi.

P
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PASAR CRAWLER TRACTOR
GLOBAL AKAN CAPAI NILAI
$3.94 MILIAR PADA 2026
Sebuah laporan baru yang
dirilis Polaris Market
Research (27/5/2021)
memperkirakan kian
meningkatnya permintaan
alat berat yang canggih
akan membantu
mendorong pertumbuhan
pasar crawler tractor.

P

olaris Market Research telah
merilis laporan baru yang
menunjukkan pasar crawler
tractor global diperkirakan akan
mencapai nilai USD $ 3,94 miliar pada
tahun 2026. Laporan berjudul “Crawler
Tractor Market Share, Size,Trends, Industry
Analysis Report By Type (Low HP, High HP);
By Application (Agriculture, Construction,
Mining, Forest, Other); By Regions,
Segments & Forecast, 2019 – 2026”
memberikan wawasan yang detail
mengenai dinamika pasar sekarang
ini dan memberikan analisis tentang
pertumbuhan pasar masa mendatang.
Menurut siaran pers Polaris
Market Research yang mengumumkan
ketersediaan laporan tersebut,
meningkatnya permintaan mesinmesin canggih di industri pertanian,

Ilustrasi crawler tractor
(Foto: John Deere)

pertambangan, kehutanan dan
konstruksi mendorong pertumbuhan
pasar. Karena itu, kalangan produsen
terus berupaya mengembangkan
penawaran-penawaran teknologi baru.
Pertumbuhan investasi infrastruktur
juga membantu pertumbuhan pasar,
kata perusahaan riset itu.
Riset Pasar Polaris mencatat bahwa
perkembangan di bidang pertanian telah
menyebabkan peningkatan permintaan
akan peralatan yang lebih modern
untuk membantu produktivitas para
petani. Perusahaan riset meyakini hal
ini akan menjadi faktor utama yang
berkontribusi pada pertumbuhan pasar
crawler tractor.
Amerika Utara telah menjadi pasar
yang dominan untuk mesin-mesin

crawler tractor, dan diperkirakan
akan terus menjadi wilayah utama
dengan pertumbuhan yang stabil pada
tahun-tahun mendatang. Eropa dan
Asia-Pasifik juga diharapkan mengalami
pertumbuhan yang cepat, kata Polaris
Market Research.
India dan Cina juga akan menjadi
pasar-pasar yang kuat bagi para
produsen crawler traktor pada tahuntahun mendatang. Kedua negara itu
telah meningkatkan aktivitas konstruksi
dan pertambangan karena mereka
ingin membangun dan memodernisasi
infrastruktur mereka lebih lanjut, yang
menyebabkan meningkatnya permintaan
alat berat seperti crawler tractor.
(Sumber: Polaris Market Research)

MANITOU GROUP LUNCURKAN BRAND BARU UNTUK ATTACHMENT

M

anitou Group meluncurkan
sebuah brand baru yang
didedikasikan untuk
penawaran produk-produk attachmentnya: “Manitou Group Attachments”.
Langkah ini dimaksudkan untuk
menyederhanakan dan menyelaraskan
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penawaran model-model attachment
bagi para pengguna.
Sebagai kelanjutan dari
program untuk merampingkan dan
mengoptimalkan penawarannya, Manitou
Group telah memutuskan untuk
mengganti nama lini bisnis attachment
globalnya dua bulan
setelah mencapai
harmonisasi ini dengan
suku cadangnya.
Sekarang dengan
nama brand “Manitou
Group Attachments”
(sebelumnya Edge dan
Manitou), modelmodel attachment
yang dirancang di
Italia, Amerika Serikat,
dan India disesuaikan
dengan banyak pasar
yang ditargetkan oleh
grup tersebut. Secara
JUNI 2021

khusus, penawaran itu membahas
aplikasi-aplikasi pertanian, konstruksi,
pertambangan, atau logistik.
Dikutip dari rilis Manitou, Kamis
(27/5), brand tunggal ini akan melengkapi
forklift, telehandler, compact loader,
articulated loader, dan backhoe loader yang
diproduksi oleh grup untuk tiga merek:
Manitou, Gehl, dan Mustang.
Wim Roose, Manajer Lini Produk
Global untuk attachment, menjelaskan
perubahan ini: “Tujuan kami adalah
untuk menanggapi semua kebutuhan
para pengguna kami dengan cara yang
lebih koheren. Memberikan solusi-solusi
lengkap dengan layanan berkualitas
dan attachment yang sempurna untuk
kebutuhan mereka adalah prioritas
kami. Berkat kantor desain kami, yang
didedikasikan sepenuhnya untuk desain
attachment, kami dapat menanggapi
semua permintaan, termasuk pada pasarpasar ceruk ini.” (Sumber: Manitou)
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