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INDONESIA

EQUIPMENT NOTE

Membangun optimisme di atas keti-
dakpastian, sebuah ungkapan yang 
dapat menggambarkan pergulatan 

di bisnis alat berat pada awal 2021 ini. Ham-
pir sepanjang 2020, industri ini mengalami 
pergulatan hebat baik dari sisi produksi mau-
pun penjualan sebagai dampak dari pandemi 
COVID-19. Penjualan alat berat merosot 
tajam. Produksi pun ikut terseret sangat 
dalam. Produksi alat berat tahun lalu menca-

pai titik nadir – meminjam istilah 
Ketua HINABI, Jamaluddin. 

Bagaimana prospek bisnis 
barang-barang modal itu pada 
tahun 2021 ini? Jawaban atas 
pertanyaan  itu sangat ditentu-
kan oleh berbagai faktor yang 
memengaruhi perekonomian 
Indonesia secara keseluruhan. 
Misalnya, apakah sektor-sektor 
yang mengandalkan aplikasi 
peralatan berat mulai pulih 
pada tahun 2021 ini? Selama 
bisnis tambang dan konstruksi 
masih stagnan, industri alat 
berat pun ikut kelimpungan.   

Beruntung, jelang akhir 2020, 
bisnis tambang batu bara sudah mulai bergai-
rah, meski pergerakan harganya masih sangat 
fluktuatif. Salah satu indikasinya, permintaan 
alat berat sudah mulai menggeliat sejak akhir 
tahun lalu. Namun, dia mengakui kenaikan-
nya masih sedikit karena dalam kondisi krisis 
yang berkepanjangan seperti saat ini, para 
kontraktor tambang lebih condong mengop-
timalkan penggunaan unit-unit yang selama 
ini parkir. Investasi mesin-mesin baru dalam 
kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian 
sangat beresiko.

 Namun, terdapat beberapa kebijakan yang 
dapat menggerakkan percepatan pertum-

buhan pasar alat-alat tambang. Salah satu-
nya adalah kebijakan hilirisasi di sektor batu 
bara. Kini pemerintah, sesuai amanat Un-
dang-Undang No.4/2009 tentang mineral dan 
batu bara, yang kemudian direvisi dengan 
Undang-Undang No.3/2020 yang merupakan 
revisi dari Undang-Undang No.4 tahun 2009, 
mendorong program hilirisasi batu bara. Hal 
ini membuka kesempatan batu bara sebagai 
sumber energi tidak hanya untuk sektor 
kelistrikan, tetapi juga untuk menggantikan 
LPG yang banyak digunakan rumah tangga 
di Indonesia. Jika kebijakan ini dilaksanakan 
secara konsisten pada tahun ini, permintaan 
peralatan tambang kemungkinan besar me-
ningkat guna mendukung produksi batu bara 
dari perusahaan-perusahaan tambang. 

Bagaimana dengan sektor-sektor lain? Peme-
rintah mengalokasikan belanja infrastrukur 
yang besar pada tahun 2021 ini, yakni Rp417 
triliun, naik sekitar 48% dari Rp 281,1 triliun 
pada tahun 2020. Ada beberapa proyek infra-
struktur skala besar baru yang akan digarap 
dalam beberapa tahun ke depan, di samping 
kelanjutan dari proyek- proyek yang sudah 
ada. Kalau tidak ada aral melintang, penger-
jaan proyek-proyek itu akan berkontribusi 
terhadap penjualan alat berat. Pemerintah 
diharapkan lebih memprioritaskan penggu-
naan alat-alat yang diproduksi di dalam ne-
geri, sebagaimana diharapkan HINABI.  

Namun, semua harapan itu akan terwujud 
dengan satu syarat, yakni keberhasilan 
bangsa Indonesia dalam mengendalikan 
laju penularan COVID-19. Mudah-mudahan 
program vaksinasi yang mulai dilaksanakan 
pada awal tahun 2021 ini dapat menjadi 
solusi ampuh untuk menghentikan penularan 
virus itu, di samping kedisiplinan kita semua 
dalam mematuhi protoko kesehatan yang 
sudah ada. EI

PROSPEK BISNIS ALAT BERAT TAHUN 2021
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EQUIPMENT NEWSCOVERSTORY

Kondisi krisis bukan alasan 
untuk berdiam diri, tetapi 
justru menjadi kesempatan 
untuk mengembangkan bis-

nis. Ketika banyak perusahaan melaku-
kan efisiensi dengan menekan biaya-
biaya dan menunda investasi di tengah 
pandemi Covid-19, PT Dayasakti Mitra 
Mandiri (Dayasakti) justru berinvestasi 
dengan membuka cabang-cabang di 
berbagai provinsi, membenahi sumber 
daya manusia, memperbaiki kinerja 
operasional serta melakukan konsoli-
dasi internal tentang strategi pengem-
bangan bisnis. 

Dalam rangka konsolidasi, Daya-
sakti menyelenggarakan National 
Branches Meeting selama tiga hari, 
26-28 November 2020, untuk meng-
kaji langkah-langkah perbaikan 
guna memperkuat dan mendukung 
pengembang an bisnis ke depan. 

Pertemuan yang berlangsung di  ka-
wasan International Marunda Center, 
Bekasi Utara itu diikuti oleh semua 
Branch Manager kantor-kantor ca-
bang dari berbagai daerah. 

“Mengangkat tema ‘Together We 
Grow’, di bawah naungan PT Daya-
sakti Mitra Mandiri, kami tumbuh 
dan sukses bersama melalui sumber 
daya manusia yang bermutu dan 
berdedikasi tinggi,” kata Ria Salimin, 
General Manager PT Dayasakti Mitra 
Mandiri mengenai tema acara Na-
tional Branches Meeting tersebut. 

Ia mengungkapkan bahwa yang men-
jadi fokus pengembangan Dayasakti 
saat ini adalah membuka kantor-kan-
tor cabang di lokasi-lokasi strategis 
mengingat perusahaan ini masih rela-
tif baru di dunia industri peralatan 
berat. Sebab, produk sebagus apa pun 

tidak akan berkembang jika tidak 
ditopang dengan SDM yang berkuali-
tas, infrastruktur yang memadai dan 
servis purna jual yang bagus.  

“Sebelum membeli sebuah produk, 
customer biasanya mencari tahu 
ke siapan layanan purna jual dari  
produk tersebut di berbagai daerah. 
Mereka akan menanyakan jumlah 
kantor cabang perusahaan dan 
bagaimana kesiapan layanan purna 
jualnya,” ia menerangkan saat di-
jumpai Equipment Indonesia di sela-
sela acara tersebut.  

Hingga akhir tahun 2020, Dayasakti 
sudah memiliki tujuh kantor cabang 
dan menargetkan untuk membuka 
beberapa cabang lagi pada tahun 
2021. Cabang-cabang Dayasakti saat 
ini sudah hadir  di Jakarta, Sura-
baya, Semarang,  Pekanbaru, Palem-

Para peserta ‘National Branches Meeting, PT Dayasakti Mitra Mandiri, 26-28 November 2020.

DAYASAKTI GALANG
KONSOLIDASI
DI TENGAH KRISIS

PT Dayasakti Mitra Mandiri 
terus memperkuat jaringan 
bisnisnya dengan mem-
buka cabang-cabang baru di 
berbagai daerah, melaku-
kan pembenahan SDM dan 
strategi bisnisnya. 

 (FOTO: EI)
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bang, Balikpapan dan Makassar. Awal tahun 2021, Dayasakti  
menargetkan untuk membuka cabang di Medan, Pontia nak 
dan Banjarmasin. “Dua tahun ke depan Dayasakti menarget-
kan sudah memiliki cabang di semua provinsi yang tersebar 
dari sabang sampai merauke,” ucap Ria dengan nada optimis. 

Faktor lain yang menjadi fokus perhatian Dayasakti pada ta-
hap awal ini adalah pengembangan sumber daya manusia. Pe-
rusahaan ini merekrut sumber daya manusia yang bermutu dan 
berpengalaman dalam bisnis alat berat. “Sebagian besar tim 
yang sudah bergabung dengan Dayasakti, sudah berpengalaman 
di bisnis peralatan berat, baik yang terkait dengan penjualan 
maupun layanan purna jual,” ungkapnya. 

nya lintas sektoral. Hampir setiap bulan 
selama kondisi krisis karena pandemi 
Covid-19 ini kami mendapat order pem-
belian unit,” komentar Sukur tentang 
XG935H.

Ia menjelaskan mengapa mesin-mesin 
China, khususnya wheel loader, lebih 
diminati dibandingkan brand-brand 
premium saat kondisi ekonomi sedang 
lesu karena pandemi Covid-19. “Banyak 
perusahaan menekan anggaran investa-
si peralatan saat pandemi Covid-19. 
Mereka beralih ke produk-produk wheel 
loader China, seperti XGMA, karena 
memiliki kualitas bagus tetapi harg-
anya relatif lebih murah dibandingkan 
produk-produk premium.” 

Selain produk-produk XGMA, sejak 
Juni 2019, Dayasakti menjadi agen 
untuk produk TGP Breaker & Vibro 
Ripper (Korea).  Adapun model-mo-
del yang dipasarkan mulai dari untuk 
Excavator kelas 5 ton hingga Exca-
vator kelas 50 ton. Alat pemecah 

Wheel loader XG935H
(kelas 1,8 m3 atau tiga ton)

Dengan berbagai upaya tersebut, Ria 
menerangkan, benderanya saja yang 
baru namun sebagian besar orang-
orang yang bekerja di Dayasakti sudah 
ahli di bisnis alat berat nasional. Selain 
dukungan tim kerja yang sudah ber-
pengalaman, Dayasakti juga merekrut 
dan memberi kesempatan kepada 
tenaga-tenaga yang baru lulus untuk 
dilatih secara khusus oleh tim yang 
sudah berpengalaman. “Ini sebagai 
wujud andil Dayasakti dalam mencip-
takan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Dengan dukungan sumber daya ma-
nusia yang sudah berpengalaman, 
kantor-kantor cabang yang tersebar 
di berbagai lokasi strategis, dan duku-
ngan layanan purna jual yang bagus, 
Ria optimistis dalam lima tahun ke 
depan Dayasakti akan diperhitungkan 
masuk didalam 10 besar perusahaan-
perusahaan alat berat di Indonesia.

PEGANG TIGA BRAND

Saat ini Dayasakti mengageni tiga 
brand, yakni  alat berat XGMA 
(China), TGP Breaker & Vibro Ripper 
(Korea) dan Gates Hydraulic Hose 
(USA). Di luar itu, masih ada bebe-
rapa produk pendukung aftermarket 
seperti under carriage dan lain-lain. 
Ria mengklaim produk-produk itu 
semuanya bagus dan sudah dipercayai pasar karena brand-brand tersebut bu-
kan pendatang baru di pasar Indonesia. 

Sukur Sutrisno, Nasional Sales Mana ger Dayasakti, mencontohkan Wheel 
Loader XGMA yang sudah ada di Indonesia sejak 2007. “Populasinya di pasar 
sudah banyak dan secara nasional menempati 4 besar. Di antara brand-brand 
China, XGMA merupakan pemain lama di pasar Indonesia. Itu berarti produk-
produknya sudah dikenal dan diterima pasar,” kata Sukur. 

Dayasakti memasarkan semua jenis produk XGMA di Indonesia mulai dari 
Wheel Loader, Vibro, Motorgrader, Buldozer, Excavator hingga Forklift. Teta-
pi yang menjadi fokus perusahaan tersebut saat ini adalah pemasaran wheel 
loader. Menurut Sukur, terdapat dua model wheel loader XGMA yang popular 
di pasar Indonesia, yaitu XG935H (kelas 1,8 m3 atau tiga ton) dan XG955H 
(kelas 3 m3 atau 5 ton).

Sesuai dengan kapasitas bucket-nya, Wheel Loader XG955H dan XG962H 
(kapasitas 3,0 & 3,5 m3) lebih cocok pada segmen pertambangan, quarry 
yang besar  dan industri semen. Sedangkan yang kelas 1,8 m3 (XG935H) me-
nyasar segmen konstruksi, batu, pasir, perkebunan, industri, pabrik kelapa 
sawit (PKS), pertanian dan lain-lain. 

“Wheel loader kelas tiga ton (XG935H) merupakan model favorit karena aplikasi-

Wheel Loader XGMA XG955H (kelas 3 m3 atau 5 ton)
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COVERSTORY

batu ini membidik segmen quarry 
dan aplikasi konstruksi lainnya. TGP 
Hydraulic Breaker memiliki dua tipe, 
yaitu Silent type dan Open type. 
Tipe Silent memiliki peredam suara, 
sementara tipe Open tanpa peredam 
suara. “Dari sisi kualitas TGP Hydrau-
lic Breaker tidak berbeda jauh den-
gan produk-produk hydraulic breaker 
asal Korea yang lain,” ujarnya.  

Dayasakti juga memegang keagenan 
beberapa produk aftermarket, di an-
taranya hydraulic & industrial hose 
merk Gates. Gates dikenal sebagai 
pabrikan hydraulic & industrial hose 
terkemuka dunia. Dayasakti me-
masarkan produk-produk ini karena 
melihat kebutuhan pasar yang meng-
inginkan produk-produk hose yang 
branded.  Gates Hydraulic & Indus-
trial Hose merupakan brand asal 
Amerika Serikat.

FOKUS GARAP ASS

Segmen bisnis lainnya yang menjadi 
fokus perhatian Dayasakti adalah la-
yanan purna jual, baik penjualan suku 
cadang maupun servis. Ria mengakui 
selama pandemi Covid-19, bisnis suku 
cadang Dayasakti semakin menjanji-
kan seperti tercermin pada omset pen-
jualannya yang cenderung meningkat. 
Itu sebabnya perusahaan ini makin 
fokus menggarap bisnis yang satu ini, 
terutama untuk mendukung kehadiran 
produk-produk XGMA di pasar. 

Menurut Ria, salah satu problem 
yang mendera pemasaran Wheel 
Loader XGMA selama ini di pasar 
Indonesia adalah manajemen lay-
anan purna jual yang kurang bagus. 
Padahal, penjualan unit dan dukun-
gan layanan purna jual yang bagus 
merupakan mestinya menjadi satu 
paket. “Kita tidak bisa hanya men-
jual unit tanpa menyediakan layanan 
purna jual yang bagus. Salah satu 
tantangan yang diberikan XGMA ke-
pada Dayasakti sebagai dealer baru 

Hydraulic & industrial hose merk Gates

Stok spareparts Dayasakti

adalah membenahi manajemen suku 
cadang. Persoalan ini yang paling 
banyak dikeluhkan oleh para pelang-
gan XGMA selama ini,” kata Ria.

Untuk menjawab tantangan itu, 
Dayasakti sudah membentuk tim 
parts sales, parts analyst serta 
service. “Dayasakti saat ini sudah 
memiliki departemen penjualan unit 
dan departemen yang khusus mena-
ngani suku cadang hingga servis. Se-
tiap cabang akan memiliki tim yang 
komplit dari mulai penjualan unit, 
tim suku cadang hingga tim servis.”

Banyak perusahaan kurang mem-
perdulikan layanan aftermarket 
karena beranggapan nilainya lebih 
kecil dibandingkan penjualan unit. 
Menurut Ria, anggapan tersebut ke-
liru karena tidak melihat bisnis after 
sales support (ASS) sebagai bagian 
yang tak terpisahkan dari penjualan 
unit dan juga menjadi salah satu 
sumber profit. 

“Kami menyadari penyediaan layan-
an purna jual dalam bisnis alat 
berat merupakan peluang. Justru 
hubungan dengan pelanggan bisa 
terus terjaga dan berkelanjutan 
karena layanan after sales service. 
Kalau customer puas, mereka akan 
terus membeli unit dari Dayasakti. 
Hal ini yang sering orang lupakan. 
Mungkin dari segi volume jumlahnya 
tidak seberapa dibandingkan dengan 
penjualan unit. Namun, kebutuhan 
parts dan juga servis tidak pernah 
berhenti. Kebutuhan suku cadang 
dan servis akan selalu ada selama 
alat itu masih berfungsi. Dan dalam 
kondisi krisis seperti sekarang, justru 
kebutuhan layanan purna jual lebih 
banyak daripada penjualan unit,” ia 
menyimpulkan. EI

Ria Salimin, 
General
Ma nager
PT Dayasakti 
Mitra Mandiri
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PT Dayasakti Mitra Mandiri 
(Dayasakti) memasarkan dua 
model wheel loader XGMA 

untuk pasar Indonesia saat ini, yakni 
XG935H (kelas 1,8 m3 atau tiga ton) 
dan XG955H (kelas 3 m3 atau 5 ton). 
Wheel Loader XG955H merupakan 
model yang lebih besar yang menya-
sar pasar pertambangan, quarry yang 
besar dan industri semen. Sedangkan 
yang kelas 1,8 m3 (XG935H) membi-
dik sektor konstruksi, tambang batu 
dan pasir sekala kecil hingga mene-
ngah, perkebunan, industri, pabrik 
kelapa sawit (PKS), pertanian dan 
lain-lain. 

Sukur Sutrisno, Nasional Sales Mana-
ger Dayasakti, menerangkan be-
berapa fitur andalan produk-produk 
tersebut. Pertama, wheel loader 
XGMA memiliki keandalan yang tinggi 
karena rangka-rangka depan dan 
belakang sudah diperkuat dan meng-
gunakan bucket seri-H yang sudah 
dioptimalkan. Selain itu, as roda 
depan Seri-H sudah disempurnakan, 
menggunakan kaliper rem yang lebih 
bagus, tata letak pipa yang sudah 
dioptimalkan sepenuhnya serta 
konektor-konektor yang tahan air. 

Kedua, efisiensi tinggi dan konser-
vasi energy. Wheel loader XGMA 
memanfaatkan teknologi pertemuan 
dan perbedaan pompa ganda yang 
dipatenkan. Alat-alat ini juga meng-
gunakan green engine, turbocharger 
dan intercooler, serta dapat menggu-
nakan energi baru seperti LNG/CNG 
Green. 

Ketiga, memiliki standar kesela-
matan (safety) yang lebih tinggi. 
Mesin-mesin XGMA memiliki tanda 
keamanan yang lengkap, perlindu-
ngan start netral untuk pengopera-
sian yang lebih aman, kabin ROPS 
dan material yang tahan api serta 
menggunakan kaca bersertifikasi UE.

Keempat, operasi yang nyaman ber-
kat level kebisingan yang rendah 
dan desain kabin yang ergonomis. 

Di ruang kabin terdapat indikator level oli elektronik 
sebagai standard dan model opsional dengan arah yang 
dapat disesuaikan. 

Kelima, perawatan yang mudah. Saluran masuk gemuk 
pelumas terpusat agar lebih mudah jika perlu penambah-
an. Kotak kontrol kelistrikan terpusat untuk memudahkan 
servis. Sementara kap engine terbuka lebar untuk memu-
dahkan servis dan perawatan. Tangki bahan bakar dapat 
dikonversi.

Keenam, multifungsi. Wheel loader XGMA dirancang men-
jadi mesin yang serba guna dengan beragam pilihan buck-
et seperti standard bucket, rock bucket, gravel bucket, 
fixed log grapple, pipe grapple, high dump bucket, side 
dump bucket, dan sebagainya. EI

FITUR-FITUR WHEEL LOADER XGMA

Sukur Sutrisno, 
Nasional Sales 

Manager
Dayasakti

PT Dayasakti Mitra Mandiri
Kawasan Industri & Pergudangan Marunda Center
Blok A2 No. 10 
Jalan Marunda Makmur, Segara Makmur
Tarumajaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat
Indonesia 17211
Tel: (+62-21) 2214 8889, 22148087
M: (+62) 812 9372 855
Website: www.dayasakti.net

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

EQUIPMENT NEWSCOVERSTORY
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PRODUCT LAUNCH

SDLG Indonesia baru-baru ini 
memperkenalkan motor grader 
G9138 dengan desain kabin 

yang baru. Grader versi diperbarui ini 
mengedepankan kenyamanan opera-
tor dengan menambahkan visibilitas 
dan penempatan panel instrumen 
yang mudah dijangkau. Selain itu, 
kabin baru ini lebih kedap terhadap 
debu dan dilengkapi dengan air-con-
ditioning untuk melawan hawa panas 
pada iklim tropis seperti di Indonesia.

“Visibilitas yang bagus berkat penggu-
naan kaca depan yang lebar dan tanpa 
pilar, sehingga pandangan ke berbagai 
penjuru lebih leluasa,” kata Aldrin 
Nurdin selaku manajer bisnis SDLG, 
dilansir dari rilis yang diterima Equip-
ment, Kamis (17/12). Ia menambah-
kan, control station dan panel-panel 
instrumen yang dikelompokkan pada 
satu tempat juga memberikan kemu-
dahan kepada operator saat bekerja.

Tak hanya itu, motor grader SDLG 
G9138 juga dibekali dengan indikator 
yang membantu memvisualisasikan 
posisi blade, sehingga memudahkan 
pekerjaan dan terhindar dari risiko 
peralatan rusak. Seperti halnya me-

sin-mesin motor grader SDLG lainnya 
yang dipasarkan di tanah air, G9138 
dapat mengkonsumsi bahan bakar 
bio-fuel 30% (B30).

Dari segi kontrol, desain dan tata le-
tak rocker switch diperbarui. Selain 
itu, kap mesin memiliki bukaan lebar 
dengan filter udara kini ada di bagian 
belakang. Sedangkan meteran oli 
hidraulis berada di luar kabin untuk 
memudahkan perawatan rutin, khas 
alat berat SDLG.

Kabin baru ini bergaransi sesuai stan-
dar SDLG, yakni selama pemakaian 
setahun atau 2.000 jam. Ke depan, 
kabarnya, motor grader G9138 akan 
menggunakan kanopi baja sebagai 
fitur standar.

G9138 merupakan motor grader yang 
cukup terkenal di Indonesia. Terbukti, 
unit-unitnya tersebar di lebih dari 130 
proyek di seluruh nusantara. Mesin-
mesin SDLG juga memiliki re putasi 
pengoperasian yang andal dan per-
forma tangguh untuk mengejar return 
on investment (RoI) dengan cepat. 

Alat dengan kemampuan manuver 
yang bagus ini juga menghadirkan 

kontrol penuh kepada operator me-
lalui full-digital instrument panel 
untuk memonitor langsung di layar. 
Tak sampai di situ, panel terintegrasi 
ini juga akan mempermudah saat 
melakukan inspeksi dan perawatan. 

Hadi Pitono, pemilik PT Classic Prima 
Sejahtera sudah merasakan berbagai 
benefit yang ditawarkan oleh motor 
grader SDLG G9138 ini. Perusahaan-
nya yang bergerak di sektor kon-
struksi menggunakan motor grader 
G9138 untuk urusan perbaikan jalan 
di sebuah perkebunan di Balikpapan. 
Menurutnya, alat ini mudah diopera-
sikan, demikian juga perawatannya. 

Motor grader G9138 sangat fleksibel 
karena dibekali dengan swing frame 
yang memungkinkannya mampu mela-
hap berbagai model pekerjaan. Perger-
akan artikulasi frame menghasilkan 
power tambahan pada blade ketika 
membawa beban berat, termasuk 
memberikan sudut putar yang kian 
akurat di tempat atau jalan yang lebih 
sempit. Composite bearing pada swing 
frame juga dibuat agar awet dan ban-
del selama masa pakai alat, karena ti-
dak perlu dilubrikasi atau dirawat lagi. 

Grader berbobot 12.000 kg ini di-
persenjatai dengan engine Weichai 
Deutz WP6G140E22 yang mampu 
menghasilkan tenaga 105 kW pada 
2.200 rpm. Transmisi Hangchi YD13 
membuatnya mampu melaju dengan 
kecepatan 34 km/jam maju dan 28 
km/jam saat mundur. Bahkan daya 
traksinya tercatat di angka 77,5 kN.  

Semua kombinasi di atas mampu 
menjamin disalurkannya tenaga ke 
moldboard berdimensi 3.048 x 610 
x 16 mm. Berbekal hal tersebut, 
blade dipastikan mampu merobek 
material hingga kedalaman 575 mm 
dan dapat meratakan tebing hingga 
90 derajat. Selain itu, sliding range 
yang tercatat di angka 500 mm juga 
dapat dimiringkan ke arah depan 
sebesar 47 derajat dan ke belakang 5 
derajat. Sedangkan kemampuannya 
saat menanjak mampu mencapai 20 
derajat. EI

DESAIN KABIN TERBARU GRADER SDLG G9138
PRIORITASKAN KENYAMANAN OPERATOR

SDLG menawarkan opsi pembaruan kabin pada motor grader G9138. Fitur baru 
berdesain ergonomis ini diyakini mampu meningkatkan visibilitas, sekaligus 
kenyamanan operator berkat adanya AC.

Motor grader SDLG G9138 dengan desain kabin yang baru.
(FOTO: SDLG)
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Menutup tahun 2020 lalu, 
tepat pada hari Kamis 
(31/12), pemerintah In-

donesia menerima 1,8 juta dosis 
vaksin buatan Sinovac. Vaksin yang 
diangkut dengan pesawat Garuda 
Indonesia dari China itu menambah 
jumlah vaksin yang diterima Indo-
nesia setelah pada awal Desember 
menerima 1,2 juta dosis dari produ-
sen yang sama. Dus, sebelum me-
langkah ke tahun 2021 ini, Indonesia 
sudah mengantongi 3 juta dosis vak-
sin. Pemerintah sendiri  juga sudah 
mejalin kerja sama dengan sejumlah 
produsen vaksin seperti AstraZenca, 
Novavax dan Pfizer-BioNTech untuk 
mengamankan persediaan vaksin.

Vaksin memang menjadi game 
changer pada tahun 2021 ini. Prog-
ram vaksinasi yang digelar oleh ber-
bagai negara di dunia diharapkan 
akan mengakhiri pandemi Covid-19 
yang telah menganggu kehidupan 
manusia sepanjang 2020 beserta se-

gala aktivitasnya termasuk kegiatan 
ekonomi. Namun, Menteri Kesehatan 
Budi Gunadi Sadikin mengingatkan 
vaksinasi hanyalah satu strategi untuk 
keluar dari wabah global ini. Sembari 
menunggu proses vaksinasi berjalan 
yang membutuhkan waktu satu tahun 
empat bulan atau hinga kuartal perta-
ma 2022, masyarakat diimbau untuk 
tetap mematuhi protokol kesehatan.

Gubernur Bank Indonesia Perry 
Warjiyo mengatakan setidaknya ada 
tiga alasan ekonomi akan kembali ke 
jalur positif pada tahun 2021. Per-
tama, sumber-sumber pertumbuhan 
ekonomi yaitu ekspor, konsumsi dan 
investasi akan membaik. Kinerja 
ekspor diperkirakan akan membaik 
sering dengan pemulihan pertumbu-
han ekonomi di negara-negara mitra 
dagang utama Indonesia yaitu China 
yang diperkiran tahun depan akan 
tumbuh 7,8% dan Amerika Serikat 
yang diperkirakan tumbuh 4,3%. “Ta-
hun 2021 kami perkirakan pertum-

buhan ekonomi global itu 5%,” ujar 
Perry akhir Desember lalu. 

Dari sisi konsumsi, Perry mengatakan 
konsumsi baik konsumsi swasta mau-
pun pemerintah akan tumbuh positif 
setelah mengalami kontraksi yang 
dalam pada tahun 2020. Konsumsi 
swasta atau rumah tangga meru-
pakan kontribuor sekitar 58% produk 
domestik bruto Indonesia. “Stimulus 
fiskal untuk mendukung perlindungan 
sosial terus berlangsung dan ini men-
dukung konsumsi,” ujar Perry.

Dari sisi investasi, pertumbuhan 
didukung baik belanja modal peme-
rintah terutama dari belanja infra-
struktur dan juga investasi swasta 
yang dipicu oleh Undang-Undang 
No.11 tahun 2020 tentang Cipta Ker-
ja. Tahun 2021, pemerintah mengalo-
kasikan belanja infrastruktur sebesar 
Rp417 triliun, naik sekitar 48% dari 
Rp 281,1 triliun di tahun 2020.

Alasan kedua, mengapa tahun ini 
harus optimistis, lanjut Perry, adalah 
program vaksinasi. Secara bertahap 
pemerintah akan memulai vaksiasi 
pada pertengahan Januari 2021 hing-
ga kuartal pertama 2022. “Meskipun 
secara bertahap, itu akan memung-
kinkan mobilitas manusia semakin 
meningkat dan mobilitas ekonomi 
juga semakin baik. Vaksinasi ini isti-
lah kami adalalah sebagai prasyarat 
untuk mendukung pemulihan eko-
nomi,” tandasnya.

Perry mengatakan dengan vaksinasi 
sektor-sektor ekonomi akan kembali 
pulih secara bertahap. Beberapa sek-
tor yang pemulihannya cepat, menu-
rut dia, adalah makanan dan mini-
uman, farmasi dan pertambangan, 
khususnya pertambangan logam.

Faktor ketiga yang tak kalah pen-
ting untuk mendukung pemulihan 
ekonomi pada tahun 2021 ini adalah 
sinergi kebijakan yang erat antara 
pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas 
Jasa Keuangan dan Lembaga Penja-
min Simpanan (LPS). Bank Indonesia 
sendiri akan melanjutkan kebijakan 
suku bunga rendah dan likuiditas 
longgar. Suku bunga acuan saat ini 
sudah berada di level 3,75%. Suku 
bunga acuan yang rendah ini di-
harapkan akan menjalar ke sektor riil 

INDUSTRI ALAT BERAT AKAN TUMBUH 
POSITIF SEIRING PEMULIHAN EKONOMI

Pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan peralatan berat yang diproduksi 
di dalam negeri untuk menggairahkan pertumbuhan industri nasional.

Pertumbuhan industri alat berat Indonesia ke depan akan sangat ditentukan oleh efektivitas 
program vaksinasi yang dilaksanakan secara nasional mulai pertengahan Januari 2021 ini. 

 (FOTO:  KOMATSU INDONESIA)
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dengan penurunan suku bunga kredit 
perbankan. Pada November lalu, 
kredit modal kerja berada di level 
9,32%, menurun dari posisi pada Ok-
tober yang sebesar 9,38%. 

Menteri Koordinator Bidang Pereko-
nomian Airlangga Hartarto saat mem-
buka perdagangan saham tahun 2021 
pada Senin (4/1) mengatakan vak-
siniasi akan mendorong optimisme 
pemulihan ekonomi. Ekonomi global, 
menurut Airlangga, diperkirakan 
akan tumbuh sebesar  4,2% hingga 
5,2%. Sementara ekonomi Indonesia 
diperkirakan tumbuh 4,5% hingga 5%.

PROSPEK INDUSTRI ALAT BERAT
Atmosfer penuh optimistis juga di-
rasakan pada industri alat berat, 
mesikupun belum akan pulih seti-
daknya seperti kondisi pada 2019. 
Jamaluddin, Ketua Himpunan Alat 
Berat Indonesia (HINABI) mengatakan 
permintaan alat berat sudah mulai 
menggeliat sejak akhir tahun 2020. 
Ia memperkirakan pada tahun ini 
produksi alat berat tumbuh 20% hing-
ga 30%. Tahun 2020 lalu, produksi 
alat berat, kata Jamaluddin, menca-
pai titik nadir yaitu berada di kisaran 
3.000 unit. “Tahun ini diperkirakan 

sekitar 4.000 unit,” ujarnya.

Jamaluddin mengatakan meski sek-
tor pertambangan diperkirakan tum-
buh positif pada tahun ini, tetapi 
tidak serta merta akan mendongkrak 
permintaan alat berat baru seperti 
halnya pada tahun 2018. Menurut-
nya, hampir dua tahun industri alat 
berat mengalami kelesuan yaitu 2019 
dan 2020. Selama periode tersebut 
ba nyak unit eksisting yang parkir. 
“Harga batu bara sekarang bagus. 
Artinya, mining hidup kembali itu 
sudah kelihatan. Tetapi si miner 
mengoptimalkan unit yang parkir 
dulu,” ujarnya seraya menambahkan 
permintaan alat berat baru sudah 
ada meski masih relatif kecil.

Produksi alat berat mengalami per-
tumbuhan yang signifikan pada tahun 
2017 dan 2018. Pada tahun 2017, 
produksi alat berat mencapai 5.609 
unit, naik 52,5% dibandingkan ta-
hun 2016 yang sebanyak 3.678 unit. 
Kemudian pada tahu 2018, produksi 
alat berat mencapai 7.981 unit, naik 
42% dari 2017. Pada tahun 2019, 
produksi alat berat turun menjadi 
6.060 unit atau turun 24%.

Jamaluddin belum bisa memperki-

rakan sampai kapan produksi alat 
berat ini akan naik kembali ke posisi 
pada tahun 2017 dan 2018. Ia meng-
akui industri ini sangat fluktuatif. 
Pasca krisis tahun 1998, industri alat 
berat pulih setelah 5 tahun. Semen-
tara pada krisis 2008, tidak sampai 
setahun langsung pulih. “Memang 
krisis terparah itu adalah saat ini. 
Kita susah memprekdiksi karena ini 
pandemi yang menyangkut nyawa, 
sehingga orang mau keluar saja takut 
dan sebagainya,” ujarnya.

Sebagai contoh, saat ini, meski 
sudah ada permintaan alat berat 
baru, tetapi Jamaluddin mengatakan 
produsen alat berat dalam negeri 
anggota HINABI mengalami kesulitan 
dari sisi tenaga kerja. “Kita tidak 
leluasa merekrut tenaga kerja baru 
dalam kondisi pandemi ini,” ujarnya.

Selain kendala tenaga kerja, paso-
kan material juga terkendala karena 
secara global permintaan meningkat 
sementara para pemasok tidak siap 
karena masih terimbas pandemi. 
“Memang sekarang kebutuhan akan 
material seluruh dunia itu mening-
kat. Tinggal bagi-bagi porsinya 
bagaimana,” ujarnya.
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Selain sektor pertambangan yang 
pulih, permintaan alat berat juga 
tentu datang dari sektor konstruksi. 
Pemerintah sendiri mengalokasi-
kan belanja infrastrukur yang besar 
pada tahun 2021 ini yaitu mencapai 
Rp417 triliun, naik sekitar 48% dari 
Rp 281,1 triliun di tahun 2020. Hanya 
saja, Jamaluddin mengingatkan agar 
pemerintah perlu memprioritaskan 
penggunaan alat-alat yang diproduksi 
di dalam negeri. HINABI, katanya, 
sudah kembali mengirim surat ke 
pemerintah soal proteksi produsen 
alat berat dalam negeri ini. “Hara-
pan saya adalah utamakan industri 
dalam negeri untuk proyek-proyek 
pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, HINABI juga mendesak 
harmonisasi tarif bea masuk. Menu-
rutnya, dalam perdagangan bebas 
impor alat berat utuh dikenakan tarif 
bea masuk 0%. Sementara, di sisi 
lain, impor komponen untuk produksi 
alat berat dalam negeri dikenakan 
tarif bea masuk 5% hingga 10%. “Ti-
dak kompetitif dong. Kita minta di-
harmonisasikan,” ujarnya.

Selain produsen-produsen alat be-
rat, perusahaan-perusahaan dealer 
juga memproyeksikan penjualan alat 
berat pada tahun ini akan tumbuh 
positif. Sara K. Loebis, Sekretaris 
Perushaan PT United Tractors Tbk 

(UNTR) yang mengageni alat berat 
merek Komatsu mengatakan penjua-
lan alat berat secara industri pada 
tahun 2020 lalu sebesar 4.900 hingga 
5.000 unit. “Untuk 2021 diperkirakan 
ada pertumbuhan 10%,” ujar Sara.

Terkait pandemi Covid-19, Sara 
mengatakan memang pandemi ber-
dampak pada industri alat berat 
karena harus menyesuaikan prose-
dur dan protokol kerja. Namun, ia  
mengatakan sebenarnya yang lebih 
utama menghambat pasar alat berat 
adalah harga komoditas, khususnya 
batu bara. “Pandemi sempat meng-
hambat ketika perlu penyesuaian 
prosedur atau protokol kerja. Sesu-
dahnya berjalan kembali dengan pro-
tokol baru,” ungkapnya.

Petrus Halim, Direktur Utama PT 
Intraco Penta Tbk (INTA) juga mem-
perkirakan penjualan alat berat 
pada tahun ini tumbuh sebesar 10%. 
“Karena tahun 2020 industri alat 
berat turun cukup drastis, sehingga 
pertumbuhan 10% rasanya konserva-
tif namun sangat realistis,” ujarnya.

Ada pun latar belakang perkiraan 
pertumbuhan tersebut, kata Petrus, 
adalah pertumbuhan atau prospek 
dari sektor-sektor yang dilayani INTA. 
Yang paling utama adalah sektor nikel, 
yang pergerakannya sangat optimis. 
Laju industrinya cukup baik ditandai 

dengan banyak investasi di sektor hilir. 
Investasi sektor hilir ini akan memasti-
kan permintaan atas bijih nikel (nickel 
ore), akan semakin tinggi. 

“Alat-alat INTA digunakan di hulu un-
tuk kegiatan pertambangan tersebut. 
Itu sebabnya INTA cukup optimis den-
gan sektor nikel, walaupun dengan 
satu catatan bahwa pemakaian alat 
berat sektor nikel tidak seintensif 
seperti sektor batu bara. Tapi itu 
satu tanda yang baik bahwa nikel 
akan terus mendukung untuk industri 
alat berat,” ujar Petrus.

Industri batu bara, jelas Petrus, 
tentu masih menjadi driver permin-
taan alat berat. Walaupun harga 
batu bara tidak menentu sejak tahun 
2012, naik dan turun cukup drastis, 
namun produksi dan ekspor Indonesia 
terus naik secara volume. Artinya, 
tidak bisa dipungkiri bahwa sektor 
batu bara ini walaupun fluktuatif, 
namun tetap menjanjikan dan mem-
berikan kontribusi yang besar bagi 
kinerja INTA. 

“Maka kami dengan senang hati me-
lihat perkembangan harga batu bara 
mulai naik cukup banyak beberapa 
minggu terakhir (Desember 2020) di-
iringi oleh faktor politik antara China 
dan Australia. Dimana mereka sedang 
kondisi yang tidak terlalu baik, sehing-
ga impor batu bara dari Australia di-
halangi oleh pemerintah China, maka 
Indonesia yang menerima keuntungan 
dari semua itu,” ia menjelaskan.

Sektor infrastrutur juga masih tetap 
berkontribusi pada penjualan alat 
berat INTA. Petrus mengatakan infra-
struktur yang dibangun oleh pemerin-
tah Jokowi, memang bersifat multi-
year. Artinya, tidak ada yang selesai 
dalam satu tahun, semuanya memak-
an waktu lebih dari satu tahun. Maka 
kelanjutan dari proyek- proyek yang 
sudah ada, maupun proyek-proyek 
baru yang lain, akan menjadi kontri-
busi besar bagi penjualan alat berat. 

Namun, faktor kunci yang menentu-
kan semua pertumbuhan bisnis alat 
berat ke depan dalam kondisi pan-
demi ini adalah efektivitas vaksinasi 
yang akan segera dilakukan pemerin-
tah pada pada awal tahun 2021 ini. 
Vaksinasi  itu jelas berdampak positif 
bagi perekonomian nasional. “Di balik 
semua yang sudah dijelaskan, INTA 
perlu menyikapi bagaimana efektif-
nya vaksin yang sudah kita tunggu-
tunggu. Jika vaksin tersebut kurang 
efektif atau kurang cepat dilak-
sanakan secara luas, maka pasti akan 
mengganggu kelancaran dari proyek-
proyek tersebut,” ungkapnya. EI

Excavator Kobelco kelas 20 ton yang sedang menunggu giliran untuk dimobilisasi ke lokasi 
pelanggan. Menurut Ketua HINABI Jamaluddin, meski sektor pertambangan diperkirakan 
tumbuh positif pada tahun 2021 ini, tetapi tidak serta merta akan mendongkrak permintaan 
alat berat baru.

EQUIPMENT INDONESIA)
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Kementerian Energi dan Sum-
ber Daya Mineral (ESDM) 
menetapkan produksi batu 

bara pada tahun 2021 sebanyak 550 
juta ton. Jumlah tersebut sama den-
gan target produksi pada tahun 2020 
lalu yang juga sebesar 550 juta ton. 
Padahal, di sisi lain, tren harga batu 
bara sejak Oktober 2020 lalu sudah 
mulai menunjukkan perbaikan.

“Untuk tahun 2021, pemerintah sudah 
menetapkan rencana produksi sebe-
sar 550 juta ton juga. Jadi, target 
tahun 2021 sama dengan target tahun 
2020,” ujar Dodik Ariyanto, Analsis 
Kebijakan Madya, Ditjen Minerba, Ke-
menterian ESDM, saat menjadi pembi-
cara dalam Indonesia Mining Outlook 
2021 yang digelar Majalah Tambang 
pada 15 Desember lalu.

Mengutip Minerba One Data (MODI) 
sepanjang 2020 lalu, realisasi 
produksi batu bara nasional menca-
pai 557,54 juta ton. Realiasi tersebut 
mencapai 101,37% dari target yang 
ditetapkan, yaitu 550 juta ton.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, 
mayoritas batu bara Indonesia diek-
spor. Pada 2020 lalu, realisasi ekspor 
mencapai 305,77 juta atau 77,41% 
dari target yang ditetapkan yaitu se-
banyak 395 juta ton.

Dodik mengatakan kinerja ekspor 
batu bara tahun 2020 memang men-
galami penurunan sebagai dampak 
pandemi Covid-19 yang menyebabkan 
kebutuhan batu bara di pasar global 
mengalami penurunan terutama India 
dan Korea Selatan. Selain itu, kinerja 
ekspor yang turun ini juga karena ad-
anya kebijakan dari China dan India 
yang memprioritaskan penggunaan 
batu bara dalam negeri. 

Tahun 2021 ini prospek batu bara di-
perkirakan akan lebih baik. Harga Batu 
bara Acuan (HBA) menunjukkan tren 
positif pada awal tahun 2021. Men-
teri Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Arifin Tasrif menetapkan HBA 
selama perdagangan bulan Januari 
sebesar US$75,84 per ton, naik 27,14% 
dibandingkan HBA pada Desember 
2020 yang sebesar US$59,65  per ton. 

“Setelah hampir setahun adanya ket-
erbatasan aktivitas ekonomi, pasar 
mulai bergerak pulih terutama di 
Tiongkok,” kata Kepala Biro Komuni-
kasi, Layanan Informasi Publik, dan 
Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM 
Agung Pribadi di Jakarta, Senin (4/1).

Agung melanjutkan, Tiongkok punya 
peran penting dalam memengaruhi 
harga batu bara lantaran mereka 
merupakan pasar utama bagi Indo-
nesia setelah India. “Apalagi saat 
ini terjadi ketegangan hubungan 
perdagangan antara Tiongkok dengan 
Australia. Sentimen ini yang makin 
memperkuat,” jelasnya.

Atas kenaikan ini, pergerakan HBA 
bergerak menuju level psikologis setelah 
sepanjang tahun 2020 akibat pandemi 
Covid-19 lebih banyak mengalami 
pelemahan ke level terendah. “Rata-
rata HBA di tahun 2020 hanya sebesar 
USD58,17 per ton dan menjadi yang ter-
endah sejak 2015,” tandas Agung.

Secara spesifik, Agung merinci, harga 
batu bara dibuka pada angka US$65,93 
per ton pada bulan Januari 2020. 
Sempat menguat sebesar 0,28% di 
angka US$67,08 per ton pada bulan 
Maret dibanding Februari yang sebe-
sar US$66,89 per ton, namun melorot 
pada April (US$65,77), Mei (US$61,11), 
Juni (US$52,98), Juli (US$52,16) dan 
Agustus (US$50,34). “Puncaknya ada 
di bulan September dimana harganya 
hanya US$49,42 per ton,” ungkapnya. 

Harga batu bara kembali pulih (re-
bound) dalam tiga bulan terakhir 

tahun 2020, yaitu Oktober (US$51), 
November (US$55,71) dan Desember 
(US$59,65). “Supply dan demand tetap 
menjadi faktor perubahan (harga) 
utama di luar Covid-19 yang belum 
sepenuhnya terkendali,” kata Agung.

Sebagai informasi, faktor turunan 
supply dipengaruhi oleh season 
(cuaca), teknis tambang, kebijakan 
negara suplier, hingga teknis di sup-
ply chain seperti kereta, tongkang, 
maupun loading terminal.

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

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertam-
bangan Batubara Indonesia (APBI) 
Hendra Sinadia mengatakan prospek 
batu bara tahun ini memang lebih 
cerah dibandingkan tahun 2020 lalu. 
Ia mengatakan ada beberapa senti-
men positif untuk peluang ekspor ke 
depan.  Salah satunya tentu ke Tiong-
kok sebagai negara tujuan ekspor 
batu bara terbesar Indonesia yang 
mencapai kurang lebih 33%. Bahkan 
separuh dari impor batu bara termal 
Tiongkok berasal dari Indonesia. EI

PROSPEK HARGA BATU BARA CERAH,
TARGET PRODUKSI MASIH KONSERVATIF

Mesin Dozer Liebherr untuk aplikasi tambang.
LIEBHERR
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Setelah resmi ‘bercerai’ dengan 
Volvo Construction Equipment 
(Volvo CE) pada akhir Maret 

2020, PT Intraco Penta Tbk cepat 
move on. Hanya sekitar satu bulan 
kemudian, perusahaan dengan kode 
saham INTA di Bursa Efek Indone-
sia (BEI) ini berlabuh ke LiuGong 
Machinery Co., Ltd. Aliansi dengan 
brand asal China ini dilakukan un-
tuk menangkap peluang agresifnya 
produk-produk alat berat asal negeri 
Tirai Bambu itu ke pasar Indonesia.

Melalui anak usahanya, PT Intraco 
Penta Prima Servis (IPPS) yang me-
megang keagenan produk-produk 
Volvo CE sebelumnya, INTA melaku-
kan kontrak kerja sama dengan PT 
Liugong Machinery Indonesia pada 
1 Mei 2020. Melalui kerja sama ini, 
IPPS menjadi agen untuk alat berat 
brand LiuGong. LiuGong sendiri su-
dah memiliki basis di Indonesia den-
gan mendirikan PT Liugong Machin-
ery Indonesia yang diresmikan awal 
tahun 2020 silam. 

Beraliansi dengan brand asal negeri 
Tirai Bambu bukan tanpa alasan. 
Direktur Utama INTA, Petrus Halim, 
mengatakan dalam delapan tahun ter-
akhir sejak tahun 2012, brand-brand 
alat berat asal China begitu agresif 
masuk ke pasar Indonesia. Menurut-
nya, pangsa pasar produk-produk alat 
berat asal China pada tahun 2012 ma-
sih sekitar 4%, tetapi dalam beberapa 
tahun belakangan semakin mengalami 
kenaikan signifikan. 

“Pada tahun 2020 alat-alat berat dari 
China berhasil menguasai pasar hing-

ga 32% dan di sini ada peluang besar 
yang kita bidik untuk pertumbuhan 
di masa depan,” ungkap Petrus saat 
paparan publik secara online pada 
Rabu 23 Desember 2020.

LiuGong sendiri merupakan salah 
satu brand terkemuka asal Tiongkok 
yang pasarnya sedang tumbuh pesat 
di Indonesia. Menurut Petrus, pada 
tahun 2020, pangsa pasar LiuGong di 
Indonesia sudah mencapai 4% hingga 
5%. “Hal ini menunjukkan posisi Liu-
Gong di Indonesia bertumbuh terus 
dengan baik sehingga diharapakan 
bisa memberikan kontribusi positif 
terhadap kinerja Perseroan,” ucap-
nya berharap.

LiuGong sebenarnya bukan pen-
datang baru di pasar alat berat In-
donesia. Pabrikan yang bermarkas 
di Liuzhou, Guangxi, China ini sudah 
mulai menggarap pasar Indonesia se-
jak tahun 2003. Lini produk LiuGong 
sangat lengkap mulai dari excava-
tor, wheel loader, bulldozer, motor 
grader, roller dan lain-lain.

Sebetulnya INTA tidak asing lagi den-
gan LiuGong Group karena jauh se-
belum menjadi dealer produk-produk 
LiuGong, IPPS sudah mengageni 
Dressta Dozer. Mesin gusur yang dike-
nal sangat tangguh ini merupakan 
brand asal Polandia yang diakuisisi 
oleh LiuGong. 

AGENI LIUGONG, INTA BERTEKAD JADI 
PEMAIN TERDEPAN BRAND CHINA

Merespons manuver yang begitu agresif dari brand-brand alat-alat berat asal Tiongkok di pasar 
Indonesia, PT Intraco Penta Tbk (INTA) beralih memegang keagenan alat berat merk LiuGong.  

Alat berat merek LiuGong yang dipasarkan oleh PT Intraco Penta Tbk (INTA)

PENTA TBK
Bulldozer Dressta yang diageni PT Intraco
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AMBISI MENJADI TOP THREE

Petrus mengatakan makin naiknya 
pangsa pasar alat-alat China di tanah 
air tidak lepas dari komitmen para 
produsen untuk terus meningkatkan 
kualitas produk dan layanan mereka. 
Hal ini membuat pasar Indonesia se-
makin terbuka terhadap kehadiran 
produk-produk China. Hebatnya lagi, 
harga yang ditawarkan sangat kom-
petitif, meski kualitas produknya ti-
dak kalah satu brand-brand premium. 

LiuGong sendiri memiliki target am-
bisius di pasar alat berat Indonesia. 
Pada saat peluncuran PT Liugong Ma-
chinery Indonesia pada 8 Januari 2020 
di JI Expo Kemayoran, perusahaan 
itu menargetkan dalam 5-6 tahun ke 
depan, bisa masuk dalam jajaran Top 
Three dalam hal penguasaan pangsa 
pasar. Tidak hanya di antara sesama 
pemain asal China, tetapi untuk pen-
guasaan pasar secara keseluruhan. 
LiuGong juga saat itu menargetkan 
bisa mempunyai fasilitas manufaktur 
sendiri di Indonesia apabila respons 
pasar mendukung.

LiuGong merupakan pemain alat 
berat skala global. Tak hanya di In-
donesia, perusahaan ini juga sudah 
membangun jaringannya di berbagai 
negara. Sejak tahun 2003, LiuGong 
telah membangun jaringan bisnis 
yang luas untuk mendukung para 
pelanggannya dan peralatan di se-
luruh dunia. Saat ini sudah memiliki 
lebih dari 300 distributor  di 100 neg-
ara dan wilayah. LiuGong juga telah 
mendirikan 13 anak perusahaan di 
luar negeri, masing-masing berlokasi 
di Afrika Selatan, Brasil, Filipina, Uni 
Emirat Arab, Belanda, India, Polan-
dia, Singapura, Rusia, Hong Kong, 
Amerika States, Mexico, United King-
dom, serta anak perusahaan Indone-
sia yang baru didirikan.

49 TAHUN DI INDUSTRI ALAT BERAT

INTA sendiri merupakan pemain 
lama dalam industri alat berat. Pe-
rusahaan yang didirikan oleh Halex 
Halim ini sudah berkiprah di industri 
alat berat tanah air selama kurang 
lebih 49 tahun. Karena itu, Petrus 
mengatakan INTA sangat mengenal 
industri alat berat. Menurutnya, pe-
main besar di industri ini tak lebih 
dari 5 perusahaan. Sementara, di 
sisi lain, dia melihat pemain-pemain 
baru yang lebih agresif yaitu pemain-
pemain utama dari China, kesulitan 
mencari dealer–dealer berpengala-
man dan memiliki jaringan yang luas. 
INTA menangkap peluang ini.

“Ketika ada banyak produsen alat 
berat dari China yang agresif dan 
pangsa pasar mereka di Indonesia 

terus bertumbuh dari 4% pada tahun 
2012 menjadi 32% pada tahun 2020 
secara kolektif, INTA menangkap 
peluang ini,” ia menjelaskan alasan 
perusahaannya beralih memegang 
keagenan LiuGong. 

Saat ini, tambah Petrus, produsen-
produsen besar alat berat dunia meng-
alami penurunan, sehingga mereka 
berusaha untuk mempertahankan po-
sisi di pasar. Sedangkan produsen alat 
berat dari China memperlihatkan ke-
naikan tren penjualan dan terus men-
guasai pasar alat berat tidak hanya di 
Indonesia, tapi juga secara global. 

“INTA yakin ke depan dengan pro-
dusen-produsen China yang bukan 
saja memiliki teknologi yang handal, 
namun dengan kemampuan mereka, 
serta kekuatan keuangan yang mer-
eka miliki saat ini, mereka akan men-
jadi pemain utama di masa depan. 
Maka hari ini INTA segera mengatur 
langkah untuk beraliansi dengan mer-
eka, membawa sinergi dengan jarin-
gan yang dimiliki untuk menangkap 
peluang ini,” ungkapnya meyakinkan. 

Kemitraan dengan brand alat berat 
dari China ini, menurut Petrus, ses-
uatu yang sangat baik karena sudah 
diterima oleh pelanggan-pelanggan 
INTA. Di sisi lain, pemain-pemain 
dari China ini begitu lincah bermain 

di market dengan memperkenalkan 
teknologi dan sistem. “INTA yakin 
bahwa teknologi dari China sudah 
bisa diterima oleh masyarakat alat 
berat di Indonesia. Buktinya, bukan 
hanya di Indonesia market share-nya 
naik, tapi juga di pasar global. Bisa 
dilihat bahwa pemain-pemain atau 
brand-brand China semakin diterima 
oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain menjalin kerja sama dengan 
LiuGong, di tengah tantangan indus-
tri alat berat sepanjang tahun 2020, 
INTA melalui PT Intraco Penta Prima 
Servis (IPPS) juga menjalin kemitraan 
dengan Blumaq, S.A pada 22 Juni 
2020. IPPS menjadi distributor untuk 
produk suku cadang dari perusahaaan 
yang bermarkas di Spanyol itu untuk 
pasar Indonesia. 

INTA saat ini menjadi distributor un-
tuk 8 brand. Selain LiuGong, Dressta 
dan Blumaq, INTA mengageni Bobcat, 
Doosan, Mahindra Tractors, Sinotruk, 
dan Tata Motors di bawah anak pe-
rusahaan Intra Penta Wahana (IPW). 
“Dengan ke-8 brand handal tersebut 
INTA terus memberikan pelayanan 
terbaik sebagai penyedia solusi total 
bidang alat berat, mesin-mesin kon-
struksi dan alat-alat pendukung. Kon-
sep ini menjadi dasar bagi INTA untuk 
melakukan diversifikasi usaha dengan 
kebutuhan industri terkini. EI  

Suku cadang merek Blumaq, sebagai salah satu prinsipal baru INTA.
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12 VOLVO EXCAVATOR EC200D 
DIKERAHKAN UNTUK
BANGUN JALAN DI SUMATERA

Dua belas (12) unit hydraulic excavator 
kelas 20 ton Volvo CE, EC200D, menjadi 

tulang punggung dalam pekerjaan 
Road Maintenance untuk pabrik 

pengolahan kertas di Sumatra yang 
telah menerima Sertifikasi Pengelolaan 
Hutan Berkelanjutan di bawah naungan 

Programme for the Endersement of 
Forest Certification (PEFC).

Bermula pada tahun 1993, industri penghasil 
bubur kertas dan produk kertas terbesar In-
donesia yang tergabung dalam APRIL Group 

memulai pembangunan pabrik kertas di Pangkalan 
Kerinci, sebuah kecamatan terpencil dengan pen-
duduk hanya sekitar 200 jiwa di Provinsi Riau, Su-
matra. Kini, lokasi itu semakin berkembang setelah 
kedatangan anak perusahaan APRIL, PT Riau Anda-
lan Pulp & Paper (RAPP), dengan mencatatkan lebih 
dari 100.000 penduduk. Tidak hanya itu, saat ini 
sudah tersedia satu bandara kecil, dua pelabuhan, 
dan jalanan sepanjang 11.000 kilometer.

Untuk menghubungkan akses antara lokasi pabrik 
di Langgam dan Cirenti, pada Agustus 2019 silam, 
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PT RAPP memutuskan untuk mem-
bangun jalan sepanjang 80 km dan 
menunjuk PT Sumi Gita Jaya untuk 
menjadi kontraktornya. Perusahaan 
yang juga bermain di sektor migas 
ini lantas membeli dua belas (12) 
unit excavator Volvo EC200D untuk 
menyelesaikan tugas berat ini dalam 
waktu 3 tahun, bersama dengan em-
pat unit soil compactor Volvo SD110 
yang sudah ada.

Hingga kini, proyek senilai Rp 40 
triliun itu telah mencapai tahap 
konstruksi, berkat pengoperasian 12 
unit Volvo EC200D yang bekerja 9 
jam per hari dalam seminggu guna 
menyiapkan parit dan kanal. Saat 
proyek ini selesai, ruas jalan terse-
but diharapkan mampu melancarkan 
akses transportasi logistik RAPP 
yang secara konsisten sanggup mem-
produksi 2,8 juta ton bubur kertas 
dan 1,15 juta ton kertas per tahun.

Menurut direktur PT Sumi Gita Jaya, 
Herland, aspek finansial menjadi 
pendorong perusahaannya dalam me-
milih Volvo EC200D. Produk ini dike-
nal hemat bahan bakar dan harganya 
dinilai kompetitif. Selain itu, per-
forma yang konsisten dan keawetan 
mesin juga menjadi faktor penentu.

Seperti halnya produk Volvo CE ter-
baru lainnya, EC200D rupanya juga 
sudah bersertifikasi B50 setahun 
lebih awal dari ketetapan pemer-
intah Indonesia. Oleh karena itu, 
reputasi positif EC200D telah banyak 
diperbincangkan di kalangan pemain 
alat berat. 

”Mesinnya yang sangat andal mem-
buat kami tidak perlu repot menghu-
bungi dealer Volvo, PT Indotruck Ut-
ama,” ujar Herland. ”Operator kami 
juga selalu memuji kabinnya yang 
sangat istimewa, selain juga perfor-
ma swing speed yang mengesankan.” 

Mengutamakan waktu siklus yang 
singkat, excavator kelas 20 ton ini 
dibekali dengan engine tangguh dan 
irit bahan bakar, Tier 3 Volvo D5E, 
yang mampu menghasilkan tenaga 
sebesar 123 kW pada putaran 2.000 
rpm. Dilengkapi dengan boom 
sepanjang 5,7 m, arm 2,9 m, dan 
bucket berkapasitas 0,8 m3, alat ini 
sangat cocok digunakan pada kon-
struksi umum berkat breakout force 
maksimalnya yang tercatat di angka 
116 kN.

PT Sumi Gita Jaya sendiri didirikan 
sejak tahun 2000. Perusahaan yang 
berlokasi di Pekanbaru, Riau, ini 
membeli 12 unit EC200D dari PT In-
dotruck Utama, dealer resmi Volvo 
CE di Indonesia. (Sumber: Volvo CE/EI)
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PT Ultrajaya Milk In-
dustry merupakan 
produsen susu dan 

minuman kemasan terbesar 
di Indonesia. Didirikan pada 
tahun 1971, perusahaan ini 
terus berinvestasi dalam 
teknologi UHT dan penge-
masan aseptik, yang telah 
membantu Ultra Milk men-
jadi sebuah nama rumah 
tangga di Asia Tenggara.

Namun, ambisi PT Ultraja-
ya Milk Industry tidak ber-
henti di situ. Untuk lebih 
meningkatkan produksinya, 
perseroan melakukan per-
luasan peternakan sapi dan 
bahan pakan ternak di Be-
rastagi, Sumatera Utara. 

Lahan sebelumnya seluas 73 
hektar, PT Ultra Sumatera 
Dairy Farm memperluas lagi 
menjadi 83 hektar sehingga 
bisa menampung 6.000 ekor 
sapi Holstein Australia.

Pekerjaan konstruksi dimulai 
pada Oktober 2018. Pada 
Mei 2019, satu unit wheeled 
excavator Volvo EW145B 
Prime dan soil compactor 
SD110 disewa dari salah 
satu perusahaan rental lokal 
untuk membantu pekerjaan 
tanah. Mesin-mesin tersebut 
beroperasi delapan jam se-
hari dengan performa prima.

“Mesin-mesin Volvo CE ini 
merupakan peralatan berat 
yang sangat andal dan ta han 
lama. Kami telah meng-
operasikan unit-unit ini 
selama lebih dari setahun 
sekarang dan mereka masih 
dalam kondisi prima,” kata 
Dinda, juru bicara PT Ultra 
Sumatera Dairy Farm, diku-
tip dari rilis yang diterima 
Equipment Indonesia, Rabu 
(30/12/2020).

Excavator Volvo ukuran 
12,8 – 15 ton, EW145B 
Prime,  memiliki rangka 
undercarriage, boom dan 
lengan yang telah diper-
kuat, serta komponen-
komponen yang tidak 
mudah aus. Demikian pula, 
mesin pemadat tanah ber-

bobot 11 ton, SD110, telah 
dirancang untuk mencapai 
kinerja berkualitas tinggi 
sepanjang waktu. 

Dinda sangat terkesan den-
gan kinerja dan efisiensi 
bahan bakar dari kedua me-
sin ini. “Engine-engine dari 
alat-alat ini sangat bertena-
ga, tetapi pemakaian bahan 
bakarnya sangat efisien 
– keunggulan yang sangat 
kami butuhkan karena kami 
berusaha menekan biaya 
proyek,” ujarnya.

Kedua alat ini menggu-
nakan engine Volvo Tier 3/
Stage III yang menghasilkan 
kinerja powerful dengan 
tingkat keandalan yang 

tinggi dan emisi yang ra-
mah lingkungan. Bahkan 
engine Volvo D6E E1E3 
pada excavator EW145B 
Prime memiliki sistem idle 
otomatis (automatic idling 
system) untuk menghemat 
pemakaian bahan bakar.

Cara mengoperasikan unit-
unit Volvo CE tersebut juga 
tidak sulit sebagaimana 
diakui oleh semua operator 
yang terlibat dalam proyek 
ini. Mereka semua sepakat 
bahwa EW145B Prime dan 
SD110 mudah digunakan.

Excavator EW145B Prime 
merupakan mesin serba 
guna, sangat mobile, 
sangat seimbang dan nya-

man dioperasikan. Jarak 
pandang ke berbagai arah 
sangat baik, kolom kemudi 
dapat disetel, kontrol yang 
ergonomis, sistem kontrol 
iklim berkapasitas tinggi, 
dan memiliki peredam 
getaran yang memberikan 
kenyamanan kepada para 
operator sepanjang hari. 

Selain itu, tersedia tangga-
tangga dan platform anti 
selip, mudah diakses dari 
permukaan tanah, dan 
titik-titik pelumasan yang 
terpusat sehingga memu-
dahkan perawatan rutin.

“Operator-operator kami 
sangat menyukai kemam-
puan akselerasi dan pema-
datan dari soil compactor 
SD110. Roller vibratory-nya 
sangat bagus,” kata Dinda.

Desain drum dan ban-ban 
pada SD110 memungkinkan 
alat pemadat tanah ini me-
miliki keseimbangan bagus, 
yang menghasilkan traksi 
yang makin kuat, memini-
malisir jumlah pass, rong-
ga-rongga yang berkurang, 
dan pemadatan yang 
maksimal. Di samping itu, 
sambungan artikulasi mem-
berikan sudut osilasi +/- 17 
derajat dan artikulasi bing-
kai +/- 40 derajat, untuk 
stabilitas dan kemampuan 
manuver yang lebih baik.

Operator dapat memilih 
amplitudo drum tinggi atau 
rendah dari panel kontrol, 
memberikan pilihan ses-
uai dengan aplikasi atau 
kedalaman material. Op-
erator juga mudah untuk 
memvariasikan frekuensi 
dari panel kontrol sesuai 
dengan jenis dan kondisi 
tanah yang berbeda.

“Secara keseluruhan, kami 
sangat terkesan dengan 
alat-alat berat Volvo terse-
but. Unit-unit ini sangat 
handal untuk menghasilkan 
produktivitas dan efisiensi 
tinggi dari hari ke hari,” 
Dinda menyimpulkan. 
(Sumber: Volvo CE/EI)

MESIN-MESIN VOLVO MENJADI
‘PENGGERAK’ UTAMA DALAM KONSTRUKSI
PETERNAKAN SAPI PERAH DI INDONESIA

Wheeled excavator EW145B Prime dan soil 
compactor SD110 dari Volvo Construction 
Equipment (Volvo CE) membuktikan produkti-
vitas, efisiensi, dan keandalannya dalam per
luasan peternakan sapi perah di Berastagi, Su-
matera Utara.

Wheeled excavator EW145B Prime yang digunakan dalam pekerjaan 
perluasan peternakan sapi perah di Berastagi, Sumatera Utara.

Volvo soil
compactor SD110.

 (FOTO: VCE)
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Singapura merupakan 
pelopor global dalam 
pengelolaan air 

berkelanjutan dan ber-
investasi besar-besaran 
untuk Sistem Saluran 
Pembuangan Terowongan 
Dalam (Deep Tunnel Se-
wage System/DTSS). Saat 
ini sebuah proyek konstruk-
si DTSS skala besar telah 
memasuki fase kedua, yang 
harus diselesaikan pada 
tahun 2025. Proyek yang 
dipimpin oleh Guan Chuan 
Engineering Construction 
ini membangun sistem sa-

luran air limbah pada salah 
satu terowongan di Penjuru 
Road, Singapura. Dalam ta-
hap kedua ini, pekerjaan-
pekerjaan yang dilakukan 
adalah kombinasi 60 km 
saluran pembuangan peng-
hubung, terowongan air 
bekas pakai sepanjang 30 
km di Selatan (domestik), 
dan terowongan air bekas 
industri sepanjang 10 km 
di sebelah barat Singapura. 

Tantangan utama dalam 
penggarap proyek ini 
adalah memastikan badan 
utama pemancang tidak 

bergerak saat tiang pan-
cang Larssen yang saling 
terkait digeser. Untuk 
menjawab tantangan itu, 
spesialis teknologi tiang 
pancang tanpa suara dan 
perusahaan teknik pondasi 
Guan Chuan Engineering 
memilih telescopic crawler 
crane Sennebogen 6133 E. 
Mesin ini digunakan untuk 
mengangkat pemancang, 
yang bobot pile auger dan 
sheet pile-nya sering me-
lebihi 20 ton. 

Yang dominan dalam 
proyek ini adalah meng-

angkut limbah dan air 
bekas ke Instalasi Reklam-
asi Terpusat (Centralized 
Reclamation Plants ) yang 
terletak di dekat daerah 
pesisir, di mana limbah dan 
air bekas kemudian akan 
diproses menjadi air daur 
ulang bersih yang bermutu 
tinggi.

Dengan pengalaman ham-
pir 40 tahun dalam peker-
jaan pengeboran di pusat 
kota dan tiang pancang 
tanpa suara dalam kondisi-
kondisi yang beresiko, 
Guan Chuan Engineering 

Sennebogen 6133 E menawarkan jangkauan boom utama sepanjang 52,2 m dan track 
telescopic crawler undercarriage 5,4 m, yang memungkinkan auger dan sheet pile 
dipegang tegak lurus.

MENGINTIP PERFORMA SENNEBOGEN 6133E 
PADA PROYEK DTSS SINGAPURA

Guan Chuan Engi-
neering mengan-
dalkan telescopic 

crawler crane Sen-
nebogen 6133E 

untuk pekerjaan 
sheet piling pada 

proyek Deep Tunnel 
Sewage System di 
Singapura. Alat ini 

dipuji karena jang-
kauan angkatnya 

yang tinggi dan sa-
ngat stabil. 

 (FOTO: SENNEBOGEN)
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Construction mengkhususkan diri 
dalam solusi-solusi Penahan Tanah 
atau Stabilisasi Struktur berkualitas 
di Singapura. Dengan crane  Sen-
nebogen itu dan dukungan purna 
jual dari distributornya, ALY Energy, 
mereka telah memberikan kepercay-
aan kepada Guan Chuan Engineering 
Construction untuk memiliki dan 
mengoperasikan berbagai macam 
telescopic crawler crane Sennebogen 
seperti 613, 653, 683, 6133 E, dan 
lainnya.

“Mesin-mesin Sennebogen benar-
benar serba bisa - bahkan dalam ap-
likasi-aplikasi yang sulit,” kata David 
Liaw, direktur pelaksana Guan Chuan.

“Apa yang secara khusus meyakinkan 
kami selama bertahun-tahun adalah 
konstruksi yang kokoh, keandalan 
yang tinggi, dan transportasi yang 
mudah. Ini secara signifikan men-
gurangi biaya operasional,” tam-
bahnya.

Keputusan untuk menggunakan Sen-
nebogen 6133 E yang baru dibuat 
pada pameran perdagangan bauma 
2019. “Desain mesin ini dan teru-
tama kapasitas muat dan ketinggian 
jangkauannya langsung meyakinkan 
kami dan kami percaya bahwa crane 
130 ton ini adalah tambahan yang 
ideal untuk armada kami,” kata 
Liaw.

Konstruksi yang kokoh - stabilitas 
dan keamanan maksimal 

Stabilitas dan keamanan alat sangat 
penting dalam proyek-proyek kon-
struksi semacam ini. Sennebogen 
6133 E dilengkapi dengan boom 
utama 6 bagian sepanjang 52 m. 
Jangkauan yang tinggi itu memung-
kinkan auger dan sheet pile dipegang 
tegak lurus secara terus-menerus. 
Dengan fly jib opsional sepanjang 15 
m, bahkan tinggi jangkauannya bisa 
mencapai hampir 70 m.

Alat angkat ini sangat stabil berkat 
crawler undercarriage yang dapat 
diperkecil dengan lebar track 5,40 m. 
“Memegang  badan utama pemancang 
yang tanpa suara saat mengangkat 
dan meluncur dalam tiang panjang 
seringkali menjadi tantangan. Dengan 
struktur boom yang berkualitas dari 
Sennebogen, saya hanya perlu fokus 
meluncurkan plat baja, tidak ada 
yang lain,” komentar operator crane 
Guan Chuan, Mohamad Hamid, me-
ngenai fitur-fitur alat ini.

Faktor keamanan penting lainnya 
adalah Sennebogen Maxcab, yang 
dilengkapi dengan jendela-jendela 
kaca besar sebagai standar dan dapat 
dimiringkan hingga 20°. Apakah men-
gawasi material-material yang di-
angkat atau safety supervisor, yang 
memberikan instruksi-intruksi pent-

ing, visibilitas area kerja yang baik 
sangat penting.

Sistem rakit sendiri menghemat 
waktu dan biaya

Siapa pun yang pernah bekerja di 
lokasi-lokasi konstruksi besar me-
ngetahui betapa padatnya jadwal 
dan seberapa tepatnya perencanaan 
berbagai pekerjaan dan personel. 
Manimozhi Muthukumar, supervisor 
lokasi, memantau semua pekerjaan 
dan bertanggung jawab untuk me-
mastikan bahwa setiap pekerja tahu 
persis apa yang harus dilakukan. 
Salah satu tantangan terbesarnya 
adalah menghemat waktu atau meng-
gunakannya seefisien mungkin. Sangat 
membantu dalam operasi sehari-hari,  
telescopic crawler crane sennebogen 
6133 E dapat melepas dan memasang 
kembali track undercarriage dengan 
remote control, selain memasang dan 
melepas counterweight-nya. 

“Tidak ada penundaan dan tidak perlu 
tenaga tambahan. Sennebogen 6133 
E dapat menarik track selebar 5,40 m 
menjadi 4 m untuk memuat sendiri ke 
low-loader,” kata Muthukumar.

Kehadiran Sennebogen 6133 E me-
mungkinkannya untuk memaksimalkan 
tenaga yang ada karena proses mo-
bilisasi dan demobilisasi yang mudah. 
Menurut Muthukumar, dengan menggu-
nakan Sennebogen 6133 E, maka tidak 
diperlukan crane tambahan di lokasi 
kerja untuk melakukan mobilisasi dan 
demobilisasi. “Ini membuat peker-
jaan saya jauh lebih mudah sehingga 
saya dapat dengan aman fokus untuk 
mengerahkan orang-orang saya di seki-
tar lokasi,” komentarnya. 

Bukan hanya karena transportasi 
yang mudah sehingga mesin-mesin 
telescopic crawler crane - seperti 
Sennebogen 6133 E - menjadi semakin 
populer di lokasi konstruksi. Mereka 
dapat digunakan untuk berbagai pe-
kerjaan, dapat bermanuver di medan 
yang sulit dan juga cocok untuk lokasi 
konstruksi yang sempit. Bergantung 
pada kondisi setempat, mereka dapat 
memindahkan muatan dengan meng-
gunakan prinsip Pick & Carry. 

“Dengan mesin-mesin telescopic 
crawler crane, kami menjadi lebih 
fleksibel. Ini memungkinkan kami 
bekerja jauh lebih efisien dibandingkan 
dengan bekerja dengan alat-alat kon-
vensional,” David Liaw menyimpulkan. 
(Sumber: Sennebogen/Lectura.press)

Puas dengan kabin yang nyaman Maxcab: Kabin ini menawarkan kepada operator 
Mohamad Hamid jarak pandan terbaik ke area kerja berkat jendelanya yang besar 
dan kemungkinan untuk memiringkan kabin hingga 20°
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Gencarnya serangan pemain-
pemain alat berat asal China 
di pasar Asia Tenggara selama 

beberapa tahun terakhir semakin 
mengancam dominasi brand-brand 
premium dari Jepang, Eropa dan 
Amerika. Kehadiran mereka terus 
menggerogoti pangsa pasar para pe-
main dari negara-negara tersebut, 
terutama di segmen excavator kelas 
ukuran sedang. Terbukti, di banyak 
lokasi proyek konstruksi dan quarry 
di Indonesia, kehadiran mereka se-
makin mencolok. 
Untuk mengantisipasi persaingan 
yang lebih sengit ke depan, produsen 
alat berat terkemuka asal Jepang, 
Komatsu, dikhabarkan akan me-
luncurkan mesin-mesin excavator 
dengan harga yang lebih terjangkau 
di pasar Asia Tenggara. Rencana itu 
mempertimbangkan permintaan alat 
untuk pembangunan perkotaan dan 
juga untuk menyiasati  persaingan 
ketat dari mesin-mesin konstruksi 
buatan China yang dijual dengan 
harga yang lebih murah.
Dilansir dari Nikkei Asia (1/12/2020), 
Komatsu sedang mengembangkan ex-
cavator-excavator ukuran sedang, kelas 
20 ton yang disesuaikan dengan kebu-
tuhan pembangunan lahan peruma-
han dan konstruksi jalan, yang akan 
dipasarkan di Indonesia dan Thailand 
mulai April 2021, di samping menyasar 
pasar-pasar lain di sekitar kedua negara 
tersebut. Mesin-mesin itu akan dibuat 
di Jepang atau Thailand.
Disebutkan dalam laporan itu bahwa 
mesin-mesin hydraulic excavator 
ukuran sedang adalah andalan utama 
Komatsu, yang secara konvensional 
merupakan peralatan serba guna 
yang mampu menangani berbagai 
pekerjaan bertenaga tinggi seperti 
penambangan, penggalian batu dan 
penebangan kayu (logging).
Model-model baru yang akan hadir 
memiliki tenaga engine yang lebih 
moderat dan harganya 10% hingga 
15% lebih rendah. Komatsu berharap 
dapat menggoda pelanggan-pelang-
gan yang mungkin mempertimbang-
kan untuk membeli excavator-exca-
vator dari pabrikan-pabrikan China. 
Sebagaimana diketahui hingga kini 
mesin-mesin konstruksi China dijual 
dengan harga yang lebih murah, 
sehingga melemahkan harga produk-
produk serupa buatan Jepang, Ameri-
ka, dan Eropa hingga 20%.
Menurut perkiraan Komatsu, penjualan 
peralatan konstruksi, pertambangan 
dan utilitas di pasar Asia di luar Jepang 
dan China sebesar 129,8 miliar yen 
($1,24 miliar) untuk tahun fiskal 2020, 
turun 37% pada tahun ini. Harga batu 
bara merosot karena melemahnya  
permintaan di pasar-pasar ekspor 
utama Indonesia, sementara seran-
gan pandemi virus corona (COVID-19) 
menghantam bisnis secara umum. 
Kondisi ekonomi yang sulit membuat 
perusahaan-perusahaan konstruksi 

sensitif terhadap masalah harga.
Penjualan peralatan konstruksi di 
China diproyeksikan mencapai 149,4 
miliar yen, naik 18%, yang didorong 
oleh peningkatan investasi infra-
struktur publik.
Komatsu merupakan pemain utama 
di pasar mesin konstruksi Indonesia. 
Tetapi kehadiran brand-brand China 
seperti Sany Heavy Industry dan XCMG 
Group semakin menantang dominasin-
ya dalam beberapa tahun terakhir. 
Pemain-pemain China itu menawarkan 
insentif kepada para pelanggan seperti 
pembelian alat tanpa uang muka un-
tuk pembiayaan dan keringanan bunga 
atas pinjaman selama tiga tahun. Den-
gan fasilitas-fasilitas ini, para pemain 
China menyasar perusahaan-perusa-
haan konstruksi yang telah menggu-
nakan mesin-mesin excavator Jepang 
berukuran kecil dan sedang. 
Persaingan ketat dengan pemain-
pemain China tidak hanya terbatas 
pada masalah insentif dan harga, 
melainkan juga memanas karena 
pembajakan terhadap tenaga-tenaga 
penjualan berbakat dari dealer-deal-
er yang punya sejarah panjang bisnis 
dengan pabrikan-pabrikan Jepang.  
Mesin-mesin Komatsu dikenal mudah 
digunakan, memiliki daya tahan tinggi 
dan ditopang oleh berbagai layanan 
purna jual yang bagus. Ketika pen-
jualan unit-unit baru menurun, bisnis 

perawatan juga akan ikut tergerus. 
Komatsu sedang menyesuaikan harga-
harga dan produk-produknya untuk 
mempertahankan para pelanggan 
dengan tekad untuk “mengamankan 
pangsa pasar 20% di Asia Tenggara,” 
kata Kiyoshi Mizuhara, presiden divisi 
pemasaran peralatan konstruksi.
Pembangunan perkotaan di Asia Teng-
gara diperkirakan akan tetap kuat 
dalam jangka menengah hingga pan-
jang. Oxford Economics melihat in-
vestasi konstruksi di sana tumbuh ra-
ta-rata 6% setahun hingga 2030 hingga 
mencapai $ 1 triliun per tahun.
Perusahaan Jepang lainnya juga 
mengambil langkah-langkah strategis 
untuk meertahankan pangsa pas-
arnya. Hitachi Construction Machin-
ery menjual peralatan yang sebelum-
nya disewa dengan brand Premium 
Used  di pasar Asia Tenggara, yang 
menawarkan garansi dan riwayat 
perbaikan dengan premi 10% di atas 
harga jual kembali yang standar. 
Perusahaan itu berharap strategi ini 
akan mendorong para pembeli untuk 
kembali lagi di kemudian hari untuk 
mendapatkan suku cadang asli. 
Permintaan excavator-excavator 
bekas sangat tinggi di Vietnam, yang 
berhasil dengan cepat mengendal-
ikan laju penularan COVID-19. Pen-
jualan mesin-mesin bekas di sana 
naik sekitar 10% pada tahun 2020.
(Sumber: Nikkei Asia)

KOMATSU AKAN PERKENALKAN
EXCAVATOR YANG LEBIH MURAH
DI INDONESIA DAN THAILAND

Mesin-mesin hydraulic excavator Komatsu yang diproduksi oleh PT Komatsu Indonesia.
EQUIPMENT INDONESIA



J A N U A R I  2 0 2 124 EQUIPMENT INDONESIA

EQUIPMENT TREND

The Ocean Cleanup – lem-
baga nirlaba asal Belanda yang 
mengembangkan teknologi-

teknologi canggih untuk mem-
bersihkan laut dari plastik – dan 
Konecranes – pemain peralatan 
angkat terkemuka dunia, Lifting 
Businesses™ - mengumumkan MHE-
Demag menjadi mitra yang terpilih 
untuk mendesain, memproduksi dan 
mengoperasikan Interceptor dari 
The Ocean Cleanup untuk memungut 
sampah-sampah plastik dari sungai-
sungai sebelum masuk ke laut. Kerja 
sama ini merupakan langkah penting 
karena organisasi nirlaba ini bersiap 
untuk menangani 1000 sungai paling 
berpolusi di dunia.
Menggunakan Interceptor (alat pence-
gat) dalam skala besar diperlukan 
untuk mengatasi problem  mendesak 
pencemaran plastik di laut dengan 
cepat. The Ocean Cleanup bermitra 
dengan MHE-Demag, sebuah perusa-
haan dari Konecranes, karena keah-
lian dan jejak globalnya. Yang akan 
digunakan adalah seri-seri Interceptor 
005 dan 006 yang saat ini sedang di-
produksi secara simultan pada fasili-
tas MHE-Demag di Klang, Malaysia dan 
diharapkan rampung pada Mei 2021. 
Ke depan, MHE-Demag akan mena-
ngani manufaktur, instalasi dan 
pemeliharaan peralatan-peralatan 
Interceptor itu; mitra-mitra lokal 
akan mengawasi operasi, dan The 
Ocean Cleanup akan terus bertindak 
sebagai penyedia teknologi dan prak-
tik terbaik serta memimpin pengem-
bangan bisnis untuk proyek-proyek 
Interceptor yang akan datang.
“Pada akhir tahun yang sangat 
menantang ini, saya senang melihat 
dimulainya produksi seri-seri Intercep-
tor ini. Ini adalah langkah penting bagi 
kami untuk mengatasi aliran global 
polusi plastik ke lautan dalam skala 
besar. Saya yakin Konecranes sangat 
cocok untuk pekerjaan itu dan saya 
berharap melihat mereka membuat 
lebih banyak Interceptor pada tahun-
tahun mendatang. Saya berterima 
kasih atas komitmen mereka untuk 
membersihkan lautan,” komentar 
pendiri dan CEO The Ocean Cleanup, 
Boyan Slat, mengenai  kemitraan baru 
ini dalam rilis yang diterima Equip-
ment Indonesia Kamis (10/12/2020).
Karl Tilkorn, Senior Vice President, 
Industrial Cranes & Product untuk 
kawasan Asia Pasifik, menyambut 
baik kerja sama ini. “Berkantor pusat 
di Singapura selama 48 tahun MHE-
Demag telah membangun brand kami 
melalui kemampuan teknik yang luar 
biasa dengan orang-orang terbaik di 
industri ini. Kemampuan kami untuk 
merancang dan membuat solusi-solusi 

yang disesuaikan dengan kebutuhan 
telah memenangkan banyak proyek 
penting di wilayah ini, dan kami se-
dang melayani proyek-proyek terse-
but hingga hari ini. Kami bangga 
bekerja sama dengan The Ocean 
Cleanup dalam desain dan pembuatan 
Interceptor, untuk membantu tujuan 
yang baik dalam mengatasi polusi 
sungai di seluruh dunia,” ungkapnya.
Konecranes terkenal dengan teknologi 
dan layanan terdepan di pasar dalam 
penanganan material dan alat-alat 
untuk mengangkat. Keahlian teknik 
dan desainnya, dengan dukungan 
jaringan layanan globalnya, akan 
memungkinkan perusahaan ini untuk 
merakit dan memasang alat-alat In-
terceptor di seluruh dunia. Melalui 
jejak global ini, terutama dibantu 
oleh desain dan kekuatan manufaktur 
MHE-Demag, Konecranes dapat mem-
perbaiki dan memelihara alat-alat 
Interceptor sepanjang usia pakainya.
Interceptor dari The Ocean Cleanup 
diluncurkan pada akhir 2019 dan 
saat ini ada tiga yang ditempatkan 
di Klang (Malaysia); Jakarta (Indo-
nesia); dan Santo Domingo (Republik 
Dominika). Interceptor keempat, di 
Vietnam, telah ditunda penggunaan-
nya dan diharapkan akan diluncurkan 
pada awal 2021. 
Selama satu setengah tahun tera-
khir, The Ocean Cleanup telah me-
manfaatkan wawasan-wawasan dari 

sistem percontohan ini untuk me-
mahami dan mengembangkan lebih 
lanjut teknologi ini untuk produksi 
massal yang lebih efisien. 

Perubahan-perubahan yang dimak-
sudkan meliputi perubahan pada 
konveyor, sekoci, tempat penam-
pungan dan tongkang. Bekerja sama 
dengan MHE-Demag, perubahan-
perubahan ini telah dimasukkan ke 
dalam desain generasi ke-3, yang 
merupakan cetak biru untuk alat-alat 
Interceptor yang diproduksi pada ta-
hun 2020 dan 2021. 

Ada dua pendekatan yang digu-
nakan The Ocean Cleanup dalam 
mengembangkan teknologi-teknologi 
untuk membersihkan laut dari dari 
polusi plastic, yaitu membendung 
masuknya banyak sampah plastik 
melalui sungai-sungai dan member-
sihkan kotoran-kotoran yang sudah 
terkumpul di laut. Untuk yang tera-
khir ini, The Ocean Cleanup sedang 
mengembangkan sistem skala besar 
untuk secara efisien mengumpulkan 
plastik untuk pembuangan secara 
berkala. Kemudian sampah-sampah 
plastik ini akan digunakan untuk 
membuat produk-produk yang tahan 
lama dan mendanai kegiatan pem-
bersihan yang berkelanjutan, yang 
membuat upaya pembersihan itu 
sendiri bersifat sirkular alias berlang-
sung terus. EI

BERMITRA DENGAN MHE–DEMAG, THE OCEAN 
CLEANUP SIAP PRODUKSI INTERCEPTOR

Kemitraan ini akan memungkinkan lembaga nirlaba 
The Ocean Cleanup menangani 1000 sungai pa ling 
berpolusi di dunia.
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Penyedia teknologi penanganan 
beban tekemuka, ZASCHE,  
memperkenalkan Electro-

Balancer (E-Balancer) bagi para ope-
rator yang ingin memposisikan dan 
mengangkut beban-beban secara 
tepat dan  mudah dengan bobot 
hingga 100 kg. 

Dipuji karena desainnya yang 
intuitif dan ergonomis, E-Balancer 
merupakan alat serbaguna yang cocok 
untuk berbagai aplikasi industri tugas be-
rat. Teknologi ini menawarkan para pro-
dusen kesempatan untuk meningkatkan 
produktivitas dan keselamatan tempat 
kerja mereka secara sekaligus.

Menggunakan energi listrik, E-Balancer 
menjadi solusi sempurna untuk fasilitas-
fasilitas manufaktur tanpa pasokan udara 
bertekanan. Elemen-elemen kontrolnya 
yang sensitif memungkinkan pemosisian 
beban yang mulus dan tepat, yang me-
mungkinkan para pengguna untuk meng-
aturnya ke parameter-parameter tertentu.

“Alat angkat yang siap pasang & pakai 
(plug & play) ini memungkinkan para pro-
dusen untuk mengangkat komponen-kom-
ponen atau barang-barang produksi mere-
ka dengan lebih efisien dan aman daripada 
sebelumnya,” kata Erwin Wagner, General 
Manager ZASCHE, dalam rilis yang diterima 
Equipment Indonesia, Selasa (5/1/2021). 

“Tim kami berkomitmen untuk meran-
cang dan menyediakan sistem yang dibuat 

khusus untuk menangani kebutuhan-
kebutuhan penanganan industri 

tertentu. Para pelanggan 
sekarang dapat berharap 
untuk menggunakan jenis 
alat penanganan produk 
‘tanpa bobot’ jenis baru 
yang dapat digunakan di 
semua lini produksi.”

Adapun fitur-fitur utama ZA-
SCHE meliputi kapasitas beban hingga 100 
kg, ketinggian angkat sampai 2000 mm, 
kecepatan angkat maksimal 700 mm/s, 
dan siklus kerja > 90%. Rasio muatan ter-
hadap bobot mati optimal. E-Balancer juga 
sangat ringan, sehingga memungkinkan 
para pengguna mengoperasikan alat ini 
dengan mudah dan efisien. Selain itu, 
parameter-parameter yang digunakan ino-
vatif dan sederhana. Para pengguna dapat 
memprogram E-Balancer untuk menye-
suaikan parameter-parameter seperti ke-
cepatan reaksi sesuai dengan kebutuhan-
kebutuhan mereka, dengan menyentuh 
beberapa tombol.

Untuk membantu pelanggan-pelanggannya 
mempertahankan produksi yang lancar, 
ZASCHE juga akan menyediakan sesi pela-
tihan rutin, membekali para pelanggan 
dengan keterampilan-keterampilan yang 
diperlukan untuk menangani downtime 
yang tidak terduga pada saat keadaan 
darurat.

ZASCHE mengembangkan dan menyediakan 
solusi-solusi ergonomis yang disesuaikan 
dengan kebutuhan para pengguna untuk 
setiap industri dan aplikasi. Didirikan pada 
tahun 1932, perusahaan ini memiliki porto-
folio produk yang luas yang mencerminkan 
sejarahnya yang kaya dalam konstruksi 
baja dan crane, dan juga keahliannya yang 
mendalam sebagai spesialis penanganan 
industri.

Sebagai anggota dari Accuron Industrial 
Technologies Group, ZASCHE berkantor 
pusat di Nördlingen, Jerman, dan memiliki 
kantor cabang di Shanghai, Cina. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang ZASCHE, si-
lakan kunjungi: www.zasche.de/en. EI

ASCHE LUNCURKAN RANGKAIAN BARU 
BALANCER LISTRIK
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PAN-United Corporation Ltd 
mencapai rekor dua pengecor-
an beton siap pakai terbesar di 

Singapura dalam pembuatan pondasi 
rakit untuk proyek pengembangan di 
daerah Labrador.

Anak perusahaan grup Pan-United 
Concrete ini mencetak rekor nasional 
ketika mereka menuangkan 18.916 
m3 selama 57 jam non-stop dari 31 
Oktober hingga 2 November 2020. 
Disusul dengan penuangan kedua se-
banyak 18.342 m3 dalam waktu yang 
lebih singkat yaitu 42 jam non-stop, 
27 hingga 29 November 2020, untuk 
menyelesaikan pondasi rakit itu. 
Demi menuntaskan proyek, terjadi 
konvoi truck mixer secara terus-
menerus setiap 60 detik.

Pada volume 37.258 m3, total vol-
ume dari dua pengecoran itu setara 
dengan mengisi 14 kolam renang 
ukuran Olimpiade. Rekor sebelumnya 
sebesar 18.000 meter kubik terjadi 
pada Maret 2015 untuk yayasan rakit 
Marina One Singapura.

Beton siap pakai diproduksi tepat 
waktu dan biasanya memiliki umur 
kerja yang singat dua jam. Pan-
United merancang beton khusus yang 
dapat digunakan selama enam jam 
untuk memastikan lapisan-lapisannya 
terikat secara integral untuk mem-
bentuk rakit yang kokoh.

Perencanaan logistik yang kompleks 
untuk produksi, pengiriman dan 
pengecoran pondasi rakit diperpan-
jang selama beberapa bulan dalam 
kerjasama erat dengan kontraktor 
utama Hyundai Engineering & Con-
struction.

“Kami berterima kasih kepada 
Hyundai karena telah mengambil 
semua langkah yang diperlukan un-
tuk memastikan jarak yang aman 
dan untuk sangat mengurangi risiko 
kesehatan pada tim yang menangani 
pengecoran besar-besaran,” kata 
Ken Loh, Chief Operating Officer 

Pan-United ndalam rilis yang diteri-
ma Equipment Indonesia, Minggu 
(20/12/2020). 

Untuk menjamin operasi yang aman 
selama masa pendemi COVID-19, 
perusahaan ini menerapkan cara 
kerja tanpa kontak. Pesan pengiri-
man menggunakan e-delivery order. 
Pengambilan sampel beton juga di-
lakukan secara elektronik. Demikian 
juga tanda tangan dilakukan secara 
elektronik. Portal para pelanggan 
dimanfaatkan untuk meminimalkan 
interaksi fisik di tempat kerja.

“Kedua pengecoran massal ini berja-
lan sangat lancar, berkat kerja sama 
yang sangat baik dengan Hyundai, 
dan upaya tim yang luar biasa dari 
semua pihak yang terlibat. Kami me-
miliki keyakinan penuh akan keber-
hasilan dalam melaksanakan prestasi 
ini, didukung oleh spesialis inovasi 
beton dan dengan logistik canggih 
yang dikelola melalui platform peng-
optimalan digital, AiR.”

AiR (Artificial Intelligence for Ready-
Mix Concrete) mengoptimalkan rantai 
pasok, mengelola efisiensi batching 
plant dan memastikan konvoi truk 
yang lancar mengantarkan beton.

Chan Wai Mun, direktur operasi Pan-
United Concrete, berkomentar, “Pre-
sisi yang didukung teknologi sangat 
penting dalam kedua pengecoran 
massal untuk memastikan tidak ada 
gangguan pada penempatan beton. 
Pasokan berkelanjutan memung-
kinkan pondasi rakit beton untuk di-
atur secara seragam dalam sifat suhu 
yang diperlukan.”

Menyoroti aspek keberlanjutan dari 
operasi besar-besaran, Chan me-
nambahkan, “Beton yang mengalir 
dengan suhu terkontrol Grade 55 
yang terus-menerus (PanU Cool) di-
pilih untuk meningkatkan integritas 
struktural dan daya tahan pondasi 
rakit. Sistem chiller yang dikembang-
kan di rumah dikembangkan sendiri 
untuk menjaga suhu rendah dari 
beton yang mengalir khusus ini untuk 
mencegah keretakan selama pema-
sangan rakit besar.

“Tuntutan-tuntutan daya tahan yang 
ketat dirancang untuk memastikan 
beton memenuhi kriteria kinerja 
tinggi, seperti kekuatan dan kedap 
air, sementara pengujian kualitas vir-
tual dilakukan dari jarak jauh meng-
gunakan e-sampling untuk memasti-
kan jarak yang aman,” kata Chan. EI

PAN UNITED MENCAPAI REKOR 
PENGECORAN BETON DI SINGAPURA

Pan-United mencapai rekor pengecoran beton non stop 
terbesar di Singapura dalam waktu satu bulan.
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Manitowoc, produsen crane terkemuka dunia, memperkenalkan 
cara baru yang mudah, cepat dan efisien dalam membangun 
rumah dengan memperkenalkan self-erector crane atau tower 

crane yang berdiri sendiri dari Potain. Fungsinya serupa dengan tower 
crane konvensional, namun posturnya yang ringkas dan kemampuannya 
untuk berdiri sendiri menjadi pembeda dari mesin-mesin tradisional. 

Dilansir dari Lectura Press (17/12), tower crane Potain yang bisa berdiri 
sendiri ini merupakan andalan industri konstruksi global dan terus mem-
perkuat reputasinya di pasar pembangunan rumah tempat tinggal di selu-
ruh dunia. Crane ini sangat serba guna karena dapat melakukan pekerjaan 
beberapa alat berat, mengurangi kebutuhan banyak tenaga kerja dan se-
cara dramatis meningkatkan produktivitas di jobsite. Kontraktor-kontrak-
tor yang sudah mengoperasikan mesin ini melaporkan proses pembangu-
nan rumah 50% lebih cepat dengan menggunakan crane ini jika dibanding-
kan dengan peralatan konvensional seperti telehandler dan mobile crane.

Meninggalkan jejak yang kecil di tanah, self-erector Potain ini memiliki 
kapasitas yang cukup besar dan jangkauan yang luas untuk mengakses 
seluruh lokasi kerja. Waktu pemasangan yang cepat dan kemudahan op-
erasi memungkinkan para operator untuk mengangkat dan menempatkan 
material-material prefabrikasi - seperti balok lantai, bagian dinding, dan 
rangka atap - langsung di tempat yang membutuhkannya. 

SELF-ERECTOR CRANE POTAIN: 
CARA BARU MEMBANGUN RUMAH

Manitowoc memperkenalkan 
Potain self-erector crane 

yang dapat membantu 
kontraktor-kontraktor 
perumahan mengatasi 

jadwal yang ketat dan lokasi 
kerja yang sempit dengan 

membangun lebih baik, 
lebih cerdas, lebih cepat, 

dan lebih tenang - semuanya 
sekaligus mengurangi biaya-

biaya. Berkat penggunaan 
alat ini, para kontraktor 

dapat membangun 50% lebih 
cepat dibandingkan peralatan 

konvensional seperti 
telehandler dan mobile 

crane.

Tower crane berdiri sendiri dari Potain  MANITOWOC
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Operasi alat angkat ini mengandal-
kan remote control radio, yang me-
mungkinkan operator untuk tetap be-
rada di tanah dan menjelajahi area 
kerja, meningkatkan visibilitas dan 
komunikasi mereka dengan kru-kru 
lainnya, sehingga menghasilkan tim 
yang lebih kompak dan produktif.

Dampak penggunaan self-erector 
crane dalam konstruksi rumah dapat 
mengubah cara perusahaan-perusa-
haan mendekati proyek-proyek. Con-
toh yang bagus adalah Pinetop Custom 
Homes (Pinetop), kontraktor rumah 
tinggal di McCall, Idaho. Perusahaan 
ini memulai dengan satu unit Potain 
Igo pada tahun 2004, menggunakannya 
sebagai pengganti knuckleboom crane 
untuk merakit bagian-bagian bangunan 
yang sudah dicetak (prefabrikasi). Saat 
ini, anak perusahaan Pinetop, Rocky 
Mountain Crane, yang juga berbasis 
di McCall, mengoperasikan 25 armada 
crane berdiri sendiri dari Potain, yang 
mencakup model Igo dan Hup.

Dari pengalaman pertamanya meng-
gunakan unit-unit crane yang berdiri 
sendiri, Pinetop meyakini produk 
ini membantu para kru membangun 
dengan lebih hemat biaya. Kemudian 
perusahaan itu terus menambahkan 
unit-unit self-erector crane ke ar-
madanya dan menggunakan crane-
crane ini untuk membangun rumah-
rumah dari bawah ke atas, termasuk 
berbagai lift penanganan material 
yang membantu para kru memban-
gun lebih efisien. Akibatnya, perusa-
haan tersebut membangun seluruh 
rumah dengan unit-unit crane yang 
dapat berdiri sendiri dari Potain.

“Kami dapat membangun rumah 50% 
lebih cepat dengan tower crane yang 
berdiri sendiri dibandingkan dengan 
jenis peralatan lainnya,” kata Dusty 
Bitton, pemilik Pinetop. 

Ia menambahkan, Potain self-erector 
crane cukup mudah mencapai lo-
kasi kerja. Dengan yang berada di 
bagian bawahnya, alat ini dapat di-
tarik menuju jobsite. Cara kerjanya 
benar-benar ramah lingkungan kare-
na tidak menimbulkan suara brisik 
maupun polusi gas buang. Alat ang-
kat ini bertenaga listrik dan diopera-
sikan dengan menggunakan remote 
control. Potain self-erector crane 
benar-benar meningkatkan visibilitas 
dan mengambil berbagai material 
dengan presisi tinggi.

HEMAT TENAGA KERJA

Bitton menyoroti beberapa keuntungan lain yang dimiliki  self-erecting crane 
Potain dibandingkan mesin-mesin tradisional, seperti telehandler, fork-
lift dan mobile crane. Dengan menggunakan crane yang berdiri sendiri, ia 
menjelaskan, hanya satu mesin yang dapat mengangkat berbagai material di 
seluruh lokasi kerja dari satu titik  tanpa pindah posisi. Juga, ada keuntun-
gan dari sisi tenaga kerja, karena orang yang sama dapat sekaligus mengop-
erasikan dan memasang muatan, yang juga meningkatkan produktivitas. Dan 
karena operator dapat memindahkan muatan tepat di depan tempat mereka 
berdiri, jarak pandang dan akurasi juga semakin meningkat.

Pinetop saat ini menggunakan self-erecting crane Potain pada dua proyek 
rumah di Idaho - satu di McCall dan satu lagi di Stanley. Pada bangunan 
rumah McCall, self-erector telah memberi akses kepada para kru di area di 
mana peralatan lain tidak dapat masuk, yang sangat menguntungkan para 
pekerja dan mempersingkat jadwal proyek.

“Self-erecting crane Potain telah memberi kru akses ke area yang sulit 
dijangkau yang topografinya tidak akan cocok untuk peralatan lain,” kata 
Bitton. “Crane ini telah memasang rangka-rangka kayu, bahan atap, kasau, 
panel langit-langit dan alur, yang menghemat waktu konstruksi sekitar dua 
bulan.”

Pada proyek kedua di Stanley, di pegunungan Sawtooth di Idaho tengah, Pi-
netop memilih crane Potain Hup 40-30 untuk membangun di lokasi terpencil. 
Alat ini menjadi pilihan yang sempurna untuk membangun rumah di atas 
punggung bukit dengan tenggat waktu yang ketat sebelum salju mulai tu-
run di awal musim gugur. Karena keterbatasan lahan, tidak ada akses untuk 
peralatan lain di sisi selatan bangunan. Jadi, kru menggunakan self-erector 
untuk membongkar material, memasang rangka rumah itu dan menjangkau 
sisi rumah yang tidak dapat diakses siapa pun dengan cara lain. 

“Rumah ini tidak dapat dibangun di lokasi ini dalam jangka waktu singkat 
yang kami miliki tanpa menggunakan Hup 40-30,” ujar Bitton. “Berita mulai 
menyebar tentang betapa lebih baik membangun dengan crane yang berdiri 
sendiri, dan berapa banyak waktu dan uang yang bisa dihemat.”

 (Sumber: Lectura Press)

Potain self-erector
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DAEDONG INGIN BANGUN
PERUSAHAAN SMART MOBILITY 

Produsen mesin-mesin pertanian asal Korea Selatan, Daedong Industrial Co. ingin 
bertransformasi menjadi perusahaan mobilitas pintar (smart mobility)

Traktor pertanian KIOTI, salah satu produk dari Daedong Industrial Co., 
yang diageni oleh PT Satrindo Mitra Utama. 

Daedong Industrial 
Co., produsen me-
sin-mesin pertanian 

dan traktor terkemuka 
di Korea Selatan, hendak 
bertransformasi menjadi 
sebuah perusahaan mo-
bilitas pintar (smart mobil-
ity), yang mengaplikasikan 
teknologi-teknologi menge-
mudi otonom dan Internet 
of Things (IoT) pada pera-
latan pertanian mekanisasi. 

Daedong Industrial Co. 
merupakan produsen me-
sin-mesin pertanian merk 
KIOTI dan kendaraan multi-
guna Mechron. Di Indonesia 
mesin-mesin tersebut dia-
geni oleh PT Satrindo Mitra 
Utama.

Dilansir dari The Ko-
rea Economy Daily 
(22/10/2020), perusahaan 

tersebut sedang berupaya 
untuk mendapatkan tempat 
di Amerika Utara, pasar 
mesin-mesin pertanian 
terbesar di dunia, yang 
didominasi oleh pesaing-
pesaing yang lebih besar 
seperti Deere & Co., yang 
membuat mesin-mesin per-
tanian dengan merek John 
Deere, dan Kubota Tractor 
Corp. dari Jepang

“Pertanian adalah industri 
dengan potensi pertum-
buhan besar yang dapat 
meningkatkan produktivi-
tas dengan memanfaatkan 
teknologi yang dibawa oleh 
Revolusi Industri Keempat,” 
kata Won Yu-hyeon, wakil 
presiden dan wakil kepala 
eksekutif Daedong Indus-
trial, dalam sebuah wawan-
cara. 

Pabrikan itu membukukan 
rekor pendapatan 492 mi-
liar won ($ 423 juta) pada 
paruh pertama tahun ini 
secara konsolidasi, dengan 
laba operasi naik 27,4% 
menjadi 42,8 miliar won 
dari tahun sebelumnya. 
Pertumbuhan yang pesat 
dipimpin oleh Daedong 
USA, anak perusahaannya 
di AS, yang pendapatan 
penjualannya meningkat 
25% YoY menjadi 199,9 
miliar won.

Won mengatakan Daedong 
menargetkan pasar ceruk 
traktor kompak 20-30 hp 
untuk memperluas pangsa 
pasarnya di Amerika Utara.

“Kami berencana untuk 
meningkatkan pangsa pasar 
kami di AS menjadi lebih 
dari 20% dari 16% saat ini 
melalui promosi pemasaran 
yang agresif dan bantuan 
keuangan,” katanya.

Ia menambahkan, Daedong 
Industrial juga berencana 
untuk meningkatkan ke-
hadirannya di pasar Eropa 
dengan memperkuat jarin-
gan dealernya di Jerman, 
Prancis, dan Inggris.

Didirikan pada tahun 1947, 
Daedong Industrial mem-
buat mesin-mesin traktor, 
combines harvester,  mesin 
pemotong rumput, juga 
engine dan kepala silinder 
untuk mesin pertanian. Di 
pasar luar negeri, termasuk 
di Indonesia, produknya di-
jual dengan merek KIOTI.

“Tujuan utama kami adalah 
membuat mesin-mesin per-
tanian pintar. Namun dalam 
jangka panjang, kami akan 
memproduksi berbagai jen-
is kendaraan tujuan khusus 
dengan teknologi pintar,” 
ujarnya. 

(Sumber: kedglobal.com)

Menurut Won, Daedong bu-
kan hanya produsen. “Kami 
sekarang mengalihkan 
fokus bisnis kami ke indus-
tri mobilitas pintar, yang 
memanfaatkan teknologi 
canggih seperti mengemudi 
otonom, GPS, dan IoT,” 
ujarnya.

Pabrikan yang berkantor 
pusat di kota Daegu, ba-
gian tenggara Seoul, juga 
terkena dampak pandemi 
COVID-19, dengan tergang-
gunya rantai pasok global. 
Banyak pesaingnya terpaksa 
menghentikan produksi di 
tengah kekurangan pasokan 
komponen. Tetapi Dae-
dong, menurut Won, dapat 
mengamankan persediaan 
yang cukup sebelumnya dan 
tetap melakukan pengiri-
man barang yang sudah di-
pesan tanpa penundaan. 

EQUIPMENT INDONESIA
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XAG merilis produk 
drone inovatif terbaru 
pada konferensi tahunan 
XAAC 2020.

Drone pertanian XAG V40.

XAG memperkenalkan tiga 
drone model baru dan 
dua edisi kendaraan per-

tanian darat tanpa awak R150 
untuk penaburan dan penoton-
gan, yang akan segera tersedia 
secara komersial di pasar China. 
XAG juga telah mengumumkan 
langkah-langkah untuk menin-
gkatkan servis peta resep AI 
untuk penyemprotan panen di 
China, memerangi pengunaan 
berlebihan pestisida dan juga 
penyalahgunaan.

Berbicara dalam konferensi ta-
hunan pada tanggal 15 Desem-
ber lalu, Justin Gong, salah satu 
pendiri XAG, mengatakan makin 
pesatnya urbanisasi di China 
yang diperkirakan akan menca-
pai lebih dari 65% pada tahun 
2050, menyebabkan, di satu 
sisi, jumlah orang-orang berusia 
tua di pedesaan semakin menin-
gkat, tetapi di sisi lain, keterse-
diaan tenaga kerja pertanian 
terus berkurang. Kondisi ini 
mengancam keamanan pangan. 

“Menghadapi tantangan ini, 
kita perlu memanfaatkan 
kekuatan teknologi pertanian 
untuk membentuk kembali 
sistem pertanian dan pangan, 
menjembatani kesenjangan 
digital pedesaan dan memban-
tu para petani menghasilkan 
margin keuntungan yang lebih 
tinggi dari produksi tanaman-
tanaman,” ungkapnya dikutip 
dari rilis XAG (15/12/2020). 

Drone Pertanian Seri XAG P

XAG P40 dan P80 adalah dua 
drone pertanian model baru 
Seri P XAG. Produk-produk 
ini diluncurkan untuk menye-
diakan berbagai jenis operasi 
pertanian tanpa awak yang 
efisien dan fleksibel. Dilengka-
pi dengan SuperX4 Intelligent 
Control System, drone Seri P 
baru dapat beralih di antara 
tiga sistem muatan berbeda - 
XAG RealTerra, RevoSpray, dan 
RevoCast. Hal ini membuka 
desain fungsional three-in-one 
yang memungkinkan drone 
melakukan pemetaan otonom, 
penyemprotan dengan presisi, 
dan penaburan yang cerdas di 
medan yang kompleks.

Para pengguna dapat men-
gontrol Seri XAG P baru den-
gan aplikasi mobile untuk 
mengumpulkan peta-peta 
lapangan dengan resolusi 
tinggi, mendistribusikan benih-
benih, menyebarkan pupuk, 
dan menggunakan pestisida, 
yang sebelumnya hanya dapat 
dilakukan dengan berbagai 
alat. Dibandingkan dengan 
drone-drone proteksi tanaman 
tradisional, alat ini secara sub-
stansial mengurangi rintangan 

untuk pemakaian dan mem-
buat pekerjaan pertanian yang 
sebelumnya membosankan 
dan melelahkan menjadi lebih 
sederhana, klaim XAG.

XAG mengatakan Drone Pertanian 
P40 dirancang untuk pertanian 
para petani kecil. Memanfaatkan 
sistem RealTerra yang dileng-
kapi teknologi penyemprotan 
atomisasi putar, XAG P40 dapat 
membawa tangki cairan 20L dan 
menyemprot 15 hektar lahan per 
jam dengan proteksi tanaman 
yang merata dan presisi. Saat 
menggunakan sistem RevoCast, 
bersama dengan wadah 25L, 
drone P40 dapat mengirimkan 
2,4 ton pupuk atau 1,6 ton benih 
padi dalam satu jam.

DRONE XAG P80

Selain itu, Drone Pertanian 
XAG P80 dikembangkan untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutu-
han para pengguna yang melay-
ani area lahan yang lebih lebih 

luas. Alat ini meningkatkan 
kapasitas drone hingga 40kg 
dan mampu meng-cover 20 
hektar lahan pertanian dalam 
satu jam dengan penyemprotan 
dengan tingkat yang bervariasi. 

Perusahaan China ini juga 
meluncurkan Drone Pertanian 
V40. XAG mengatakan V40 
dapat sepenuhnya meman-
faatkan semprotan hentakan 
ke bawah  untuk membuat 
partikel semprotan lebih baik 
menembus daun dan tanaman. 

“Efek penetrasi semprotan me-
ningkat lebih dari 2 kali lipat 
dibandingkan dengan drone 
penyemprot tanaman tradision-
al. Ini berarti drone ini dapat 
meminimalkan penyimpangan 
semprotan dan menghindari 
tumpang tindih atau meleset, 
secara merata menutupi area 
lahan yang lebih luas untuk 
membatasi kerusakan tanaman 
dan mengurangi kehilangan 
biji-bijian,” kata XAG.

XAG LUNCURKAN DRONE &
ROBOT PERTANIAN BARU

Kendaraan darat 
tanpa pengemudi, 

XAG R150

XAG mengatakan drone V40 
dapat sepenuhnya meman-
faatkan semprotan hentakan 
ke bawah untuk membuat 
partikel semprotan menembus 
daun dan tanaman dengan le-
bih baik. V40 juga mendukung 
sistem RealTerra, RevoSpray, 
dan RevoCast. Artinya, para 
pengguna dapat menggunakan 
satu perangkat untuk meng-
hasilkan peta lapangan HD, 
penyemaian langsung, atau 
penyemprotan tanaman. 

Dalam hal penyemprotan tana-
man, dengan kapasitas 20kg 
dan lebar semprotan 10 meter, 
V40 dapat menyelesaikan ope-
rasi tanpa awak dalam skala 
16 hektar per jam.

KENDARAAN DARAT TANPA 
AWAK XAG R150

 Dua edisi baru untuk pena-
buran skala besar dan pemo-
tongan dengan presisi dari 
Kendaraan Darat Tanpa Awak 

XAG meluncurkan seri-seri baru teknologi pertanian pintar pada  konfe-
rensi tahunannya (XAAC 2020) yang diselenggarakan pada 15 Desember 
silam,  memperkenalkan solusi-solusi digital tanpa awak untuk membuat 
usaha pertanian makin mudah dan sustainable.

FOTO-FOTO: XAG

 XAG
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Kubota Corporation 
(Kubota) mengu-
mumkan pengem-

bangan Kubota Diagnostics, 
sebuah aplikasi untuk 
mendiagnosis kerusakan-
kerusakan mesin kon-
struksi. Perangkat ini sudah 
diluncurkan di AS pada 8 
Desember 2020 dan akan 
diluncurkan di pasar global 
secara bertahap pada tahun 
2021 ini. Aplikasi tersebut 
memudahkan proses diag-
nosis kerusakan mesin un-
tuk mengurangi downtime 
dalam menangani peralatan 
yang rusak. Perangkat ini 
juga membantu meningkat-
kan kualitas layanan purna 
jual dengan mengumpulkan 
informasi-informasi secara 
efisien tentang ciri-ciri 
kerusakan. 

Dikutip dari rilis Kubota 
(21/12/2020), perusahaan 
itu meluncurkan aplikasi itu 
di AS mulai Desember 2020, 
dengan rencana peluncuran 
berturut-turut di pasar 
global mulai tahun 2021.

Pengembangan aplikasi 
tersebut dilatarbelakangi 
oleh beberapa pertimban-
gan. Pertama, berkurang-
nya penggunaan mesin-
mesin konstruksi secara 
langsung menyebabkan tu-
runnya keuntungan pelang-
gan atau pengguna alat. 
Jadi, sangatlah penting 
kalangan pabrikan ataupun 

R150 juga diluncurkan. R150 
memulai debutnya di China 
tahun lalu dengan berbagai 
kemampuan, seperti penyem-
protan tanaman, transportasi 
di pertanian, dan pemantauan 
lapangan. 

“Berkat jaringan navigasi 
hingga level sentimeter, para 
pekerja pertanian hanya perlu 
menekan beberapa tombol dan 
robot pertanian yang ringan ini 
dapat beroperasi secara oto-
matis di bawah kendali yang 
presisi,” kata XAG.

Menurut XAG, sektor pertanian 
Cina masih dicirikan sebagai 
ekonomi petani kecil di mana 
petak-petak kecil menjadi 
kendala serius bagi mekanisa-
si. Selain itu, sebagian besar 
lahan pertanian China terletak 
di perbukitan atau pegunun-
gan, sehingga mengandalkan 
mesin-mesin pertanian beru-
kuran kecil hingga menengah 
dengan sistem penggerak 
tanpa awak.

Misalnya, sebagian besar 
sawah ditanam dengan secara 
tradisional dengan tangan. 
Proses manual ini memakan 
waktu sekaligus menyebabkan 
distribusi benih yang tidak 
merata dan hasil panen yang 
lebih rendah. Mesin tabur 
XAG R150 dibuat untuk meny-
elesaikan masalah ini dengan 
menawarkan operasi penyeba-
ran tak berawak skala besar di 
lahan-lahan terbuka dan kebun 
buah-buahan. 

XAG juga ingin mengurangi 
penggunaan pestisida melalui 
pengenalan teknologi pemeta-
an resep untuk penyemprotan 
lokasi spesifik menggunakan 
mesin-mesin drone dan robot. 
XAG RealTerra adalah payload 
system yang memungkinkan 
penggunaan peta-peta resep 
untuk pembibitan, pemu-
pukan, dan perlindungan 
tanaman. Dengan RealTerra, 
drone Seri P dan Seri V yang 
baru dapat digunakan untuk 
pemetaan udara.

RealTerra juga dapat secara 
otomatis mengidentifikasi 
batas-batas laha, kepadatan 
tanaman serta status pertum-
buhan tanaman untuk meng-
hitung jumlah pestisida yang 
diperlukan untuk zona yang 
ditentukan.

Peta resep kemudian akan 
dibuat dalam aplikasi mobile 
untuk menunjukkan variasi-
variasi tanaman dan memandu 
penerapan tingkat variabel 
dari mesin-mesin drone per-
tanian. 

(Sumber: XAG/prnewsire.com)

KUBOTA KEMBANGKAN 
SMARTPHONE APP

Kubota mengembangkan aplikasi telepon pintar (Smartphone App) untuk 
memudahkan mengatasi kerusakan-kerusakaan pada mesin. 

dealer untuk meminimalkan, 
sejauh mungkin, downtime 
mesin yang disebabkan oleh 
kerusakan. 

Kedua, produk-produk yang 
rusak biasanya diperbaiki oleh 
teknisi servis di dealer. Biasan-
ya, mereka mendiagnosis keru-
sakan alat dengan merujuk 
ke petunjuk-petunjuk manual 
yang saat ini sudah online (on-
line manual). Dalam banyak 
kasus, mencari informasi se-
cara online tidak hanya meng-
habiskan waktu tetapi juga 
ujung-ujungnya menghubungi 
langsung ke Kubota untuk 
mencari tahu penanganan 
lebih lanjut. Cara kerja seperti 
ini mengakibatkan downtime 
mesin berkepanjangan.

Ketiga, Kubota Diagnostics 
adalah aplikasi tablet/
smartphone yang dirancang 
untuk digunakan oleh para 
teknisi servis. Perangkat ini 
menyediakan proses aliran 
diagnostik untuk menentu-
kan kerusakan berdasarkan 
kode-kode kerusakan yang 
ditampilkan pada panel kon-
trol pengemudi, dan gejala-
gejala yang sebenarnya. Ap-
likasi ini menggunakan model 
3D dan AR (augmented real-
ity) untuk memudahkan di-
agnosis kesalahan-kesalahan 
dengan cepat dan efisien, 
yang membantu mengurangi 
downtime mesin.

Keempat, aplikasi ini memung-

kinkan Kubota mengumpulkan 
informasi-informasi secara 
efisien tentang ciri-ciri keru-
sakaan, yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan kualitas 
layanan purna jual, mempre-
diksi potensi-potensi kerusakan 
pada masa mendatang, dan 
lebih mencerminkan kebutu-
han pelanggan dalam pengem-
bangan produk ke depan.

Aplikasi Kubota tersebut me-
miliki beberapa fitur utama. 
Pertama, diagnosa kesalahan 
langkah demi langkah. Ap-
likasi ini secara otomatis me-
nampilkan titik-titik inspeksi 
dan prosedur-prosedur per-
baikan setelah memasukkan 
kode kerusakan atau gejala 
kesalahan yang dihasilkan 
oleh mesin, yang menghasil-
kan diagnosis yang cepat dan 
efisien.

Kedua, informasi terbaru. 
Informasi produk dan kesala-
han dapat dibagikan dengan 
para teknisi secara real time 
untuk membantu meningkat-
kan efisiensi kerja dan mem-
fasilitasi pelatihan bagi para 
teknisi yang belum terampil.

Ketiga, Model 3D dan AR. 
Teknisi dapat merujuk pan-
duan tentang lokasi-lokasi 
kerusakan, berdasarkan 
model 3D dan AR, dengan 
mengarahkan kamera smart-
phone ke produk, sehingga 
meningkatkan efisiensi kerja. 
(Sumber: Kubota Corp)

Augmented Reality (AR) diguna-
kan untuk menunjukkan lokasi-
lokasi kerusakan.

 (FOTO: KUBOTA CORP)
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Sejak berdiri pada tahun 1984, 
Astra UD Trucks senantiasa 
menawarkan solusi-solusi meny-

eluruh bagi kebutuhan transportasi 
para pelanggan. Kini, Astra UD Trucks 
hadir kembali untuk memberikan 
alternatif kemudahan pembelian 
kepada para customer di tiga (3) 
marketplace Indonesia: Blibli.com, 
Tokopedia dan Seva.id.

Masih dalam kondisi pandemi Co-
vid-19, Astra UD Trucks tetap beru-
saha menjadi  penyedia total solusi 
terbaik kepada para pelanggan setia 
truk-truk Quester dan Kuzer. Untuk 
itu, sebagai persembahan awal ta-
hun, Astra UD Trucks menghadirkan 
kemudahan penjualan purna jual 
berkualitas  melalui marketplace, 
Astra UD Trucks terus mempermu-
dah pelanggan untuk mendapat-
kan layanan kontrak servis (UD 
Trust) dan spareparts  bagi seluruh 
pelanggannya di Indonesia

Program ini merupakan bagian 
dari program OMNI Brand, 
Astra UD Trucks mulai 
menjaring penjualan melalui 
digital baik melalui social me-
dia, website, live chat, direct 
email dan terakhir melalui market-
place.

“Kami paham yang terpenting buat 
pengusaha truk adalah total solusi. 
Jadi, saat ini kami berusaha mem-
percepat proses jual beli aftermar-
ket di marketplace Indonesia agar 

ASTRA UD TRUCKS 
KINI HADIR DI

3 MARKETPLACE 
INDONESIA

pelanggan kami tidak perlu keluar 
rumah. Hal ini sejalan dengan tag-
line kami Drive for More yang berarti 
Menjadi Yang Dapat Diandalkan,” 
kata Winarto Martono, Chief Execu-
tive  Astra UD Trucks, Kamis (7/1).

Selain itu Winarto juga menjelaskan 
bahwa penjualan di marketplace 
demi meningkatkan layanan purna 
jual dan juga meningkatkan respon-
sif. Usaha untuk selalu menjadi 
penyedia total solusi terutama saat 
pendemi juga sudah ditunjukkan me-
lalui berbagai macam layan an yang 
memudahkan pelanggan berinteraksi 
dengan Astra UD Trucks  atau yang 
dikenal dengan nama Astra UD Care 
untuk seluruh  pelayanan bengkel 
siaga, bantuan teknis serta  penjua-
lan produk  melalui Live Chat yang 
bisa diakses dari website www.as-
traudtrucks.co.id. EI

Kubota Corporation (Kubota) 
telah membeli saham SeeT-
ree Systems Ltd. (SeeTree), 

sebuah perusahaan startup Israel 
yang menawarkan kepada para pet-
ani buah yang fokus pada tanaman-
tanaman bernilai tinggi, sebuah lay-
anan berbasis AI yang memungkinkan 
untuk mengetahui kondisi kesehatan 
dan produktivitas setiap pohon kapan 
saja.

Dilansir dari rilis Kubota (9/12), un-
tuk mempromosikan inovasi terbuka 
melalui kemitraan dengan organisasi-
organisasi eksternal, perusahaan ini 
mendirikan Pusat Inovasi pertamanya 
di Jepang pada Juni 2019. Untuk 
memenuhi kebutuhan yang berbeda di 
berbagai wilayah, tidak berselang lama 
Pusat Inovasi kedua didirikan di Belan-
da yang fokus pada Eropa dan Israel.

Investasi baru-baru ini di empat pe-
rusahaan rintisan telah memungkink-
an Kubota memperdalam pengeta-
huannya tentang teknologi pertanian 
canggih dan model-model bisnisnya, 
sehingga mempercepat pengemban-
gan solusi bisnis inovatifnya di sektor 
pertanian. Bidang-bidang budidaya 
buah dan sayuran, khususnya, telah 
menunjukkan adaptasi yang lebih 
lambat dari mesin-mesin pertanian 
yang canggih dibandingkan dengan 
budidaya sereal dan dengan demiki-
an menawarkan potensi pertumbu-
han yang luar biasa.(Sumber: Kubota)

KUBOTA BELI SAHAM
PERUSAHAAN
AGRITECH ISRAEL, 
SEETREE

Kubota membeli saham pe-
rusahaan rintisan Israel yang 
bergerak di bidang teknologi 
pertanian, SeeTree Systems 
Ltd.

Kebun buah jeruk di Brasil.
 KUBOTA CORP
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PT Hino Motors Sales Indonesia 
(HMSI) meraih penghargaan 
dari Komite Nasional 

Keselamatan Transportasi (KNKT) 
sebagai Pelopor Keselamatan 
Dalam Mengimplementasikan 
Program Keselamatan Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan di Indonesia. 
Penghargaan ini sebagai bentuk 
apresiasi terhadap peran aktif Hino 
demi terwujudnya peningkatan 
keselamatan transportasi. 

Diserahkan di Bali pada tanggal 
22 Des 2020, penghargaan 
tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan Keselamatan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Melalui 
Pengujian Kendaraan Bermotor. 
Hino merupakan satu satunya 
merek kendaraan komersial 
yang mendapat penghargaan 
ini, karena kepeduliannya yang 
selalu menjunjung tinggi budaya 
keselamatan di jalan, safety driving, 
dan kampanye aman berkendara 
melalui  berbagai kegiatan. 

Hino selalu menanamkan kesadaran 
akan budaya tertib berlalu lintas 
yang harus ditumbuhkan oleh setiap 
pemangku kepentingan baik itu 
pemerintah, produsen kendaraan 
dan tentunya seluruh pengguna jalan 
untuk mencegah kecelakaan lalu 
lintas di jalan. 

“Kami senang dapat selaras dan 
terus mendukung program–program 
yang dijalankan oleh Pemerintah 
melalui Kementerian Perhubungan 
sebagai Pelopor Keselamatan untuk 
menanamkan budaya Keselamatan 
No 1 dalam berkendara di jalan. 
Untuk itu kami aktif mengadakan 
kegiatan ini untuk memperkuat 
edukasi kepada masyarakat,” ungkap 
Santiko Wardoyo, Chief Operating 
Officer (COO) – Director HMSI dalam 
rilis yang diterima Equipment 
Indonesia, Selasa (22/12).

Sejak tahun 2017 hingga akhir 2019 
atau sebelum pecahnya pandemi 
COVID-19, Hino sudah memulai 

kegiatan Hino Safety Driving 
Competition yang digelar sebanyak 
31 kali pada 23 kota di seluruh 
Indonesia. Hino Safety Driving 
Competition melibatkan 2.275 
pengemudi dari 1.687 perusahaan. 
Bahkan kegiatan ini diakui juga oleh 
Museum Rekor Indonesia (MURI) 
sebagai Kompetisi Safety Driving 
Pertama di Kelas Truk Ringan, dan 
rekor yang kedua adalah Kompetisi 
Safety Driving Peserta Terbanyak.

Menurut Santiko, keselamatan 
berkendara di jalan merupakan 
salah satu bentuk tanggung jawab 
Hino bagi pelanggan, masyarakat 
dan pemerintah. “Hino tidak hanya 
menjual truk dan bus, tetapi turut 
mendukung dan peduli terhadap 
keamanan dan keselamatan di 
jalan,” tandas Santiko Wardoyo.

Selain Hino Safety Driving 
Competition, Hino juga 
menggalakan program 
Training of Trainer (ToT) 
untuk mencetak instruktur 
Pengemudi yang handal. 
Hasil dari program ini 
adalah lahirnya para 
instruktur Pengemudi yang 
bisa memberikan pelatihan-
pelatihan pengemudi di 
perusahaan secara mandiri. 
Dengan demikian pengetahuan, 
keterampilan dan perilaku 
pengemudi akan lebih baik 
dan dapat mencegah serta 

menurunkan angka kecelakaan 
berlalu lintas.

Hino juga terus melakukan inovasi 
agar pengemudi truk dan bus 
tetap dapat materi pelatihan yang 
mumpuni di masa pandemi seperti 
ini. Dengan kondisi yang terbatas 
akibat COVID-19, Hino tetap 
mengadakan pelatihan kepada para 
pengemudi berupa Smart Driving 
of Hino 500 Series, para pengemudi 
diberikan materi pelatihan mulai dari 
daily inspection, proper driving dan 
safety driving sampai eco driving. 

Untuk mewujudkan keselamatan 
transportasi di Indonesia. Hino 
sendiri selalu mendukung penuh 
Kementerian Perhubungan, KNKT 
dan juga pihak Kepolisian, dengan 
turut aktif mengirimkan tim teknis 
untuk membantu mengungkap 
data–data atau investigasi jika ada 
kendaraan yang terlibat insiden di 
jalan. Tim teknis Hino membantu 

Piagam penghargaan KNKT untuk HMSI 
sebagai Pelopor Keselamatan Dalam 
Mengimplementasikan Program Keselamatan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia.

HINO RAIH PENGHARGAAN PELOPOR 
KESELAMATAN LALU LINTAS KNKT

Hino Mendapat Penghargaan dari KNKT Sebagai Pelopor 
Keselamatan Dalam Mengimplementasikan Program Kesela-
matan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia.

(FOTO: HMSI)
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OEM truk China, Shandong 
Pengxiang Auto, memilih 
transmisi otomatis penuh Al-

lison 4800 Off Road Series™ (ORS) 
untuk dipasang pada dump truck 
tambangnya terbaru yang berbadan 
lebar. Tiga puluh unit truk model 90 
ton ini telah dikirim ke Sinohydro 
Bureau, sebuah perusahaan jasa kon-
struksi untuk hidrolik, hydropower, 
jalan, bendungan, pelabuhan, jem-
batan, bandara, dan proyek-proyek 
infrastruktur sipil lainnya. Dua puluh 
unit  truk wide-body mining dump 
(WBMD) lainnya, dengan berat kotor 
96 ton, telah dikirim ke lokasi tam-
bang di Inner Mongolia.
WBMD adalah jenis heavy duty truck 
non-jalan raya yang digunakan untuk 
mengangkut batu dan bijih di tam-
bang terbuka. Truk WBMD memiliki 
kapasitas muat yang lebih tinggi 
daripada dump truck standar dan di-
rancang untuk melewati medan yang 
bergelombang dengan banyak lubang, 
rintangan, kemiringan dan tikungan.
Kedua model Pengxiang WBMD meng-
gunakan engine diesel 382,4 kW 
(YC6K1352-50) dengan torsi 2402 Nm 
yang dirangkaikan dengan transmisi 
otomatis penuh Allison 4800 ORS 
dengan Power Take-Off (PTO) dan 
retarder.
“Setelah bekerja sama dengan Al-
lison selama hampir satu dekade, 
kami menyimpulkan bahwa tanpa 
diragukan lagi Allison Automatics 
adalah transmisi terbaik yang pernah 

Truk tambang berbadan lebar buatan Shandong Pengxiang Auto 
yang menggunakan transmisi otomatis penuh Allison.

Transmisi otomatis penuh  Allison 
4000 Off Road Series™

Truk-truk Pengxiang WBMD, yang dilengkapi 
dengan transmisi otomatis Allison 4800 ORS.

kami pasang,” kata Liu Bing, Kepala 
Divisi Litbang Truk Tambang Shandong 
Pengxiang Auto, dikutip dari rilis Alli-
son Transmission Inc., Selasa (15/12). 
“Truk-truk ini dirancang untuk berop-
erasi dalam kondisi yang sangat keras 
sepanjang waktu. Dengan menginte-
grasikan teknologi canggih Allison, kami 
telah memproduksi truk yang dapat 
bekerja lebih lama dan lebih efisien di 
lingkungan yang paling berat. Dengan 
berbagai pilihan, transmisi Allison yang 
disesuaikan dapat memenuhi semua 
kebutuhan para pelanggan.”
Didesain untuk alat-alat angkut den-
gan beban besar, all-terrain mobile 
crane, concrete mixer dan truk-truk 
khusus konstruksi, Allison 4800 Off 
Road Series menawarkan produkti-
vitas dan keandalan yang semakin 
meningkat, serta biaya operasi yang 
semakin berkurang untuk aplikasi 
heavy duty dan bertenaga besar. 
Konverter torsi hidraulik dari trans-
misi Allison ini memberikan tenaga 
yang mulus dan konstan ke semua 
roda, yang berarti truk-truk ini dapat 
dengan mudah bermanuver melalui 
kerikil atau pasir yang lembek. 
Retarder mengurangi penggunaan rem 
dengan menyediakan pengereman tam-
bahan pada saat menurun, memberikan 
kontrol presisi di medan yang berat, 
bahkan saat truk terisi penuh, di tan-
jakan dan pada kecepatan rendah.
Dengan paket perangkat lunak Fu-
elSense® 2.0 dari Allison, penghema-
tan bahan bakar dan kinerja menjadi 
seimbang, karena algoritme pembela-
jarannya menentukan pola-pola per-
pindahan gigi yang optimal berdasar-
kan siklus tugas dan status GVW.
Untuk meningkatkan produktivitas 
dan mengatasi kekurangan penge-
mudi truk heavy duty tambang, 
Shandong Pengxiang Auto telah mulai 
mengembangkan versi truk WBMD 
tanpa pengemudi, juga dilengkapi 
dengan Allison 4800 ORS. Sebuah 
prototipe sedang diuji.
“Allison Automatics adalah pilihan 
terbaik untuk WBMD otonom baru  
dalam hal teknologi yang terbukti 
dan hemat biaya,” kata Liu Bing.
“Karena unit kontrol elektroniknya 
yang canggih, transmisi otomatis 
penuh Allison dapat dengan mudah 
diintegrasikan ke dalam penggerak 
otonom dan pengontrol bodi pusat. 
Transmisi ini merespons dengan halus 
dan efisien sesuai perintah.” 
(Sumber: Allison Transmission Inc.)

SHANDONG PENGXIANG AUTO MEMILIH 
ALLISON TRANSMISSION UNTUK
TRUK-TRUK BERBADAN LEBAR

ALLISON TRANSMISSION INC.
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ENGINE VOLVO PENTA TENAGAI

Engine-engine Volvo 
Penta menggerakkan 

lima rotary drilling rig 
XCMG yang bekerja 24 
jam sehari, tujuh hari 

seminggu untuk
pembangunan Tero-
wongan Bawah Laut 

Teluk Dalian di Cina.

ROTARY DRILLING RIG
XCMG XR360E

Lima engine Volvo Penta D13 sedang bekerja keras untuk menggerak-
kan lima mesin bor putar (rotary drilling rig) XR360E buatan XCMG, 
yang menjadi tulang punggung pembangunan proyek terowongan 

tabung besar yang dibenam melintasi laut di Tiongkok utara. 

Terowongan Bawah Laut Teluk Dalian sepanjang 5,1 km itu akan melewati 
Teluk Dalian dan menghubungkan Distrik Bisnis Dalian Donggang dengan 
Diamond Bay. Pekerjaan dimulai pada bulan Maret 2020 dan proyek itu di-
harapkan selesai dalam waktu sekitar 3 tahun.

Tuntutan-tuntutan teknis dan lingkungan kerja yang kompleks dari proyek 
itu, serta tenggat waktu konstruksi yang ketat, menjadikannya suatu pe-
kerjaan yang menantang. Terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan 
di darat dan di dalam laut, serta dalam lingkungan geografis yang kom-
pleks dan tidak rata, batuan keras di dasar laut dan tanah lunak saling ter-
kait satu sama lain. Kondisi ini membuat pekerjaan pengeboran menjadi 
sangat sulit dan merupakan suatu tantangan bagi peralatan konstruksi.

Karena tuntutan-tuntutan teknis dan skala proyek yang besar, maka efisiensi 
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Lima engine 
Volvo Penta D13 
menggerakkan lima 
rotary drilling rig 
XCMG XR360E, yang 
sedang membantu 
membangun 
Terowongan Bawah 
Laut Teluk Dalian 
sepanjang 5,1 km.

Rotary drilling rig XCMG XR360E

kan garis potong, penuh dengan batu 
di bawah tanah, dan banyak batuan 
lainnya yang berlapis-lapis. Dengan 
tenaga pengeboran yang cukup dari 
engine-engine Volvo Penta, alat-alat 
bor kami dapat berjalan normal di 
dalam terowongan. Apakah mengebor 
batu atau karang, proyek saya tidak 
akan tertunda, dan dijamin operasi 
yang normal dari lokasi kerja kami.”

RESPONS OPERATOR

Liang Jingyu, salah seorang operator 
yang bekerja di proyek itu, engine 
Volvo Penta memberikan operasi 
yang mulus dan konsumsi bahan ba-
kar yang rendah. “Engine ini dengan 
mudah mengakomodasi kondisi kerja 
di berbagai medan dengan konsumsi 
bahan bakar efisien. Tidak ada asap 
hitam, dan tingkat kebisingan serta 
getaran rendah - sesuatu yang bagus 
untuk kami para operator. Dibanding-
kan dengan produk-produk serupa, 
tingkat kegagalannya sangat rendah. 
Bahkan saat mesin-mesin lain rusak, 
alat-alat kami masih beroperasi de-
ngan baik,” ungkapnya.

Engine industrial off-road 13 liter 
Volvo Penta ini menghasilkan tenaga 
345 kW pada 1.900 rpm. Juga dileng-
kapi dengan injeksi bahan bakar 
elek tronik yang bertekanan tinggi 
serta menghasilkan tenaga dan torsi 
tinggi pada kecepatan engine ren-
dah. D13 adalah engine dengan kese-
imbangan yang baik yang menawar-
kan pengoperasian yang mulus dan 
tingkat kebisingan yang rendah.

“Memiliki sebuah engine yang san-
gat bertenaga berarti bahwa mesin 
bor berputar dengan mudah tanpa 
asap hitam,” kata Yan Kexin, salah 
satu operator yang bekerja di lokasi 
tersebut. 

“Alat ini berjalan dengan mulus, 
tidak peduli apakah mengebor tiang 
dalam atau batu. Engine ini juga 
lebih mudah dioperasikan, dengan 
level kebisingan kabin yang rendah 
dan efisiensi bahan bakar yang lebih 
tinggi daripada yang Anda dapatkan 
pada mesin-mesin lain.”

 (Sumber: Volvo Penta/EI) 

dan keandalan peralatan dan engine-
engine menjadi sangat penting. Ber-
dasarkan power, performa, efisiensi 
bahan bakar, keandalan, dan kondisi 
lingkungan, kedua perusahaan kon-
struksi yang bekerja di lokasi - Dalian 
Tuopu Geotechnical Engineering Co. 
LTD dan Dalian Dajinma Infrastructure 
Construction Co. LTD - memilih rotary 
drilling rig XR360E buatan XCMG yang 
dilengkapi dengan engine diesel D13 
dari Volvo Penta China III.

“Hasil kerja dari mesin-mesin ro-
tary drilling rig yang ditenagai oleh 
engine-engine Volvo Penta ini sangat 
mengesankan dan waktu operasion-
alnya sangat bagus,” kata Chen Wei-
bin, Pemilik alat-alat itu di Dalian 
Tuopu Geotechnical Engineering Co. 
LTD, dikutip dari rilis Volvo Penta, 
Rabu (16/12). 

“Kami tidak punya masalah, baik 
dalam hal kinerja mekanis maupun 
konsumsi bahan bakar, dan ketika 
kami membutuhkan dukungan, tim 
aftermarket Volvo Penta akan cepat 
merespons. Kami mengebor tumpu-

FOTO-FOTO: VOLVO PENTA
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MAN Engines kini menjadi pe-
masok engine untuk 
Albach Maschinenbau, 

yang akan memasang engine 
enam silinder segaris MAN D4276 
pada mesin pemotong kayu yang 
bergerak sendiri, Diamant 2000. 
Untuk update Diamant 2000, 
yang telah diproduksi sejak 2014, 
Albach beralih ke pemasok en-
gine baru, MAN Engines, dan 
telah memilih untuk meng-
gerakkan alat (kendaraan) dan 
chipper yang terintegrasi dengan 
engine  790 HP (581 kW ) MAN 
D4276 LE122 yang canggih.

Dr Matthias Schreiber yang me-
mimpin MAN Engines mengatakan, 
kombinasi keandalan, performa engine, 
rasio power terhadap berat yang optimal, 
dan konsumsi bahan bakar yang rendah 
pada D4276 sangat penting dalam pilihan produsen 
mesin. “Albach menjanjikan pelanggan-pelanggan-
nya kualitas premium dan mesin ini sangat bertena-
ga yang bergerak sendiri di semua jalan raya. Kami 

Mesin pemotong kayu Albach, Diamant 2000, yang digerakkan oleh engine MAN 
D4276, dapat berjalan di jalan raya maupun medan off-road dengan kecepatan 
maksimal 80 km/jam.

Engine MAN D4276 
dengan 790 HP

(581 kW) 

dapat menawarkan pelanggan kami 
engine yang sempurna untuk men-
capai itu,” ujarnya, dikutip dari rilis 
MAN Truck & Bus (7/12). 

MAN Engines meluncurkan engine 
MAN D4276 kepada publik pada pa-
meran Agritechnica 2019. Diesel en-
gine yang sepenuhnya dikembangkan 
kembali dengan bore 142 mm dan 
stroke 170 mm memiliki kapasitas 
16,2 liter dan menghasilkan tenaga 
581 kW yang mengesankan. Paket 
tenaga ini memiliki berat hanya 
1.280 kg dan menetapkan standar 
baru: Tidak hanya mesin enam sil-
inder segaris yang paling bertenaga 
untuk mesin pertanian yang pernah 
dikembangkan MAN Engines, engine 
ini juga memiliki kepadatan daya 
tertinggi di kelas beratnya.

MAN Engines telah mencapai tenaga 
puncak yang tinggi berkat konsep 
pengisian daya baru yang dikembang-
kan dengan pengisi daya geometri 
tetap, yang memungkinkan torsi 
maksimum 3.400 Nm antara 1.350 
rpm dan 1.600 rpm.

“Dengan engine D4276, kami 
menawarkan produsen-produsen OEM 
sebuah engine yang mudah diintegra-
sikan dan akan membantu membuat 
mereka dan mesin-mesin mereka 
berbeda dalam persaingan, berkat 
karakteristik kinerjanya yang unik,” 
komentar Reiner Rössner, Kepala 
Penjualan MAN Engines.

Untuk memenuhi tingkat 
emisi saat ini, D4276 men-
gandalkan sistem exhaust 
gas aftertreatment (EGA) 
yang ringkas, fleksibel, dan 
modular dari MAN Engines, 
dan tersedia untuk pasar-
pasar utama dalam model 
yang memenuhi standar emisi 
Stage V UE dan EPA/CARB 
Tier 4 .

Selain Albach, pabrikan-
pabrikan premium AGCO Fendt 

dan Claas juga telah mengadopsi 
MAN D4276 untuk mesin-mesin Fendt 
Ideal 10 (pemanen), Claas Lexion 
8900 (pemanen) dan Claas Jaguar 
970 (pemanen pakan ternak). Selain 
itu, pabrikan Austria Kahlbacher juga 
memasang engine ini untuk mengger-
akkan blower pemotong salju untuk 
digunakan di bandara. 

(Sumber: MAN Truck & Bus SE)

MAN ENGINES
SUPLAI ENGINE UNTUK 
ALBACH DIAMANT 2000

MAN BUS & TRUCK
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Pada akhir tahun 2020, kontrak-
tor jasa pertambangan PT Cip-
ta Kridatama (CK), yang meru-

pakan anak usaha PT ABM Investama 
Tbk meraih kontrak kerja sama jasa 
pertambangan terbarunya dengan PT 
Energi Batubara Lestari (EBL) yang 
merupakan anak usaha dari Hasnur 
Group. Penandatangan kesepakatan 
kontrak kerjasama jasa pertamban-
gan CK dan EBL tersebut bernilai se-
tara dengan Rp661 miliar.

Sepanjang 2020 lalu, CK memperoleh 
total tiga kontrak jasa pertamban-
gan. Pada tahun 2021 ini diharapkan 
setidaknya ada dua kontrak pertam-
bangan yang baru.

Direktur Utama CK Feriwan Sinatra 
menyampaikan optimismenya dengan 
sederetan portofolio kontrak berdu-
rasi seumur tambang yang diperoleh 
akan membuat performa CK semakin 
baik ke depan. “Dengan kontrak-
kontrak life of mine, maka CK dapat 
lebih matang dalam melakukan mine 
planning sehingga kami lebih opti-
mistis untuk dapat selalu mencapai 
target,” jelas Feriwan.

Lokasi pertambangan EBL terletak 
di Pit Blok 3 Balimas, Kecamatan 
Lokpaikat, Piani dan Bungur, Kabu-
paten Tapin, Provinsi Kalimantan 
Selatan. Dalam kesepakatan ker-
jasama tersebut CK akan melakukan 
penambangan untuk pemindahan 
material (overburden removal) dan 
penyewaan (rental) peralatan berat. 
Armada peralatan tersebut digu-
nakan untuk mendukung kebutuhan 
operasional EBL dalam mencapai 
target rata-rata produksi overburden 
removal yang dilakukan CK sekitar 
8 juta BCM setiap tahun sehingga 
jumlah produksi batubara EBL dapat 
menjadi sebesar 2 juta ton per ta-
hunnya.

Feriwan juga menambahkan bahwa 
lokasi project EBL dekat dengan lo-
kasi tambang Binuang Mitra Bersama 
(BMB) sehingga bisa saling mendukung 
satu sama lain. “Lokasi tambang 
yang berdekatan dan didukung oleh 
penerapan Mining Value Chain den-
gan sinergi dari anak usaha PT ABM 
Investama Tbk, CK akan terus men-
jalankan operasional yang unggul dan 
memberikan hasil yang terbaik bagi 
seluruh mitra.” tambah Feriwan.

Dalam dua tahun terakhir ini sejak 
2019, CK memperoleh sejumlah 
kontrak jasa pertambangan. Pada 
Juni 2020 CK mendapatkan kontrak 
jasa pertambagan senilai Rp384,68 
miliar dari  PT Berkat Murah Rejeki 
(BMR) untuk tambang batu bara di 
Kabupaten Tapin, Provinsi Kaliman-

tan Selatan. Kontrak dengan BMR ini 
berlaku seumur tambang.

Masih di tahun 2020, pada Februari 
2020, CK memperoleh kontrak jumbo 
senilai Rp7,4 triliun dengan Grup KIM 
anak usaha dari PT Golden Energy 
Mines Tbk. Kontrak ini untuk seluru-
ha area tambang di desa Tanjung Be-
lit, kecamatan Jujuhan, kabupaten  
Bungo, Jambi.

Pada Desember 2019 CK mendapat-
kan kontrak jasa pertambangan 
dengan PT Binuang Mitra Bersama 
Blok Dua. Nilai kontraknya mencapai 
US$590,45 juta untuk area tambang 
seluas 2.280 ha di kecamatan Bungur 
dan kecamatan Salam Babaris, ka-
bupaten Tapin, Kalimantan Selatan. 
Kontrak ini berlaku untuk 10 tahun.

Pada Juni 2019, CK mendapatkan 
kontrak jasa pertambagan dari pe-
rusahaan batubara PT Multi Harapan 
Utama (MHU) senilai US$337 juta. 
Lokasi pertambangan MHU terletak 
di Kutai Kertanegara dan Samarinda, 
Kalimantan Timur. Dalam kerja sama  
ini CK membantu kegiatan usaha 
pertambangan MHU dalam bentuk 
penyewaan alat berat serta pemin-
dahan material penutup (overburden 
removal) yang ditargetkan menca-

pai 36 juta Bcm tiap tahun dengan 
jangka waktu kerjasama maksimum 
selama 5 tahun.

Pada Februari 2019, CK juga 
mendapat kontrak sebesar US$114 
juta dari PT Muara Alam Sejahtera 
(MAS) untuk area tambang yang 
terletak di Merapi, Lahat, Sumatera 
Selatan. Kontrak ini berlaku selama 
tiga tahun.

CK merupakan perusahaan kontrak-
tor tambang, anak perusahaan dari 
PT ABM Investama Tbk, perusahaan 
investasi strategis bidang sumber 
daya energi, jasa energi, dan in-
frastruktur yang masih merupakan 
bagian dari kelompok usaha PT Tiara 
Marga Trakindo. CK didirikan 8 April 
1997 dan tumbuh pesat menjadi 
perusahaan jasa pertambangan den-
gan mengerjakan berbagai lahan 
tambang batu bara milik sejumlah 
pelaku bisnis pertambangan. Kon-
tribusi positifnya menempatkan CK 
menjelma sebagai salah satu penye-
dia jasa pertambangan nasional ter-
kemuka dengan pekerja professional 
berpengalaman di bidangnya, yang 
didukung oleh unitunit alat berat 
berstandar internasional, dan mener-
apkan sistem teknologi modern yang 
terintegrasi dari hulu hingga hilir. EI

KONTRAKTOR TAMBANG 
CIPTA KRIDATAMA
RAIH KONTRAK BARU 
SENILAI RP661 MILIAR

Armada tambang Caterpillar yang dioperasikan oleh PT Cipta Kridatama 
untuk overburden removal.

(FOTO: CK)
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aktif dari Tanjung Enim ke pelabu-
han di Australia dapat terwujud,” 
ujar Fuad dalam keterangan tertulis, 
Rabu (6/1).

Kerja sama ini merupakan bukti 
transformasi PTBA yang terus mendo-
rong nilai tambah hasil pertamban-
gan batu bara.

CEO dan Founder ACT Peter Cullum 
sangat bergembira dengan kerja 
sama ini. “Kami melihat adanya 
kesempatan yang sangat baik dan 
kemungkinan besar kesuksesan yang 
lebih besar dari kerja sama ini. Se-
lain hal tersebut, kami juga melihat 
adanya pertumbuhan permintaan 
karbon aktif yang terus bertambah 
dan bisa kami optimalkan untuk mer-
ambah pasar lebih luas di dunia,” 
ujar Peter.

Berdiri sejak 2003 di Perth, Australia, 
ACT yang menjadi offtaker karbon 
aktif PTBA selama ini dikenal sebagai 
perusahaan dan pemasok karbon ak-
tif ternama di dunia. ACT memiliki 
kapasitas produksi karbon aktif di 
atas 40.000 ton per tahun dengan 
pasar global yang meliputi Australia, 
Selandia Baru, Eropa, Kanada, dan 
Amerika Serikat. EI

SEMANGAT
HILIRISASI, PTBA 
TANDATANGANI 
HOA PRODUKSI 
KARBON AKTIF

Semangat hilirisasi sedang terjadi 
di BUMN pertambangan PT Bukit 
Asa Tbk (PTBA). Setelah proyek 

gasifikasi batu bara di Tanjung Enim, 
Sumatera Selatan, kini anak usaha 
holding BUMN tambang MIND ID itu 
juga sedang mempersiapkan produksi 
karbon aktif dari bahan baku batu 
bara. 

Pada Selasa (22/12/2020), PTBA 
menandatangani Head of Agreement 
(HoA) dengan produsen dan pemasok 
karbon aktif Activated Carbon Tech-
nologies PTY, LTD (ACT) yang berba-
sis di Australia.

Karbon aktif adalah salah satu upaya 
hilirisasi di mana batu bara diolah 
dan mengalami proses aktivasi se-
hingga menjadi material yang di 
dalamnya terdapat banyak pori-pori 
yang berfungsi menyerap zat lain di 
sekitarnya.

Karbon aktif dapat dimanfaatkan un-
tuk proses penjernihan dan pemurnian 
air, pemurnian gas dan udara, filter 
industri makanan, penghilang warna 
untuk industri gula dan MSG, hingga 
penggunaan di bidang farmasi sebagai 
penetral limbah obat-obatan agar ti-
dak membahayakan lingkungan.

Kesepakatan antara PTBA dan Acti-
vated Carbon Technologies PTY, Ltd 
berupa pemanfaataan karbon aktif 
yang akan diproduksi oleh PTBA. 
Dalam HoA ini, ACT bertindak seb-
agai calon offtaker karbon aktif yang 
akan diproduksi dan diolah PTBA 
di Tanjung Enim, Sumatra Selatan. 
Kualitas produk dan term komersial 
lainnya akan disepakati lebih lanjut 
oleh para pihak dalam perjanjian 
jual beli yang lebih rinci.

PTBA berencana membangun pabrik 
di Kawasan Industri Tanjung Enim 
(BACBIE) untuk memproduksi karbon 
aktif sebanyak 12.000 ton per tahun 
dengan mengolah sebanyak 60.000 
ton batu bara per tahun.

Direktur Pengembangan Usaha PTBA 
Fuad IZ Fachroeddin mengatakan 
persiapan Front End Engeneering De-
sign (FEED) untuk pabrik akan dimu-
lai pada 2021.

“Ini kembali menjadi milestone bagi 
PTBA dengan penandatanganan HoA 
bersama Activated Carbon Tech-
nologies PTY, LTD yang akan menjadi 
offtaker 12 ribu ton karbon aktif per 
tahun. Diharapkan pada tahun 2023, 
realisasi pengapalan pertama karbon 
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Sebuah riset bertajuk “The Belt 
and Road Initiative in ASEAN” 
yang dilakukan UOB bersama 

dengan The Hong Kong University of 
Science and Technology’s (HKUST) 
Institute for Emerging Market Studies 
(IEMS) merekomendasikan perhatian 
lebih besar pada masalah keberlan-
jutan dalam pelaksanaan berbagai 
proyek Belt and Road Initiative 
(BRI) di ASEAN. Riset tersebut juga 
menunjukkan bahwa perusahaan-pe-
rusahaan Tiongkok mulai menyadari 
pentingnya memanfaatkan keberaga-
man pasar di kawasan ASEAN serta 
perlunya kolaborasi untuk meraih 
kesuksesan yang berkelanjutan. 

Riset ini dilakukan dari bulan Ok-
tober 2018 hingga Oktober 2020 
melalui riset desktop yang kompre-
hensif dan melibatkan lebih dari 300 
wawancara mendalam dengan peja-
bat pemerintah, perwakilan asosiasi 
bisnis, pengusaha, anggota kelompok 
masyarakat sipil, serta pakar akade-
misi dan konsultasi.

Dalam riset ini tim meneliti peru-
sahaan-perusahaan Tiongkok yang 
melakukan investasi BRI di enam 
negara utama ASEAN yang sedang 
berkembang: Indonesia, Malaysia, 
Myanmar, Filipina, Thailand dan Viet-
nam. Tujuannya adalah memberikan 
pemahaman mengenai faktor politik, 
kelembagaan dan lingkungan yang 
mempengaruhi desain dan imple-
mentasi proyek BRI, potensi investasi 
BRI untuk memacu investasi dari 
sektor swasta serta peluang investasi 
langsung asing (FDI) di ASEAN.

Sebagai bagian dari BRI, banyak pe-
rusahaan milik negara dan swasta di 
Tiongkok yang telah melaksanakan 
proyek infrastruktur dan FDI berskala 
besar di negara-negara tersebut 
guna mempromosikan konektivitas 
yang lebih baik antara Tiongkok dan 
ASEAN. Pemerintah Tiongkok juga 
telah menyadari adanya kebutuhan 
untuk menempatkan prioritas yang 
lebih besar dalam mempromosikan 
proyek-proyek BRI yang ramah ling-
kungan dan berkelanjutan. Mereka 
diminta mengambil langkah-langkah 
proaktif untuk memastikan proyek-
proyek mereka mematuhi aturan-
aturan yang berlaku seperti standar 

lingkungan dan undang-undang 
ketenagakerjaan. Hal ini menyusul 
adanya kritik yang ditujukan kepada 
proyek-proyek yang tidak dapat 
mempertimbangkan masalah sosial 
dan lingkungan dengan baik. 

 “Riset ini telah menunjukkan bahwa 
perusahaan Tiongkok kian menyadari 
pentingnya standar lingkungan, sosial 
dan tata kelola yang baik untuk men-
ciptakan dampak yang lebih positif 
dan berkelanjutan melalui investasi 
mereka. Adalah hal yang menggem-
birakan mengetahui bahwa beberapa 
perusahaan tengah berupaya menga-
tasi masalah-masalah yang ada dan 
mendorong terciptanya lebih banyak 
manfaat bagi komunitas setempat 
di ASEAN,” kata Christine Ip, CEO - 
Greater China, UOB, dalam rilis yang 
diterima Equipment Indonesia, Se-
lasa (1/12).

Untuk membantu perusahaan-peru-
sahaan Tiongkok mengatasi tantan-
gan dalam bidang lingkungan, sosial, 
dan tata kelola di ASEAN, riset UOB-
HKUST IEMS ini menyarankan agar 
mereka dapat menghubungi konsul-

tan setempat dan masyarakat sipil 
atau kelompok-kelompok berbasis 
komunitas untuk memahami beber-
apa dinamika tertentu serta untuk 
dapat membangun dialog yang ber-
makna. Perusahaan-perusahaan juga 
dapat berkonsultasi dengan masyara-
kat yang berpotensi terkena dampak 
dari proyek yang direncanakan serta 
memberikan kompensasi yang sesuai 
bagi mereka.

Riset ini juga menegaskan bahwa 
enam negara ASEAN memiliki lanskap 
politik, sosial dan budaya yang unik 
dengan perkembangan sejarah dan 
pergantian tampuk kepemimpinan 
yang telah mewarnai perkembangan 
negara-negara tersebut. Untuk men-
elusuri keragaman pasar demi kes-
uksesan jangka panjang, komunikasi 
dengan komunitas setempat serta 
kolaborasi dengan mitra setempat 
merupakan hal yang sangat pent-
ing. Hal ini sejalan dengan tujuan 
BRI yang mendorong konektivitas 
dalam koordinasi kebijakan, fasilitas, 
perdagangan, integrasi keuangan, 
serta ikatan antar-warga. EI

Lebih dari 120 negara sudah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan China.

PROYEK-PROYEK BRI DI ASEAN HARUS 
FOKUS PADA KEBERLANJUTAN

Pelaksanaan proyek-proyek Belt and Road Initiative (BRI) di ASEAN harus lebih fokus 
terhadap keberlanjutan, menurut hasil kajian bersama UOB-HKUST IEMS.

(ABC NEWS)
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Para peserta Konferensi Global LiuGong 2020 di LiuZhou, Guangxi, China, Selasa (15/12/2020).

Para peserta konferensi internasional LiuGong di 
Liuzhou, Guangxi, Cina, Selasa (15/12/2020)

Motor grader LiuGong TD-16N yang memenangkan penghargaan Red Dot

Di penghujung 2020, LiuGong, salah satu produsen alat berat terkemuka asal China, 
kembali menggelar Konferensi Global di Liuzhou, Guangxi, China. Pertemuan interna-
sional yang diselenggarakan pada Selasa (15/12/2020) itu merupakan acara khusus dan 

unik dengan hampir 500 perwakilan yang terdiri dari utusan-utusan dari dea ler-dealer LiuGong 
dari hampir 100 negara, juga para pelanggan, delegasi-delegasi dari asosiasi industri, para mi-
tra bisnis, tim manajemen dan staf LiuGong. Mereka mengikuti acara itu baik secara langsung 
maupun online.

Setiap tahun LiuGong menyelenggarakan konferensi yang dihadiri oleh para dealer dan 
pelanggan-pelanggannya. Pabrikan ini memanfaatkan kesempatan ini untuk membagikan 
informasi-informasi mengenai hasil yang dicapai pada tahun lalu dan menguraikan peta jalan 
untuk masa depan. Sebuah tradisi tahunan sejak 2003, LiuGong memanfaatkan momen yang 
sangat berharga ini karena menyatukan jaringan global yang dimilikinya dan memungkinkan 
komunikasi internasional. 

KONFERENSI GLOBAL
LIUGONG 2020

(FOTO-FOTO: LIUGONG)
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Zeng Guang’an, Chairman LiuGong Group Huang Haibo, President Guangxi Liugong 
Machinery Co., Ltd.

Luo Guobing, Vice President LiuGong dan 
General Manager LiuGong Overseas Sales & 
Marketing Division

Tahun 2020 telah menjadi tahun 
yang sulit bagi industri alat berat. 
Oleh karena itu, LiuGong mengambil 
pendekatan yang sangat berbeda. 
Untuk pertama kalinya pabrikan 
ini menyelenggarakan konferensi 
internasional yang mengkombina-
sikan pertemuan online dan secara 
langsung, yang memungkinkan para 
pelanggan dan karyawan bertemu 
teman-teman lama dan beberapa 
wajah baru juga.

Pada awal acara, tim manajemen 
LiuGong membuat tinjauan kinerja 
bisnis luar negeri tahun 2020 dan 
membagikan strategi dan rencana-
rencana bisnis pada tahun 2021. 
Dalam 3 kuartal pertama tahun 
2020, pendapatan operasional Liu-
Gong telah meningkat sebesar 18,9% 
secara YoY, meskipun situasi sulit 
tahun ini. Selama acara, tim manaje-
men LiuGong, bersama dengan para 
pelanggan dan dealer-dealernya, 
mengungkapkan dan menyetujui tar-
get penjualan untuk tahun 2021.

Sebagai perusahaan global, LiuGong 
selalu berusaha untuk terhubung 
erat dengan dealer-dealer dan para 
pelanggannya. Konferensi global ini 
melampaui platform perusahaan, 

menyediakan suatu tempat yang 
berharga yang memungkinkan umpan 
balik, dialog, dan kolaborasi menjadi 
pusat perhatian utama bagi perkem-
bangan masa depan.

Selama konferensi, LiuGong mengun-
dang 5 pemimpin opini dari industri-
industri terkait untuk berbagi wawasan 
mereka tentang masalah-masalah ter-
kini dan topik-topik yang menjadi per-
hatian LiuGong dan pelanggan. Acara 
ini juga menjadi kesempatan bagus 
bagi para dealer untuk berbagi kisah 
sukses dan praktek-praktek terbaik 
yang mereka temukan selama setahun.

Pada tahun yang istimewa ini LiuGong 
mengadopsi suatu pendekatan digital 
pertama untuk merilis produk barunya 
melalui penggunaan Augmented Real-
ity. Aplikasi teknologi ini memung-
kinkan pemirsa untuk menjelajahi 
berbagai macam alat berat LiuGong 
mulai dari TD-16N yang memenangkan 
penghargaan Red Dot hingga excava-
tor 990F yang sangat bertenaga. Acara 
digital ini juga memungkinkan para 
pemirsa yang tidak berada di Liuzhou 
untuk mengalami kegembiraan dan 
keajaiban yang sama seperti mereka 
yang hadir langsung.

Selama pertemuan internasional itu, 

LiuGong juga memamerkan Equip-
ment Intelligence Management Sys-
tem (iLink) dan solusi-solusi penam-
bangan cerdas - semuanya dalam 
tampilan grafis dan sederhana.

Setiap tahun, LiuGong memberikan 
penghargaan-penghargaan kepada 
dealer-dealer berprestasi tertinggi 
di seluruh dunia dan tidak terkecu-
ali tahun ini. LiuGong memberikan 
penghargaan kepada dealer-dealer 
yang telah menunjukkan kinerja yang 
konsisten dan tinggi dari Oktober 
2019 hingga September 2020.

Sejak LiuGong mendirikan bisnis luar 
negeri di Maroko pada tahun 2003, 
hampir 20 tahun telah berlalu dan 
kehadiran globalnya telah berkem-
bang. Setelah mengirimkan lebih 
dari 100.000 mesin ke lebih dari 170 
negara, LiuGong terus berkembang 
semakin kuat menjadi pemimpin in-
dustri konstruksi global.

LiuGong sudah hadir di Indonesia 
sejak tahun 2003 dan saat ini su-
dah memiliki tiga dealer, yakni PT 
Probesco Disatama, PT Panca Traktor 
Indonesia dan Intracopenta melalui 
PT Intraco Penta Prima Servis. 

(Sumber: LiuGong)
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Pameran bauma China 2020 
menjadi panggung strategis 
bagi produsen-produsen China 

untuk menampilkan kemajuan-ke-
majuan teknologi yang mereka capai 
di industri alat berat. Pada hari per-
tama pameran itu, Selasa (24/11), 
XCMG merilis wheel loader XC9350. 
Ini bukan loader biasa, tetapi sangat 
luar biasa, karena memungkinkan 
XCMG menjadi satu-satunya pabrikan 
di China dan ketiga di dunia yang 
memiliki kemampuan untuk mem-
produksi loader kelas ultra dengan 
kapasitas lebih dari 35 ton.

Produksi loader 35 ton itu merupakan 
wujud dari sebuah mimpi selama 35 

BEREBUT MENJADI TIM TERDEPAN
DALAM PENGEMBANGAN
LOADER BERTONASE BESAR DUNIA

XCMG telah mengubah lanskap brand-brand terkemuka dalam industri wheel loader.

Peluncuran wheel loader XC9350 pada Bauma China 2020.

tahun. Pada tahun 1980-an, pasar 
China baru saja mulai berubah dari 
ekonomi komando (planned econo-
my) menjadi ekonomi pasar (market 
economy). Perubahan ini mendorong 
pembangunan infrastruktur yang me-
ningkatkan kebutuhan mesin-mesin 
konstruksi.

Pada tahun 1982, dengan pengala-
man dasar membuat suku cadang 
dan cetakan, XCMG mulai membuat 
prototipe loader ZL40. Berkat pen-
galaman dan teknik membuat mesin-
mesin traktor, XCMG dengan cepat 
berhasil membuat sebuah prototipe 
dan lulus ujian di level provinsi. 
Kemudian produk itu dengan cepat 

masuk ke pasar.

Pada saat itu, teknologi pembuatan 
loader di China masih fokus pada 
tonase kecil. Semua industri di China 
tidak tahu tentang cara memproduk-
si loader skala besar. Saat itu, China 
hanya sebagai pengolah dalam rantai 
industri dan hanya dapat mengekspor 
barang-barang dengan harga rendah. 
Kondisi itu membatasi daya saing 
brand-brand China.

Pasar China tidak bisa eksis tanpa 
produk-produk loader skala besar 
di masa depan. Jika sebuah brand 
China berinisiatif dan ingin memiliki 
pengaruh di antara brand-brand as-
ing di pasar dunia, maka menjadi 
suatu keharusan baginya untuk men-
gatasi kesulitan-kesulitan yang ada 
dan mengelola teknologi loader skala 
besar dengan baik.

Pada awal 1985, XCMG mulai men-
cari pabrikan asing untuk pertukaran 
teknologi. Pada bulan Mei, dibentuk 
sebuah tim investigasi yang ditugaskan 
untuk menjajaki pabrikan yang bisa 
diajak untuk kerja sama. Tim itu ter-
diri dari lima orang, dan salah satunya 
berasal dari XCMG, yaitu Su Zhixing 
dari Pabrik Loader Xuzhou. Dia men-
jadi pemimpin tim itu. Mereka berang-
kat ke Jepang untuk belajar.

Selama masa penjajakan ini, mer-
eka membentuk program kerjasama 
teknis dengan Kawasaki Heavy Indus-
tries, dan memutuskan untuk mem-
perkenalkan ke China KLD85Z, loader 
berteknologi maju secara global.

Loader XCMG KLD85Z diluncurkan 
dan menjadi loader terbesar yang 
merupakan substitusi produk impor. 
Alat itu dijual ke beberapa proyek 
konstruksi besar seperti Bendungan 
Gezhou, Ladang Minyak Daqing, 
lokasi-lokasi tambang besar dan be-
berapa pelabuhan utama.

XCMG adalah satu-satunya produsen 
yang memperkenalkan loader skala 
besar di industri alat berat China, 
dan pabrikan ini memulai era baru 
pengembangan loader bertonase be-
sar di China.

Dengan pengenalan dan inovasi 

 (FOTO-FOTO: XCMG)
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Sebuah mimpi yang berlansung selama 35 tahun, XCMG sekarang masih terus mengejarnya …

teknologi, XCMG selalu menjadi yang 
terdepan dalam mengembangkan 
loader besar di antara industri loader 
China. Tiga puluh tahun berlalu, 
XCMG telah mencapai tujuan yang 
luar biasa dengan membidik yang 
terpenting dalam industri loader 
dunia sambil mengambil tanggung 
jawab sebagai pilar dari sebuah 
Great Power.

XCMG MAJU DENGAN MIMPINYA

Jalan menuju puncak ditakdirkan 
menjadi jalan yang penuh rintangan, 
dimana kita akan menemui situasi 
seperti “kekurangan oksigen” dan 
“kekurangan peralatan”. Pada ta-
hun 2009, XCMG mengambil langkah 
penting dalam strategi pengemban-
gan loader-nya, yang disebut strategi 
“Keandalan Tinggi”, “Teknologi 
Tinggi”, “Nilai Tinggi”, dan “Skala 
Besar”. Strategi ini ditujukan untuk 
loader kelas 12 ton, dengan tekad 
untuk mematahkan monopoli brand-
brand asing pada mesin-mesin loader 
skala besar.

Namun, tidak ada yang dapat dijadi-
kan contoh dalam pembuatan loader 
skala besar di atas 10 ton, dan tidak 
ada komponen-komponen struktural. 
XCMG membuat suatu keputusan: 
buat dengan tangannya sendiri! Jadi, 
pada tahun 2010, ketika XCMG ber-
hasil meluncurkan loader LW1200K, 
harga brand-brand lain di kelasnya 
turun di pasar China.

Dari 12 ton hingga 14 ton, dan 
sekarang menjadi 35 ton, XCMG 
telah berhasil memproduksi semua 
komponen struktural dari loader 
skala besar, dan suku cadang yang 
diproduksi dalam negeri pada loader 

XCMG mengembangkan loader 
bertenaga gas alam pertama 
LW500K-LNG pada Oktober 2010 
dan mengirimkannya ke pelang-
gan. Tetapi XCMG tidak akan pernah 
puas hanya dengan bertahan di satu 
area - XCMG akan bersaing dengan 
rekan-rekannya di tengah panggung 
di dunia, mewakili level tertinggi in-
dustri manufaktur China dan kualitas 
terbaik.

Sebagai bagian inti dari bisnis XCMG, 
mesin-mesin loader XCMG telah ber-
hasil mendapatkan tempatnya di tim 
terkemuka produk-produk loader 
kelas ultra dunia. Dengan semangat 
tinggi dalam pengembangan mesin 
pemindah tanah China, XCMG selalu 
memimpin arah pengembangan in-
dustri, menuju puncak industri mesin 
konstruksi.

Melihat kembali sejarah manufaktur 
loader di China, ada banyak brand 
yang telah berpindah tangan atau 
bahkan runtuh. Apakah kekuatan 
waktu yang membentuk XCMG hari 
ini, atau apakah aspirasi untuk men-
capai puncak yang mendukung pe-
mimpin baru ini? Mungkin pertanyaan 
ini tidak mudah untuk dijawab.

Tanpa henti mengatasi berbagai ke-
sulitan, kemajuan XCMG tidak hanya 
merupakan cerminan penting dari 
kebangkitan brand-brand nasional 
Tiongkok, tetapi juga menjadi tulang 
punggung yang mendukung industri 
manufaktur Tiongkok. Menjadi yang 
teratas, mencapai puncak, membuat 
perusahaan kelas satu dengan daya 
saing di dunia, XCMG sedang dalam 
perjalanan menuju ke sana! 

(Sumber: XCMG)

XC9350 telah mencapai di atas 80%. 
XCMG selalu berupaya untuk menero-
bos teknologi-teknologi utama pada 
loader skala besar di China. Mimpi 
itu akhirnya menjadi kenyataan - Itu 
berarti XCMG telah menaiki tangga 
lain menuju puncak.

Sebenarnya, bertahan dalam indus-
tri dengan kelebihan-kelebihan dan 
karakteristik-karakteristik unik bukan 
berarti harus memilih cara tersulit 
dan menjadi juara akhir.

Karena kustomisasi tidak hanya berarti 
menjadi yang teratas dan memenuhi 
syarat-syaratnya, tetapi juga 
memenuhi kebutuhan pasar menengah 
massal dengan volume terbesar. Suatu 
perusahaan dapat berkembang dalam 
persaingan jika memiliki karakteristik-
karakteristik atau bahkan cukup profe-
sional dalam satu aspek.
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MacKellar Group telah membeli empat truk off-
highway T 264, 240 t/265 ton, tambahan, untuk 
memperkuat lima armada yang sudah dikirim pada 

awal tahun 2020. Kesembilan armada T 264 akan bekerja di 
tambang batubara  terbuka Dawson milik Anglo American di 
Central Queensland, Australia. 

Empat T 264 baru, yang diproduksi pada fasilitas Liebherr New-
port News, Co. di Virginia AS, akan menyelesaikan pra-peraki-
tan di Mackay sebelum melakukan perjalanan ke pedalaman ke 
Tambang Dawson untuk commissioning akhir. Truk-truk berat itu 
akan bergabung dengan armada kerja pada awal tahun ini. 

MacKellar Group adalah perusahaan tambang dan pemindahan 
tanah sipil, yang didirikan di Australia pada tahun 1966. Pe-
rusahaan ini memilih untuk menambah truk-truk T 264 untuk 
armada 240 ton mereka, karena dinilai memiliki produktivitas 
yang efisien. 

“T 264 menghasilkan produktivitas yang efisien untuk klien kami 
dengan menawarkan muatan 240 metrik ton dan kecepatan 
yang unggul di tanjakan,” kata sumber perusahaan itu. Para op-
erator merasakan kenyamanan menggunakan truk-truk ini, yang 
membuat mereka diterima dengan baik di lokasi tambang.

Armada truk-truk Liebherr di tambang Dawson didukung oleh 
Liebherr-Australia cabang Mackay dan para teknisi di lokasi-Lieb-
herr, area lain yang membantu pembelian empat unit tambahan.

“Dukungan Liebherr-Australia sangat luar biasa, mulai dari pe-
nyediaan pelatihan operator profesional, hingga dukungan dari 
teknisi-teknisi mereka yang berpengalaman,” tutup MacKellar 
Group. (Sumber: liebherr)

MACKELLAR GROUP 
TAMBAH ARMADA
T264 DI AUSTRALIA

Truk off-highway Liebherr T 264 dari MacKellar Mining di Dawson Mine

Empat unit truk off-highway T 264 Liebherr 
akan memperkuat operasi customer MacKel-
lar Mining di Dawson Mine, Australia.

Nagano Z11Auj

Produsen platform kerja udara (aerial work 
platform) asal Jepang, Nagano, telah 
memproduksi unit pertama versi upgrade 

dari Z11Auj  9 meter (31 kaki), sebuah platform 
besar pada telescopic boom.
Aspek kunci dari upgrade ini, seperti dilansir 
vertical.net (14/12), adalah kemampuan untuk 
bekerja dengan aman dan dengan kapasitas 
penuh di kemiringan hingga lima derajat. Dalam 
hal kinerja umum, alat ini menawarkan keting-
gian kerja hingga 11,4 meter dengan kapasitas 
maksimum tidak terbatas 600kg. 
Panjang platform keseluruhan sekitar 3 meter, den-
gan lebar 2 meter - hampir 200 mm lebih kecil dari 
lebar keseluruhan alat, menghindari peregangan 
yang sering diperlukan untuk mencapai pekerjaan di 
dinding atau permukaan vertikal.
Telescopic boom t tiga bagian memberikan jang-
kauan kerja maksimum 6,5 meter, yang tersedia 
pada ketinggian kerja hingga hampir 9 meter. Me-
sin ini juga dapat melaju pada ketinggian penuh, 
tetapi menghasilkan kecepatan yang sangat pelan 
di atas ketinggian platform 7 meter. Model lima 
derajat akan sedikit lebih berat dari mesin stan-
dar dengan bobot 9.150kg.
Tenaga telescopic boom Nagano bersumber dari 
engine diesel Kubota, sementara perlengkapan-
perlengkapan standar terdiri dari kemampuan 
berputar 360 derajat, pelindung sekunder, dan 
paket pelindung api, yang mencakup perlindungan 
khusus kabel listrik dan selang-selang hidrolik.  
Sedikit kilas balik, Nagano memproduksi mesin-
mesin crawler dan wheeled boom lift untuk 
Aichi selama sekitar 20 tahun - setelah memulai 
kontrak OEM pada September 1988. Mesin-mesin 
tersebut memiliki reputasi kualitas dan keanda-
lan yang hampir melegenda.
Pada awal 2012, Nagano dibeli oleh perusahaan 
China Beijing Jingcheng Heavy Industry (JCHI), 
kemudian awal tahun lalu perusahaan investasi 
Jepang Jafco mengakuisisi 100 persen modal pe-
rusahaan, memberikan dukungan yang diperlu-
kan untuk meningkatkan produksi, mengembang-
kan produk baru, dan berekspansi ke luar negeri. 
(Sumber: vertical.net)

PEMBARUAN 
BASKET BOOM 
BESAR NAGANO
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Volvo Construction Equipment 
memperkenalkan mesin pema-
dat DD145 khusus untuk pasar 

China pada pameran Bauma China 
2020 lalu. Dengan diameter drum 
besar yang dikombinasikan dengan 
getaran yang kuat, alat pemadat 
dengan drum ganda ini memiliki apa 
yang dibutuhkan untuk menghasilkan 
pemadatan yang halus.

Didesain dengan mempertimbangkan 
kebutuhan-kebutuhan para pelang-
gan di China, compactor 14 ton ini 
yang baru ini menggunakan teknologi 
teruji yang dipadukan dengan desain 
mesin baru yang cerdas. 

Menawarkan produktivitas dan 
efisiensi tinggi, compactor ini memi-
liki drum dengan lebar 2.135 mm dan 
diameter drum besar, serta sistem 
getaran yang kuat. Alat ini juga 
dilengkapi tampilan Impact Spacing 
Meter yang dirancang untuk mem-
bantu operator mencapai kecepatan 
rolling yang optimal untuk mencapai 
tingkat pemadatan yang ditargetkan, 
sekaligus memastikan kehalusan hasil 
pemadatan.

Compactor Volvo DD145 menggu-
nakan desain rangka penyangga gaya 
kaki yang memberikan jarak sisi 
yang cukup untuk memungkinkan-
nya melakukan pemadatan tanpa 
merusak struktur di area yang ada 
rintangannya. Bagian-bagian yang 
melekuk dan pinggir-pinggir juga 
tidak menjadi masalah, berkat sifat 
sambungan artikulasi yang tidak di-
setel, yang memungkinkan alat ini 
berbelok dari lekukan tanpa menye-
babkan kerusakan pada trotoar atau 
pembatas jalan.

Dilengkapi dengan mesin Volvo yang 
menghasilkan torsi tinggi pada rpm 
rendah, DD145 memastikan kinerja 
berkualitas tinggi dengan kebisingan 
minimal dan konsumsi bahan bakar 
yang efisien. Sistem pembasahan 
drum otomatis standar mengoptimal-
kan penggunaan air melalui aliran air 
variabel yang menyesuaikan dengan 
kecepatan pemadatan. Sistem ini 
juga mencakup filtrasi tiga lapis dan 
pompa air sekunder, yang berarti 
pemadatan dapat berlanjut meski-
pun pompa primer mati.

Operator DD145 merasakan ling-
kungan kerja yang efisien dengan 
visibilitas yang baik, tombol-tombol 
kontrol yang jelas, dan dilengkapi 
dengan fitur-fitur keselamatan. Fitur-
fitur keselamatan yang dimaksudkan 
mencakup akses tiga titik, pelat anti 
selip, pegangan tangan, dan sakelar 
keberadaan operator.

Tombol-tombol kontrol mudah digu-
nakan dan dijangkau sehingga me-
ngurangi kelelahan, sementara layar 
multifungsi dengan lampu latar dan 
keypad mudah dijangkau, memung-
kinkan operator meluangkan lebih 
banyak waktu untuk melihat area 
kerja di depan.

Impact Spacing Meter memberi ope-
rator referensi visual tentang kontrol 
kecepatan untuk mempertahankan 
jarak tumbukan yang tepat, sehingga 
menghasilkan kehalusan yang kon-
sisten. Paket lampu juga tersedia 
ketika bekerja pada malam hari atau 
dalam kondisi kurang cahaya. Opera-
tor bekerja dengan nyaman, dengan 
konsol berputar, kursi yang dapat 
disetel, serta ruang yang lega untuk 
kaki dan ruang penyimpanan.

Compactor DD145 mudah dipelihara 
berkat kap yang dapat dibuka ke atas 
yang memberikan akses ke engine 
dan komponen-komponen hidraulik. 
Satu kunci membuka semua palka 
servis dan teknisi memiliki akses dari 
permukaan tanah ke filter-filter, yang 
dikelompokkan bersama. Sekring dan 
relai juga dikelompokkan bersama, di 
belakang kursi operator, dan terlin-
dung dari kerusakan dan masuknya 
air.

Interval penggantian cairan DD145 
lebih lama, dengan oli hidraulik di-
ganti setelah 2.000 jam dan oli ban-
talan perlu diganti setelah 3.000 jam 
operasi. Dengan sistem telematika 
Pulse baru yang fokus pada China 
dari Volvo, manajer armada dapat 
memantau seberapa baik kerjanya, 
dengan mengakses berbagai infor-
masi penting dari jarak jauh, terma-
suk geolokasi, kode kesalahan, serta 
pe rencanaan layanan dan pemeli-
haraan. (Sumber: Volvo CE)

COMPACTOR VOLVO DD145 
KHUSUS UNTUK PASAR CHINA
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Booth luar ruang Haulotte seluas 300 m2 pada pameran dagang Bauma China 2020

Meskipun turun hu-
jan ringan, para 
pengunjung dan 

banyak pelanggan dari selu-
ruh China mampir ke stand 
luar ruang Haulotte seluas 
300 m2 pada acara Bauma 
China 2020. Anak perusa-
haannya di China mempre-
sentasikan inovasi-inovasi 
Haulotte, termasuk berbagai 
servis, dan memamerkan 
berbagai macam mesin, ter-
masuk scissor lift Optimum 
8 dan boom artikulasi HA16 
RTJ, yang merupakan rep-
resentasi dari mesin-mesin 
yang diproduksi di China. 

Star 6C ditampilkan di stand 
serta Star 10 vertical mast, 
yang menerima Industry Star 
Product Award pada acara 
brand CMIIC2020 ke-11 pada 
tanggal 23 November 2020. 
All-terrain articulating boom 
HA20 LE bertenaga elektrik, 
yang mewakili generasi PULSEO 

dan strategi biru Haulotte, juga 
menjadi pusat perhatian. 

Pameran Bauma China 2020 
merupakan kesempatan 
untuk bertukar pengalaman 
dan pengetahuan dengan 
para pelanggan. “Kami 
sangat senang dengan hasil 
pameran ini. Kami meng-
umpulkan banyak umpan 
balik yang positif dari para 
pengunjung,” kata Tim Mo, 
manajer pemasaran Haulotte 
Shanghai, dikutip dari rilis 
Haulotte, Rabu (9/12).

Selama eksibisi tersebut, 
Haulotte mengumumkan 
rencana investasi terbarun-
ya di China, yaitu pendirian 
pabrik baru kedua di negeri 
panda itu. Pabrik yang ber-
lokasi di Changzhou ini akan 
menjadi pabrik Haulotte 
yang paling maju di dunia. 
Fasilitas ini akan menye-
diakan rangkaian lengkap 

produk mulai dari scissor 
lift hingga produk-produk 
articulating & telescopic 
boom bagi para pelanggan di 
China dan seluruh dunia.

Pada saat yang sama, 
Haulotte Shanghai juga 
menjalin kerjasama dengan 
IPAF China dan berencana 
untuk terus mempromosikan 
konsep operasi aman dan 
pelatihan MEWP pada tahun 
2021, melalui layanan pela-
tihan yang komprehensif un-
tuk semua pelanggannya. 

“Semua langkah ini mencer-
minkan komitmen jangka 
panjang Haulotte di pasar 
Tiongkok. Meskipun mengha-
dapi tantangan besar, kami 
selalu bersedia bekerja sama 
dengan para pelanggan dan 
teman-teman semua untuk 
mencapai masa depan yang 
saling menguntungkan,” Tim 
Mo menambahkan. 
(Sumber: Haulotte Group)

PARTISIPASI SUKSES HAULOTTE
DI BAUMA CHINA

Haulotte tampil 
pada pameran 
dagangn inter-
nasional Bauma 
China, 24-27 
November 
2020 di Shang-
hai. Dalam 
edisi 2020 ini, 
Haulotte Group 
menampil-
kan beberapa 
mesin serta 
membeber-
kan rencana 
pengembangan 
ambisiusnya 
untuk pasar 
China.
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Euromach yang dike-
nal sebagai produsen 
spider excavator 

melengkapi salah satu 
model produknya, R145, 
dengan Tiltrotator Eng-
con. Dengan peralatan itu, 
alat ini mampu melaku-
kan semua fungsi yang 
diinginkan dari satu dan 
posisi yang sama di medan 
curam, sehingga memban-
tu meningkatkan efisiensi. 
Euromach R145 saat ini 
diklaim sebagai spider ex-
cavator terbesar di dunia.

“Sangat menyenangkan 
bahwa kami memasang 
Tiltrotator pada spider 
excavator terbesar dunia,” 
kata Peter Högberg dari 
divisi penjualan Engcon 
International, dikutip dari 
rilis Engcon (22/12).

Perusahaan Italia, Eurom-
ach, memproduksi mesin-
mesin spider excavatoor 
dalam ukuran mulai dari 
1,5 ton hingga 17 ton. 
Alat-alat ini dibuat khusus 
untuk dapat memanjat dan 
bekerja di medan curam 
yang tidak dapat dijangkau 
oleh roda konvensional dan 
crawler excavator. Kolab-
orasi dengan Euromach 
dilakukan melalui dealer 
Engcon Italia, Spektra. 
Peter Högberg mengklaim 
Tiltrotator EC219 sebagai 
pasangan yang sangat sem-
purna untuk R145. 

Euromach R145, yang juga 
disebut Big Foot, memiliki 
empat “kaki” hidrolik dan 
beroda yang dapat ditarik 
dan diperpanjang secara 
independen satu sama lain 
baik lebar maupun pan-
jang. Lebar kerjanya dari 

2430 hingga 4740 mm dan panjangnya 
dapat bervariasi dari 5900 hingga 6700 
mm. Hal ini membuat Big Foot menjadi 
pemanjat yang gesit dan meskipun be-
rat, dapat digunakan dengan cara-cara 
yang hanya dapat ditandingi oleh be-
berapa kendaraan lain.

Saat mesin ini tidak berdiri diam di atas 
roda-rodanya, cakar-cakar ekstranya 
dapat dibuka dan dengan bantuan 
fungsi ini, Big Foot dapat “mencakar” 

medan yang melandai atau 
lereng sebagai pijakan un-
tuk menapak. Saat mesin 
berada di suatu tempat  
yang membuatnya sulit 
untuk mengubah posisi, 
misalnya di dalam jurang, 
maka di sini tiltrotator 
akan berguna. Karena til-
trotator berfungsi sebagai 
pergelangan tangan mesin, 
Big Foot dapat dengan mu-
dah berputar ke posisi yang 
diinginkan.

“Euromach meyakini 
bahwa dengan tiltrota-
tor, pengemudi (operator) 
dapat melakukan semua 
fungsi yang diinginkan dari 
satu dan posisi yang sama, 
yang membuat spider ex-
cavator terbesar di dunia 
itu semakin fleksibel dan 
efisien,” kata Peter Hög-
berg. (Sumber: Engcon)

Spider 
excavator 
Euromach 
R145 yang 
dipasang 
Tiltrotator 
Engcon.

SPIDER EXCAVATOR TERBESAR DUNIA
DILENGKAPI DENGAN ENGCON TILTROTATOR

(FOTO: ENGCON)

Dengan engine yang memiliki tenaga mentah 255 hp dan bobot 
17 ton, Euromach R145 dapat menyebut dirinya sebagai spider 
excavator terbesar di dunia.
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si Cerdas berasal dari Jepang, 
tak tertandingi di seluruh 
dunia, dan pada dasarnya ber-
inovasi dalam format bisnis 
konstruksi teknik sipil.

Selain menyediakan mesin-
mesin konstruksi mutakhir 
dan layanan-ayanan yang 
unik, Komatsu menawarkan 
retrofit kit panduan mesin 
yang mengubah mesin-
mesin hydraulic excavator 
konvensional menjadi alat-
alat yang terhubung dengan 
biaya rendah, meningkatkan 
level Transformasi Digital 
(DX) penuh di seluruh indus-
tri dan mengatasi kekurang-
an tenaga kerja dengan 
layanan-layanan ini.

Perdana Menteri Jepang, 
Yoshihide Suga, mengirim-
kan ucapan selamat kepada 
para pemenang. “Komatsu 
Ltd tidak hanya sekedar 
‘menjual barang-barang’ 
untuk industri manufaktur 
dan telah mengoptimalkan 
proses konstruksi seluruh-
nya dengan mengintegra-
sikan dan memanfaatkan 
data topografi yang diukur 
dengan drone, data de-

sain dan data operasi dari 
mesin-mesin konstruksi,” 
kata Perdana Menteri yang 
baru itu, dilansir dari rilis 
Komatsu (15/12/2020).  

“Saya telah mendengar 
bahwa Komatsu Ltd. telah 
menyediakan layanan-layanan 
di seluruh dunia yang secara 
dramatis meningkatkan 
produktivitas di lokasi kerja 
konstruksi. Saya memahami 
bahwa kita akan dapat mewu-
judkan lokasi kerja konstruksi 
yang bebas kecelakaan de-
ngan produktivitas tenaga 
kerja yang lebih tinggi jika 
kita menggabungkan layanan-
layanan tersebut dengan 
fungsi-fungsi mengemudi oto-
nom dan kendali jarak jauh di 
masa depan. Ini bukan hanya 
‘menjual barang-barang’ teta-
pi ‘menjual berbagai la yanan’ 
secara keseluruhan, dan 
menurut saya ini adalah salah 
satu ‘model’ yang menunjuk-
kan bagaimana seharusnya 
industri manufaktur Jepang 
berjalan.”

Mesin-mesin Komatsu mem-
berikan nilai yang sangat 
baik bagi para pelanggan 

GLOBAL EQUIPMENT

Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga.

Smart Construction

KOMATSU LIMITED MEMENANGKAN 
PENGHARGAAN PERDANA MENTERI

Proyek “Japan Service 
Awards”, yang diberi-
kan tahun ini untuk 

ketiga kali nya, mengevalua-
si berbagai macam layanan 
di Jepang, dalam bidang-
bidang pendidikan, hiburan, 
aplikasi, perawatan kese-
hatan, dan sebagainya, dan 
menghargai keunggulan 
yang memberikan nilai tam-
bah bagi suatu perusahaan. 

Para pemenang penghargaan 
ini dinilai sebagai penyedia 
dan model layanan terke-
muka di bidangnya. Industri 
jasa menyumbang sekitar 
70% dari PDB dan lapangan 
kerja Jepang, dan meru-
pakan industri penting yang 
akan menjadi kunci pertum-
buhan ekonomi Jepang pada 
masa yang akan datang.

Sebagai salah satu produsen 
alat berat terkemuka di du-
nia, Komatsu dalam bebera-
pa tahun terakhir juga telah 
meluncurkan penawaran 
unik “Konstruksi Cerdas” 
secara global, termasuk di 
Eropa. Konstruksi Cerdas 
menggunakan data topografi 
3D, drone, mesin-mesin yang 
terhubung, dan lain-lain, 
yang menyediakan layanan-
layanan untuk semua proses 
mulai dari survei hingga 
pemeriksaan penyelesaian, 
dan mencapai peningkatan 
keselamatan dan produktivi-
tas yang luar biasa. 

Baru-baru ini diluncurkan di 
Eropa juga, layanan Konstruk-

selama fase konstruksi 
proyek. Dan dengan me-
ngubah lokasi kerja secara 
digital dengan Smart Con-
struction, Komatsu bertu-
juan untuk mulai memberi-
kan nilai di seluruh proyek, 
mulai dari penawaran 
tender hingga melaporkan 
kepada pemilik proyek.
Richard Clement, DGM Smart 
Construction di Komatsu Ero-
pa, menjelaskan bahwa data 
yang diambil dengan Smart 
Construction memungkinkan 
Komatsu untuk membuat 
estimasi, berdasarkan akti-
vitas-aktivitas sebelumnya, 
tentang berapa lama waktu 
yang dibutuhkan untuk me-
nyelesaikan satu  pekerjaan, 
dan memungkinkan untuk 
mengusulkan kepada pelang-
gan pilihan alat berat yang 
ideal untuk tugas tertentu.
“Perusahaan-perusahaan kon-
struksi sekarang juga dapat 
dengan mudah memantau 
dan melaporkan kemacetan. 
Dengan layanan-layanan 
Konstruksi Cerdas, klien-klien 
kami dapat mengandalkan 
kami untuk menjadi mitra 
utama mereka dalam proyek 
berikutnya,” ujarnya.
Mas Morishita, CEO Komatsu 
Eropa, mengatakan: “Tim 
Kons truksi Cerdas kami di 
Komatsu Eropa memimpin 
cara untuk mengubah peru-
sahaan manufaktur menjadi 
penyedia layanan terbaik. Nilai 
tambah dari layanan unik ini 
kini mulai dikenal oleh pelang-
gan dan masyarakat luas. 
(Sumber: Komatsu)

Komatsu Europe International 
N.V. mengumumkan bahwa 
Komatsu Limited, dengan layan-
an-layanan Smart Construction, 
menerima Penghargaan Per-
dana Menteri (Prime Minister), 
“Japan Service Awards” tahun 
2020. Penghargaan itu diserah-
kan 27 Oktober 2020 di Jepang. 
Smart Construction diluncurkan 
di Eropa pada 2019.

KOMATSU
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KALMAR BERENCANA
MENGALIHKAN SEBAGIAN
DARI PEMBUATAN CRANE-NYA
DI CINA KE ETTEPLAN

Kalmar berencana untuk mengalihkan sebagian 
pembuatan crane-nya di Cina ke Etteplan, se-
buah perusahaan engineering yang beroperasi 
secara global. Dengan perjanjian jangka panjang 
yang direncanakan, Kalmar hendak meningkat-
kan efisiensi crane engineering di China dengan 
memastikan skalabilitas dan daya saing biaya.

Masing-masing pihak 
sudah menan-
datangani kese-

pakatan mengenai layanan-
layanan yang akan dise-
diakan oleh Etteplan. Seb-
agai konsekuensinya, sekitar 
70 karyawan teknik Kalmar 
di China akan dipindahkan 
ke Etteplan. Pemindahan 
yang direncanakan itu di-
harapkan berlangsung pada 
1 Januari 2021. Setelah itu, 
karyawan-karyawan yang 
dipindahkan pada awalnya 
akan melanjutkan peker-
jaan dari lokasi mereka saat 
ini sesuai peran dan tugas 
yang sudah ada.

“Kami hendak meningkat-
kan daya saing kami dengan 
melakukan outsourcing 
operasi crane engineering 
di China. Ini langkah biasa 
setelah melakukan reorgan-
isasi usaha patungan China 
sebelumnya pada Juni 
2020. Dengan dukungan 
jaringan ahli Etteplan dan 
jejak globalnya, kami akan 
dapat menjaga skalabilitas 
operasi-operasi engineering 
kami,  menyatukan kom-
petensi dan proses teknik 
antara berbagai produk 
dan solusi-solusi teknis 
serta mewujudkan sinergi, 
menghasilkan layanan-
layanan yang lebih baik 
bagi pelanggan-pelanggan Rubber-tyred Gantry Crane Kalmar.

Tigercat menambah 
jajaran mesin penca-
cah kayu (mulcher) 

dengan merilis mesin 
pembawa mulcher 760B 
dan kepala 4061-30. Mesin 
760B yang baru ini meru-
pakan pembawa mulcher 
berkekuatan 550 tenaga 
kuda yang berbagi kom-
ponen-komponen utama 
dengan mesin mulcher yang 
menggunakan trek (track) 
Tigercat 480B dan mulcher 
yang menggunakan roda, 
M726G.

Seri 760B dirancang teruta-
ma untuk aplikasi kehutan-
an. Perusahaan-perusahaan 
kehutanan membutuhkan 
kemampuan untuk secara 

kami,” kata Toni Söderlund, 
Wakil Presiden, Produk dan 
Solusi, Kalmar, dilansir dari 
rilis Kalmar (22/12). 

“Diukur dari jumlah orang, 
ini adalah salah satu perjan-
jian outsourcing terbesar 
dalam sejarah Etteplan 
dan terjadi di China, yang 
merupakan salah satu pasar 
pertumbuhan strategis kami. 
Saya dengan hangat menyam-
but sekitar 70 ahli baru di 
tim Etteplan. Kesepakatan ini 
menunjukkan bahwa solusi 
outsourcing kami efektif dan 
tidak diragukan lagi mem-
perkuat posisi pasar kami di 
China,” kata Riku Riikonen, 
Wakil Presiden Senior Solusi 
Teknik di Etteplan.

Etteplan menyediakan solu-
si-solusi peralatan industri 
dan rekayasa pabrik, per-
angkat lunak dan berbagai 
solusi dokumentasi teknis 
untuk perusahaan-peru-
sahaan terkemuka dunia 
dalam industri manufaktur.

Pada 2019, Etteplan me-
miliki omset sekitar EUR 
263 juta. Perusahaan 
tersebut saat ini memiliki 
lebih dari 3.400 profesional 
yang tersebar di Finlandia, 
Swedia, Belanda, Jerman, 
Polandia dan Cina.
(Sumber: Kalmar)

TIGERCAT PERLUAS RENTANG MESIN PENCACAH KAYU
DENGAN PENAMBAHAN MESIN PEMBAWA BERTENAGA BESAR

efisien membersihkan sisa-
sisa puing kayu pasca panen 
dan mencacah tunggul-
tunggul hingga rata dengan 
tanah. Seri 760B memenuhi 
persyaratan ini. Selain itu, 
alat ini juga akan digu-
nakan dalam proyek-proyek 
pembukaan lahan. 

Pada jenis tanah yang stabil 
dan kering, mesin bertena-
ga besar yang menggunakan 
roda ini memiliki banyak 
keuntungan termasuk ke-
cepatan travel yang tinggi, 
biaya operasi yang lebih 
rendah dan kemampuan 
untuk menjalankan mulch-
ing head yang lebar untuk 
meningkatkan coverage 
dan lahan yang luas, me-

ningkatkan kualitas dan 
produktivitas. Karena itu, 
Tigercat juga mendesain 
mulching head selebar tiga 
meter untuk melengkapi 
alat pembawa yang baru 
tersebut. 

Kepala mulcher 4061-30 
yang baru didasarkan pada 
Tigercat 4061 asli dengan 
lebar 2,5m, dengan be-
berapa pembaruan dan 
peningkatan. Tigercat 4061 
dengan lebar 2,5m akan 
diganti namanya menjadi 
4061-25 ketika pembaruan 
serupa diperkenalkan pada 
awal 2021.

Seri 760B yang standar 
akan dilengkapi dengan 

boom float, LogOn (sistem 
pemantauan mesin berbasis 
wifi Tigercat), pengisian 
bahan bakar dari permu-
kaan tanah, dan transmisi 
WideRange Tigercat. Ruang 
operator dirancang dengan 
mengutamakan kenyaman-
an, dengan tempat duduk 
yang menyesuaikan dengan 
iklim, konektivitas audio 
Bluetooth, dan tombol-
tombol kontrol yang ergo-
nomis. (Sumber: Tigercat)

KALMAR

GLOBAL EQUIPMENT
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Vermeer Corpora-
tion mengumumkan 
telah mengakuisisi 

mesin HDD bertenaga lis-
trik dan teknologi sistem 
fluida dari Normag. Melalui 
akuisisi ini, Vermeer men-
gambil hak untuk mengem-
bangkan, memproduksi, 
dan mendistribusikan bor 
HDD listrik, genset, dan 
sistem manajemen cairan, 
yang saat ini beroperasi 
di seluruh Eropa di bawah 
merek Normag.

Sebagai pemimpin dunia di 
industri HDD dan manaje-
men cairan, akuisisi ini 
merupakan bagian pen-
ting dari strategi Vermeer 
untuk memenuhi permin-
taan yang terus meningkat 
akan solusi tempat kerja 
bertenaga listrik.

Teknologi HDD elektrik Nor-
mag menawarkan sistem 
tenaga listrik terintegrasi 
unik yang mengoptimalkan 
efisiensi pada genset, drill 
rig, dan sistem manaje-
men cairan selama operasi. 
Saat terhubung ke jaringan 
listrik, sistem ini dapat 
beroperasi sebagai sistem 
bebas bahan bakar. Semua 
sistem juga telah dirancang 
agar sesuai dengan dimensi 
kontainer pengiriman inter-
nasional yang standar un-
tuk mengurangi jejak alat 
berat, waktu penyiapan di 
lokasi kerja, kompleksitas, 
dan biaya. 

“Dengan teknologi yang 
telah terbukti ini dalam 
operasi di seluruh Eropa, 

peraturan-peraturan trans-
portasi dan tempat kerja 
di Eropa serta memenuhi 
target mereka menekan 
dampak-dampak lingkungan 
dan tempat kerja. Paket-
drill rig dan cairan telah 
diujicobakan dengan para 
pelanggan di seluruh Eropa 
selama beberapa tahun 
terakhir. Karena produk-
produk ini siap dan teruji 
di pasar Eropa, Vermeer 
pertama-tama akan fokus 
memperkenalkannya ke ba-
sis pelanggan Eropa untuk 
mendukung proyek-proyek 
infrastruktur bawah tanah 
yang berdiameter besar. 
Selanjutnya mesin-mesin ini 
akan dijual di bawah merek 
Vermeer dalam kemitraan 
dengan dealer Vermeer.

Semua pengembangan 
produk, teknik, pemasa-
ran, dan produksi untuk 
teknologi tersebut akan 
segera dipindahkan ke 
kantor pusat Vermeer 
EMEA yang bermarkas di 
Goes, Belanda. Vermeer 
berharap rig dan sistem 

VERMEER AKUISISI TEKNOLOGI
HDD NORMAG

tim Vermeer sekarang 
dapat mempercepat 
penawaran HDD elektrik 
yang membantu operator 
mengontrol biaya operasi 
dan dampak lokasi kerja 
mereka dengan lebih baik 
melalui pengurangan peng-
gunaan bahan bakar, emisi 
yang mendekati nol, kebi-
singan yang berkurang dan 
jejak rig yang lebih kecil 
secara keseluruhan,” kata 
Presiden dan CEO Vermeer 
Jason Andringa. 

“Investasi ini sangat men-
dukung inovasi dan fokus 
pengembangan produk 
kami untuk terus mem-
bantu para pelanggan 
mengoptimalkan efisiensi 
tempat kerja mereka, 
sambil membatasi dampak 
lingkungan.”

Teknologi sistem HDD Nor-
mag telah dikembangkan 
selama lebih dari 8 tahun 
di Belanda. Mesin tersebut 
dikembangkan khusus untuk 
membantu perusahaan-
perusahaan mematuhi 

fluida pertamanya akan 
diproduksi dan siap untuk 
didistribusikan di Eropa 
pada akhir 2021. Kemung-
kinan yang termasuk dalam 
rencana itu produksi rig 
HDD 120-metrik ton, mesin 
reclaimer 2.500 liter dan 
pompa bertekanan tinggi. 

Perusahaan ini juga beren-
cana untuk menawarkan 
sistem fluida tambahan 
pada tahun pertama un-
tuk membangun berbagai 
mesin reclaimer mulai dari 
750-3.000 L/menit kapasi-
tas pembersihan.

Saat produk-produk ini 
mulai mapan di pasar 
Eropa, pabrikan ini beru-
paya memperkenalkannya 
di pasar global, terutama 
yang mewajibkan peng-
gunaan mesin-mesin 
bertenaga listrik, termasuk 
Amerika Utara dan Austra-
lia. Targetnya adalah mem-
bawa produk-produk ini ke 
pasar-pasar tersebut dalam 
24-36 bulan ke depan.
(Sumber: Vermeer)

Akuisisi ini memberi Vermeer hak un-
tuk mengembangkan, memproduksi, dan 
mendistribusikan HDD bertenaga elektrik, 
genset, dan sistem manajemen fluid yang 
saat ini beroperasi di bawah brand Normag.
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Untuk meningkatkan visibilitas dan visualisasi lokasi 
kerja, John Deere mengembangkan perangkat lu-
nak TimberMatic Maps dan TimberManager untuk 

memasukkan data dari Waratah H-16 Measuring System. 

Dengan kemampuan baru itu, sistem TimberMatic Maps 
mengumpulkan data-data produksi dari alat pemanen 
(harvesting head) yang dilengkapi dengan sistem Wara-
tah H-16, yang menyediakan data produksi secara real-
time dari kayu olahan yang terhubung ke lokasi melalui 
monitor di dalam kabin dan disinkronkan ke TimberMan-
ager yang berbasis cloud. 

Selanjutny data progress pekerjaan di lokasi dapat diak-
ses oleh manajer atau karyawan di luar lokasi melalui 
ponsel, tablet, atau komputer menggunakan perangkat 
lunak TimberManager.

Pasangan perangkat lunak itu tersedia untuk mesin 
pemanen John Deere yang menggunakan track atau 
mesin-mesin pengumpul kayu yang dilengkapi dengan 
harvesting head menggunakan Sistem Pengukuran Wara-
tah H-16. 

Selain itu, TimberMatic Maps dan TimberManager dipasang 
pada mesin-mesion baru yang dipesan dengan Sistem Peng-
ukuran H-16 dari pabrik. Opsi retrofit dapat diunduh dan 
dipasang tanpa biaya tambahan pada mesin yang ada yang 
menggunakan sistem H-16. Mesin harus dilengkapi dengan 
4G MTG dan langganan Telematika JDLink yang aktif.

“Dengan tindakan ini, kami menyatukan kemampuan 
pengumpulan data yang kuat dari TimberMatic Maps dan 
Sistem Pengukuran Waratah H-16 untuk menawarkan 
nilai lebih bagi para pelanggan kami,” kata Matt Flood, 
manajer produk, John Deere, dikutip dari rilis perusa-
haan itu beberapa waktu lalu.  

“Banyak tantangan yang dihadapi para pelanggan kami 
dapat diatasi dengan meningkatkan visualisasi alur kerja 
dan produktivitas di lokasi kerja, serta komunikasi - me-
lihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan penawaran 
baru ini, kami menyediakan lebih banyak cara bagi 
pelanggan kami untuk mengumpulkan data dan menga-
nalisis bisnis, membantu mereka meningkatkan output 
dan meningkatkan profitabilitas.”

Diluncurkan pada 2018, TimberMatic Maps dan Timber-
Manager meningkatkan konektivitas dan komunikasi alat 
berat. Solusi TimberMatic Maps menghadirkan perangkat 
lunak pemetaan untuk digunakan di lapangan, meman-
faatkan jaringan seluler untuk berbagi data produksi 
waktu nyata antara operator dan manajer tor di kantor. 
Data dikumpulkan melalui sensor pada peralatan, se-
dangkan lokasi produksi dikumpulkan melalui teknologi 
GPS. Data ini kemudian dibagikan ke cloud, di mana para 
manajer dapat mengakses TimberManager dari PC, tab-
let, atau ponsel, yang memungkinkan mereka memonitor 
kemajuan lokasi kerja dari jarak jauh.

(Sumber: John Deere)

JOHN DEERE KEMBANGKAN
SOFTWARE TIMBERMANAGER
UNTUK MASUKKAN DATA DARI
WARATAH H-16 MEASURING SYSTEM
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n CRANE

Untuk menghasilkan gerakan mikro, 
mengangkat dengan presisi dan 
efisiensi tinggi, serta performa crane 
yang hemat energi, Danfoss Power 
Solutions telah merancang sistem 
pembagian arus pintar yang terseg-
mentasi secara inovatif yang me-
mungkinkan crane beroperasi satu 
meter per menit.

dan efisien untuk semua peralatan 
dan pabrikan mainframe platform 
udara. Produk-produk ini hadir de-
ngan program kendali alat serta satu 
set lengkap solusi-solusi platform 
udara elektro-hidrolik.

n CONCRETE PUMP

Danfoss Power Solutions telah 
merancang solusi yang dikontrol se-
cara digital yang terdiri dari katup 
proporsional PVG yang canggih, 
pompa piston aksial variabel dengan 
kinerja tinggi D1P065 dan sensor 
sudut untuk truk-truk pompa beton. 
Solusi ini meningkatkan kinerja re-
spons sistem hidraulik, kemampuan 
kontrol, dan menawarkan presisi 
yang unggul.

n SOLUSI ELEKTRIFIKASI

Seiring dengan makin ketatnya 
regulasi mengenai standar emisi 
untuk mesin-mesin non jalan raya, 
industri konstruksi mengembangkan 
mesin-mesin yang ramah lingkungan. 
Solusinya adalah elektrifikasi mesin-
mesin konstruksi dengan mengem-
bangkan alat-alat bertenaga listrik 
dan hibrida. Saat ini permintaan 
mesin-mesin yang ramah lingku-
ngan ini semakin meningkat. Pada 
bauma China 2020, rangkaian leng-
kap produk dan solusi listrik Danfoss 
Editron untuk industri non-jalan 
raya dipamerkan.

KEMAJUAN-KEMAJUAN TEKNOLOGI 
TERKINI DANFOSS POWER SOLUTIONS 
DI BAUMA CHINA 2020

n PLATFORM KERJA YANG
MENGANGKAT SECARA MOBILE 

Danfoss Power Solutions memperke-
nalkan pompa bergerak, motor 
bergerak, layar-layar tampilan on-
board, pegangan operasi, sensor-
sensor dan pengontrol-pengontrol 
keselamatan yang berkualitas tinggi 

Danfoss Power Solutions merilis produk-
produk mobile hydraulic dan berbagai 
solusi pada bauma China 2020.  

n SOLUSI E-DRIVE

Sistem kemudi otomatis elektro-
hidraulik Danfoss menjadi yang 
terdepan dalam bidang mengemudi 
tanpa awak. Teknologi steer-by-wire 
berkembang melampaui keterba-
tasan-keterbatasan kemudi hidraulik 
mekanis tradisional dan memung-
kinkan kontrol elektrik penuh. Pada 
pameran internasional ini Danfoss 
memperlihatkan kemampuannya 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
kemudi yang paling kompleks melalui 
teknologi kemudi multi-axis.

n POMPA DIGITAL DISPLACEMENT

Setelah lebih dari satu dekade 
melakukan inovasi dan pengem-
bangan, Danfoss Power Solutions 
memamerkan produk pompa ini 
di bauma China 2020. Pompa ini 
dapat diterapkan pada kendaraan 
off-road yang digerakkan oleh die-
sel, tenaga hibrida, atau penggerak 
listrik penuh. Dengan fokus khusus 
pada pasar excavator, teknologi 
perpindahan digital menawarkan 
penghematan energi yang signifikan 
dan produktivitas yang meningkat. 
(Sumber: Danfoss)
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