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Exclusively on the 
GMK5150L 
Grove Single-engine concept with 
one simple angular gearbox drives 
hydraulic pumps through the centre 
of the slew ring for optimum 
efficiency and weight savings 

New Fuel Saver technology and
optional auxiliary power supply

Fast and easy rigging with new 
intuitive Crane Control System 
(CCS) with full graphic display, 
jog-dial and boom configuration 
mode

MAXbase variable positioning 
outriggers, an efficient, user friendly 
option on all CCS cranes.  
Maximized capacities over a wider 
arc allow more useable loadcharts 
- SIMPLE and SAFE

NEW GMK5150L

POPULAR GMK6300L

Komplek Ruko Graha Boulevard, Blok A No.28 Gading Serpong,  
Tangerang, Indonesia 15810
Tel : (+62) 21 29009788   Fax : (+62) 21 29009789
Email: sales@sinheng.co.id    www.sinheng.co.id

GMK4100L
100 t capacity 
60 m boom

GMK5150L
150 t capacity
60 m boom

GMK6300L
300 t capacity 
80 m boom

All Terrain 
Power 

NEW GMK5200-1

POPULAR  GMK4100L

Meet the Grove all-terrain All-Star lineup 
The ever popular GMK4100L and the GMK6300L, along with the new GMK5150L 
all-terrain cranes offer industry-leading performance and features that include:  

• Superior lift capacities

• Best maneuverability with MEGATRAK™ independent suspension system with  
   all-wheel steering

• Hydraulic swingaway jib 

• Fast and efficient rigging times  

• Best available operator comfort and convenience
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Pasar alat Masih Berat? 

Bagaimana kesiapan industri alat-alat berat dalam 
mendukung pertumbuhan usaha tambang dan 
pembangunan infrastruktur di Indonesia dewasa 

ini? Lima pameran yang digelar serentak oleh PT UBM 
Pameran Niaga Indonesia dan PT Pamerindo Indonesia 
baru-baru ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan 
itu. Eksibitor-eksibitor yang tampil pada pameran-pameran 
ini, terutama di segmen Mining & Construction Indone-
sia, sudah menyediakan solusi yang tepat sesuai dengan 
kebutuhan operator-operator tambang, konstruksi dan 
industri-industri lainnya yang mengandalkan penggunaan 
mesin-mesin besar itu. Lantas, apakah sekarang saat yang 
tepat untuk investasi alat? (Special Report: Mengapa 
Investasi Alat Masih Berat?)

Untuk mendukung kelancaran 
operasi tambang, PT Trakindo 
Utama memperkenalkan Mo-
tor Grader Caterpillar seri M 
generasi terbaru, Cat 14M3 
dan Cat 18M3, yang didesain 
untuk meningkatkan produk-
tivitas, mencapai biaya operasi 
yang lebih rendah dan meng-
hadirkan keamanan serta 
kemudahan dalam pengopera-
sian. Tidak hanya itu, Trakindo 
memperkenalkan berbagai 
solusi dan program untuk 
memudahkan bisnis para 
customernya.

Volvo Group menghadirkan  
crawler excavator EC950E dan pasang-

annya A60H articulated hauler untuk operasi tambang 
skala besar. Sementara untuk pengangkutan heavy duty, 
Volvo Trucks memamerkan truk FH16 610 6x4T dan 
FMX 440 8x4R.

Jebsen & Jessen Technology Indonesia memperkenalkan 
produk dry-bulk handling terbaru dengan sistem terinteg-
rasi. Sementara Mercedes-Benz menawarkan rangkaian 
truk untuk aplikasi medan berat yang  menyesuaikan 

dengan kebutuhan pasar Indonesia. PT Mercedes-Benz 
Distribution Indonesia (MBDINA) memperkenalkan dela-
pan truk yang terdiri dari empat model: Actroz, Unimog, 
Axor, Arocs serta Sprinter.

Penampilan spektakuler Sany Heavy Machinery seakan 
ingin memperlihatkan wajah baru mesin-mesin Tiongkok 
di Indonesia. Sany hadir dengan satu pesan kunci untuk 
disampaikan kepada para stake holder (customer, calon 
customer, perbankan maupun leasing), bahwa dalam diri 
SANY citra alat-alat buatan China tidak seperti yang 
dikenal publik selama ini. 

Exhibitor lain yang tampil luar biasa di panggung pameran 
kali ini adalah Sumitomo. Meski datang lebih belakangan 
dibandingkan pemain-pemain lain asal Jepang, namun 
produk-produk perusahaan ini tidak membutuhkan 
waktu lama untuk benar-benar eksis di pasar. Kunci ke-
berhasilannya adalah fokus memasarkan produk-produk 
excavator ukuran menengah (mid range excavator).

Sementara PT Altrak 1978 memperkuat jati dirinya bukan 
hanya sebagai suplier alat-alat berat untuk memenuhi 
kebutuhan berbagai industri, melainkan juga penyedia 
product support yang bagus untuk berbagai produk yang 
dipasarkannya.

Jangan lewatkan juga laporan kami mengenai Airindo 
– JCB (Jobsite Story: Airindo – JCB Go Green) yang ikut 
menyumbang dalam kegiatan penghijauan lokasi bekas 
tambang batu yang sedang direklamasi di daerah Klaten, 
Jawa Tengah, yang sekaligus merefleksikan keunggulan 
produk-produk JCB yang dikenal hemat bahan bakar.

Ramainya kehadiran pemain-pemaian alat berat/konstruk-
si sepanjang pameran ini belum mencerminkan kondisi 
pasar yang membaik. Secara umum mereka optimistis 
bahwa pasar tambang semakin menguat. Namun, dampak-
nya dari sisi penjualan kurang terasa dan kuenya belum 
dibagi merata.  Jadi, meski solusi-solusi teknologi sudah 
banyak tersedia, namun daya serap pasar yang masih ren-
dah menimbulkan kegamangan di kalangan para supplier 
setelah pameran ini usai.

Pemimpin Umum : MH Said Abdullah  Pemimpin Redaksi : William Syukur  Tim Editorial : Putut Udjianto, William Syukur, Elvis Hancu
Fotografer : Christianto  Iklan & Promosi : Beatrix Anwar  Artistik/Produksi: Suherman 

Distribusi & Sirkulasi : Supriyadi  Sekretariat: Chatarina Ratna
Penerbit :: PT. Karindo Media Sejahtera,  No. Rekening : 122-0005081461  Bank Mandiri, Cabang Bendungan Hilir, Jakarta 

Alamat Redaksi : Griya Timur Indah, Jalan Bougenvil 1 No 2E, Jatimulya,  Bekasi  17510
Alamat Surat : MTH Square UG Fl No. A 11 BC, Jl. MT Haryono Kav. 10, Jakarta 13330 

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

INDONESIA

EQUIPMENT note

www.equipmentindonesiamagazine.com M a j a l a h  a l at  B e r at  /  K o n s t r u K s i ,  t r u K  D a n  M u lt i  M e s i n

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

harga rp. 30.000,-

(luar jabodetabek
rp. 30.000 + ongkos kirim)

oktober-november 2017

Mengapa
InvestasI alat 

MasIh Berat?

Sumitomo Fokus Garap 

Mid Range Excavator

Motor Grader 

Caterpillar 

Generasi
Terbaru

SANY Hadirkan 

Wajah Baru

Produk China

Mercedes-Benz
Tawarkan
One Stop Solution





EQUIPMENT INDONESIA oktober-november 20176

top STOry

Dalam perjalanan dari 
pabrik di Karawang 
menuju Jakarta, Ka-

zuhiko Sasaki selaku Presi-
dent Director PT. Sumitomo 
S.H.I Construction Machin-
ery Southeast Asia, menghi-
tung jumlah excavator yang 
bekerja di sepanjang tol Ci-
kampek. “Dari sekitar 45 unit  
alat yang beroperasi, yang 
terdiri dari produk-produk 
Komatsu, Caterpillar, Hitachi 
dan Kobelco, market share 
Sumitomo Excavator kira-
kira 8,5 persen. Ini sebuah 
fakta yang sedikit menggam-
barkan pertumbuhan pangsa 
pasar Sumitomo Excavator di 
sektor konstruksi Indonesia,” 
ucapnya kepada Equipment 
Indonesia saat acara Mining & 
Construction Indonesia 2017, 

Jumat (15/9) di Jakarta Inter-
national Expo Kemayoran. 

Sumitomo, lanjut Sasaki, 
datang lebih belakangan 
dibandingkan pemain-pemain 
lain, namun produk-produk 
perusahaan ini tidak mem-
butuhkan waktu lama untuk 
benar-benar eksis di pasar 
alat-alat konstruksi. Dia meng-
klaim pangsa pasar Sumitomo 
Excavator saat ini sudah 
berada di urutan ke-5, dan 
dalam waktu yang tidak lama 
lagi akan meloncat ke posisi 
nomor empat. “Itu komitmen 
saya kepada ‘bos’. Kami akan 
membuktikan itu. Kami yakin 
bisa melakukannya karena 
kami hanya fokus memasar-
kan mid range excavator,“ 
ungkapnya bersemangat. 

Ia menambahkan, kompeti-
tor-kompetitor Sumitomo 
memasarkan range produk 
yang sangat lebar dengan 
vari an yang begitu banyak, 
dari yang paling kecil hingga 
giant excavator. Sementara 
Sumitomo bermain di 
excavator-excavator yang 
menyasar proyek-proyek in-
frastruktur, pekerjaan logging 
dan agro, terutama perkebu-
nan kelapa sawit. Perushaan 
ini memasarkan excavator 
dari kelas 7,5 ton, 13 ton, 35 
ton hingga 80 ton. “Mesin-
mesin ini dibuat untuk me-
nyesuaikan dengan kebutuhan 
pasar di Indonesia,” ucap 
Sasaki. 

Dalam pemeran ini Sumi-
tomo memperkenalkan ja-
jaran excavator terbaru dan 

produk unggulannya tahun 
depan, yakni seri ‘Dash 6’. 
Seri Dash 6 terdiri dari be-
berapa model, yang mengako-
modasi kebutuhan berbagai 
tugas berat seperti 13 ton, 20 
ton dan 35 ton. Seri produk 
itu sendiri dapat menghadapi 
berbagai jenis medan dan ak-
tivitas berat, termasuk kebu-
tuhan konstruksi, kehutanan, 
pertanian dan pertambangan. 

“Pembuatan produk-produk 
ini berdasarkan masukan-ma-
sukan yang kami terima dari 
para pelanggan di Indonesia 
dan kami mendengarkan ke-
butuhan mereka. Kami meng-
hadirkan seri Dash 6 khusus 
untuk pasar Indonesia, yang 
membawa peningkatan kuali-
tas, kelincahan, daya tahan, 
keamanan dan produktivi-
tas yang lebih baik, canggih 
dan tentunya efisien dalam 
konsumsi bahan bakar,” kata 
Shoji Uchida san, President 

KI-Ka: Williem Tanjung, President Director PT. Oscar Mas; Shoji Uchida san selaku Corporate Officer, Asean 
Division of Sumitomo (S.H.I.) Construction Machinery Co., Ltd. dan President Director PT. Sumitomo S.H.I. 
Construction Machinery Indonesia; serta Kazuhiko Sasaki selaku President Director PT. Sumitomo S.H.I 
Construction Machinery Southeast Asia saat peresmian booth Sumitomo Excavator pada pameran Mining & 
Construction Indonesia 2017.

suMItoMo Fokus garap 
MId-range excavator
Fokus memasarkan mid-range excavator membuat pangsa 
pasar sumitomo excavator tumbuh makin cepat di Indonesia.
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Excavator Sumitomo “Macan”, jagoan untuk sektor forestry.

construction karena tidak co-
cok. 

Kategori kedua adalah exca-
vator kelas 20 ton (SH210) 
dan 30 ton (SH350HD)yang 
menyasar aplikasi konstruksi 
umum seperti aplikasi-aplika-
si pembangunan jalan raya, 
konstruksi, properti dan ada 
juga yang mengoperasikannya 
pada tambang batu (quarry) 
dan tambang pasir. Khusus 
untuk SH350HD, bucket-nya 
bisa lebih dimaksimalkan lagi 
dari yang sudah ada. 

Williem Tanjung, President 
Director PT. Oscar Mas, 
menambahkan excavator 
kelas 35 ton sebenarnya mau 
fokus di tambang, terutama 
tambang mineral seperti nikel 
dan tambang pasir. Banyak 
pula yang mengoperasikan-
nya di tambang batu (quarry) 
dengan menggunakan 
breaker. 

Untuk operasi tambang skala 
menengah Sumitomo menge-
luarkan excavator kelas 80 
ton. Namun, menurut Sa-
saki, Sumitomo belum fokus 
menggarap pasar tambang. 
“Kalau mau fokus di sektor 
pertambangan, kami harus 
memproduksi excavator 
yang kapasitasnya lebih besar, 
minimal 120 ton, seperti yang 
dilakukan pabrikan-pabrikan 

lain yang memang konsentra-
si menyasar usaha tambang 
batubara,” ungkapnya. 

“Pasar tambang tetap men-
jadi sektor yang penting bagi 
kami, dan terus di-maintain 
tetapi belum menjadi pri-
oritas kami. Meski Sumitomo  
memproduksi beragam mod-
el excavator, termasuk mesin 
tambang, namun Oscar Mas 
selaku distributor ingin fokus 
menggarap general construc-
tion, perkebunan kelapa sawit 
dan kayu (forestry),” Williem 
menambahkan.  

Excavator paling kecil pada 
jajaran produk Sumitomo 
untuk pasar Indonesia adalah 
kelas 7.5 ton yang dirancang 
untuk menangani pekerjaan-
pekerjaan ringan di dalam 
kota yang ruang geraknya ter-
batas, atau digunakan untuk 
utility di tengah kota. Mesin 
mini ini memiliki radius yang 
kecil sehingga bisa leluasa 
beroperasi di kawasan pemu-
kiman padat. Mesin ini mampu 
bekerja tanpa mengganggu 
properti-properti di seki-
tarnya. Sasaki mengakui pasar 
mini excavator di Indonesia 
sedang tumbuh se iring den-
gan makin pesatnya kegiatan 
pembangunan infrastruktur di 
daerah perkotaan saat ini. 

Menjelaskan tentang konsep 

SH210F Macan. Mesin-mesin 
ini dirancang khusus menjadi 
alat yang handal untuk aplikasi 
di sektor agrikultur dan in-
dustri logging.  

“Alat-alat yang diberi nama 
Macan ini dikembangkan 
khusus untuk pasar Indonesia 
dan khusus untuk aplikasi 
logging. Undercarriage-nya 
sengaja dibuat agak lebar 
agar cocok dengan kondisi 
alam (rawa) di Indonesia. Di-
sain grapple-nya disesuaikan 
de ngan ukuran kayu dalam 
industry forestry Indonesia,” 
jelas Sasaki seraya mengingat-
kan bahwa excavator kelas 
13 ton bukan untuk general 

Director PT. Sumitomo S.H.I. 
Construction Machinery In-
donesia saat peresmian booth 
Sumitomo.

Ada tiga kategori produk yang 
dipromosikan Sumitomo kali 
ini. Kategori yang pertama 
adalah excavator kelas 13 
ton yang didedikasikan untuk 
sektor agrikultur, terutama 
perkebunan kelapa sawit, dan 
forestry (logging). Sumitomo 
Excavator kelas 13 ton ter-
diri dari versi standar dan 
spesifikasi untuk perhutanan 
(SH130LF Macan). Model lain 
untuk aplikasi forestry dan land 
clearing (pembersihan lahan) 
adalah excavator 20 ton 
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desain mesin-mesin ini, Sasaki 
menegaskan bahwa semua 
excavator ini dikembang-
kan untuk mengoptimalkan 
produktivitas dan memi-
nimalisir cost. “Yang menjadi 
pembeda utama Sumitomo 
dari produk-produk kompeti-
tor adalah product superiority, 
khususnya dalam hal durabili-
tas, efisiensi pemakaian bahan 
bakar dan produktivitas,” 
ujarnya.

Remote monitoring G@Nav 

Selain menambah product 
range, Sumitomo juga terus 
melakukan improvement 
teknologi, khususnya yang 
terkait dengan monitoring 
system unit-unit yang ada 
di tangan customer. Nama 
teknologinya adalah G@
Nav untuk remote monitor-
ing. Teknologi ini menyajikan 
informasi yang detail dan 
canggih. 

G@Nav adalah sistem 
menajemen informasi yang 
memungkinkan Sumitomo  
me-maintain mesin dengan 
efisien dan tepat. Menggu-
nakan jaringan satelit, sistem 
ini mengirimkan banyak 
sekali informasi setiap hari 
mengenai lokasi-lokasi di 
mana mesin-mesin berada 
dan berbagai informasi lain-
nya seperti aktivitas operator, 
pemakaian bahan bakar, mode 
kerja (apakah alat sedang 
kerja berat atau kerja ringan) 
hingga performa berbagai 
komponen engine. Semua 
informasi itu dikirim melalui 
perangkat-perangkat ko-

munikasi (Satelit) dan GPS 
yang dipasang pada unit-unit 
Sumitomo. 

Sasaki menjelaskan bahwa 
semua informasi yang di-
tangkap G@Nav disimpan 
di server Sumitomo, yang 
di-share kepada para cus-
tomer dan dealer, serta dapat 
di-browse kapan dan di mana 
saja. “Operator bisa dipandu 
dari jauh oleh pemilik alat 
untuk bekerja menggunakan 
auto mode saja karena jenis 
pekerjaannya ringan demi 
menghemat bahan bakar,” dia 
memberi contoh. 

Bagaimana respon pasar 
Indonesia terhadap aplikasi 
teknologi G@Nav? Wil-

liem mengakui teknologi ini 
pen ting untuk mengetahui 
performa mesin dan sangat 
berguna untuk perawatan 
alat. Mesin yang terkon-
trol akan bekerja dengan 
efisien dan mempertahankan 
produktivitasnya. Problemnya, 
kata dia, tidak semua pemilik 
alat care dengan teknologi ini 
dan mereka masih cenderung 
mengandalkan pengawasan 
langsung di lapangan. 

“Mereka butuh waktu se-
dikit lama untuk merasakan 
manfaat teknologi ini dan 
tugas kami memberitahu 
mereka bahwa sudah ada 
teknologi yang memudahkan 
pengawasan mesin tanpa 
harus repot-repot turun ke 
lapangan,” paparnya. Oscar 
Mas terus mengedukasi para 
customer bagaimana cara 
menjaga mesin mereka agar 
tetap produktif, efisien dan 
selalu terawat.

Tiga cabang baru

Excavator-excavator Sumi-
tomo yang dipasarkan PT. 
Oscar Mas diproduksi di dae-
rah Karawang (Jawa Barat) 
yang, menurut Sasaki, dibuat 
dengan semangat Indonesia, 

dengan local content yang ma-
kin tinggi, dan yang jauh lebih 
penting adalah dekat dengan 
pasar. Pabrik ini beroperasi 
sejak September 2011 di 
atas lahan seluas 11 hektar. 
Kapasitas produksinya hingga 
2.000 unit per tahun, yang 
dipasarkan tidak hanya di In-
donesia tetapi juga diekspor 
ke negara-negara ASEAN 
lainnya. 

Sasaki menekankan bahwa 
fasilitas produksi Sumitomo 
ini unggul dari sisi teknologi 
karena mengoperasikan 
sistem robotik dalam proses 
produksi sehingga kualitas 
yang dihasilkan lebih baik dan 
sangat presisi. 

Selain itu, Sasaki meneruskan, 
dengan diproduksi secara lo-
kal, produk-produk Sumitomo 
unggul dari sisi ketersedia an 
unit (penjualan), lead time 
makin pendek dan semakin 
memudahkan layanan purna 
jual. Sumitomo memiliki ware-
house di Jakarta guna mendu-
kung warehouse yang dimiliki 
dealernya, PT. Oscar Mas. 
Warehouse Jakarta ini masih 
di-support lagi oleh warehouse 
Sumitomo di Si ngapura.

Alhasil, Williem menam-
bahkan, hampir semua jasa 
leasing dan perbankan men-
dukung produk-produk Sumi-
tomo. “Sekitar 95 persen 
penjualan kami dalam dua 
tahun terakhir didukung oleh 
leasing. Saat  ini kami sudah 
bekerja sama dengan 15 pe-
rusahaan leasing,”  ujarnya. 

Saat ini Oscar Mas sudah 
memiliki 11 cabang yang 
tersebar di Jakarta, Surabaya, 
Banjarmasin, Palembang, 
Balikpapan, Medan, Pekanba-
ru, Jambi dan Bandung. Dalam 
waktu dekat akan dibuka 
cabang baru di Kendari, Ci-
legon dan Samarinda. “Setiap 
cabang sudah diperlengkapi 
dengan suku cadang dan tim 
mekanik yang siap turun ke 
lapangan untuk memberikan 
servis,” tutup Williem. EI

Mini Excavator Sumitomo kelas 7,5 ton untuk pekerjaan 
konstruksi di perkotaan atau kawasan yang padat. 
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Panggung PT Altrak 
1978 pada pameran 
Mining & Construc-

tion Indonesia 2017 yang 
berlangsung selama empat 
hari, 13-16 September, di 
Jakarta International Expo 
Kemayoran, dihuni beragam 
tipe alat dari berbagai merek. 
Hadir sepanggung dengan 
anak perusahaannya, PT 
Berca Mandiri Perkasa, booth 
perusahaan ini seperti super-
market. Bahkan karena saking 
banyaknya, mesin-mesin itu 
dipajang berdempet-dem-
petan sembari menebar pe-
sona kepada para customer 
maupun calon pelanggan yang 
mendatangi stand itu. 

Penampilan eksklusif PT Al-
trak 1978 sepanjang eksibisi 
berskala internasional ini 
memperkuat jati dirinya se-
bagai salah satu suplier alat-
alat berat untuk memenuhi 
kebutuhan berbagai industri. 
Namun, Siman Fadil selaku 
Director/Deputy COO PT 
Altrak 1978 menekankan 
bahwa saat ini Altrak tidak 
hanya dikenal sebagai distrib-
utor beragam alat, melainkan 
juga penyedia product support 
yang bagus untuk berbagai 
produk yang dipasarkannya. 

“Menjual produk itu mung-
kin lebih mudah. Tetapi 
bagaimana menyediakan 
servis dan memberikan lay-
anan purna jual yang bagus, 
itu lebih penting. PT Altrak 
1978 sudah membuktikan 

hal ini berkat adanya jaringan 
yang bagus dan dukungan 
SDM berkualitas serta berb-
agai fasilitas penunjang yang 
tersedia di semua jaringan-
nya,” ungkap Siman saat 
berbincang-bincang dengan 
Equipment Indonesia di sela-
sela kesibukannya melayani 
customer selama pameran 
tersebut.

Sekarang ini PT. Altrak 1978 
memposisikan dirinya sebagai 
penyedia solusi. “Ketika tim 
kami mendatangi customer, 
tujuan kami bukan terutama 
menjual produk tetapi untuk 
mendengarkan suara cus-
tomer. Berdasarkan masukan-
masukan itu baru kami mem-
berikan advice atau solusi,” 
ujarnya seraya menekankan 

pentingnya product support. 

“PT Altrak 1978 mempun-
yai support yang kuat ketika 
menjual mesin-mesin. Kami 
tidak hanya menjual alat, 
tetapi terdapat sesuatu di 
belakang itu, added value bagi 
customer. Altrak memang 
kuat di product support.”

Siman mengatakan, Altrak 
sangat selektif dalam me-
milih tipe alat dan mereknya. 
Pada prinsipnya, perusahaan 
ini menyediakan mesin-
mesin yang sesuai dengan 
kebutuhan-kebutuhan pasar 
dari berbagai industri di 
Indonesia. “Kami berusaha 
menangkap semua peluang 
yang tersedia, dan tidak ngo-
tot bertahan pada satu sek-

pt altrak 1978 MakIn 
selektIF MeMIlIh alat
siman Fadil menjelaskan alasan mengapa pt altrak 1978 memasarkan produk-
produk dari bermacam-macam merek, tetapi produsen-produsennya fokus 
pada  tipe produk tertentu yang menjadi keahliannya. 

Siman Fadil dan 
Hendryk Siswanto 
mendampingi Pak Poo 
(Murdaya Widyamirta 
Poo) saat berkunjung 
ke booth PT Altrak 1978 
dan PT Berca Mandiri 
Perkasa.



EQUIPMENT INDONESIAoktober-november  2017 11

tor saja. Tetapi setiap produk 
yang kami pasarkan memiliki 
segmen sendiri-sendiri, tidak 
seperti supermarket yang me-
nyediakan produk apa saja,” 
dia menjelaskan strategi bis-
nis perusahaan ini. 

 Dia mencontohkan Cum-
mins Engine yang fokus mem-
buat engine dan dipasarkan 
oleh Altrak selama bertahun-
tahun hingga kini. Contoh 
lainnya adalah wheel loader 
Kawasaki atau telehandler 
Merlo. “Kawasaki hanya khu-
sus membuat wheel loader, 
sebagaimana Merlo fokus 
membuat telehandler. Jadi, 
kami memasarkan produk 
dari bermacam-macam 
merek, tetapi setiap produ-
sen fokus pada  tipe produk 
tertentu yang menjadi keahli-
annya,” Siman menyebutkan 
hal yang membedakan PT 
Altrak 1978 dari perusahaan-
perushaan distributor lainnya 
di Indonesia. 

Hendryk Siswanto, Con-
struction Sub Div. Head PT 

Altrak 1978, menambahkan 
bahwa perusahaan ini tidak 
asal-asalan dalam memilih 
produk-produk yang hendak 
diageni. “Meski merek alat-
alat yang dipasarkan beragam, 
namun masing-masing pabri-
kan benar-benar fokus pada 
jenis mesin tertentu dan 
mereka bisa saling meleng-
kapi dengan produk-produk 
dari merek lain,” ia menyebut 
salah satu kriterianya agar 
tidak terjadi tumpang tindih 
aplikasi produk yang ditawar-
kan ke pasar. 

Selain itu, Hendryk menyebut 
kriteria lain, PT Altrak 1978 
cenderung menageni alat-
alat yang memiliki common 
platform supaya memudahkan 
penanganannya, terutama 
dalam memberikan servis 
dan pemeliharaan. Dia men-
contohkan Cummins Engine 
yang menjadi motor peng-
gerak untuk sebagian besar 
alat tambang, termasuk wheel 
loader Kawasaki yang besar 
dan Locatelli crane yang 
juga diageni perusahaan ini. 
Contoh lainnya adalah engine 
Bobcat pada wheel loader 
Kawasaki kecil yang meng-
gunakan engine Kubota dan 
beberapa produk Altrak lain 
yang juga menggunakan en-
gine yang sama.  

Setelah sukses memasarkan 
traktor-traktor pertanian 
New Holland (New Holland 
Agriculture), kini PT Altrak 
1978 makin fokus menggarap 
pasar dari produk-produk  
New Holland Construction 
dengan memasarkan backhoe 
loader dan skid steer loader. 
Aksi teranyar perusahaan ini 
adalah menjadi dealer JLG 
dengan memperkenalkan 
jenis-jenis alat seperti Articu-
lated Boom Lift dan Scissor 
Lift (Electrik) untuk aplikasi 
perawatan bangunan, pabrik 
dan sebagainya. Tidak berhenti 

top STOry

New Holland Construction



EQUIPMENT INDONESIA oktober-november 201712

top STOry

sampai di situ, yang sedang 
dalam proses transisi adalah 
keagenan mesin-mesin pema-
dat (compactor) merek Am-
mann, plus batching plant-nya. 

Bagaimana kesiapan Altrak 
dalam memberikan servis 
dan menyediakan product sup-
port untuk produk-produk 
yang beragam tersebut? 
Siman menegaskan bahwa 
meski memasarkan banyak 
produk dari berbagai merek, 
dan beberapa produk memi-
liki common platform, Altrak 
menyediakan dedicated team 
untuk masing-masing produk, 
baik untuk penjualan maupun 
service. 

Di samping itu, perusahaan 
ini memiliki product support 
yang kuat dengan 39 cabang 
sekarang ini. Dan tahun de-
pan akan dibuka cabang baru 
di daerah Papua, antara So-
rong atau Jayapura, sehingga 
jumlahnya menjadi 40, persis 
sama dengan usia Altrak yang 

tepat 40 tahun pada 2018. 
Menurut Siman, Altrak kini 
melakukan ekspansi pasar 
ke wilayah Indonesia bagian 
timur. Sebelumnya perusa-
haan ini sudah membuka ca-
bang di Kupang dan Kendari 
yang baru saja diresmikan un-
tuk mendukung ekspansinya 
pasar di kawasan tersebut.  

PT Altrak 1978 belajar dari 
pengalaman perusahaan-
perusahaan lain yang sudah 
mapan di industri alat berat/
konstruksi. Hanya perusahaan 
yang memiliki product support 
yang bagus yang pasti berta-
han. “Kami menginginkan cus-
tomer melihat Altrak  sebagai 

perusahaan yang baik. Bila 
ada kebutuhan, orang percaya 
kepada kita, sebagai trusted 
vendor. Kami akan berusaha 
memperbaiki diri supaya 
memenuhi espektasi pelang-
gan, yang selalu berubah,” 
ucapnya berharap.

Seiring dengan membaiknya 
kondisi pasar alat berat/
konstruksi belakangan ini, 
dan didukung oleh pembe-
nahan berbagai infrastruktur 
keagenan, Siman mengakui 
bahwa secara umum, diban-
dingkan tahun lalu, penjualan 
PT Altrak 1978 ke sektor 
tambang tahun ini jauh lebih 
bagus. Khusus untuk usaha 

tambang, perusahaan ini lebih 
fokus ke product support, 
karena banyak alat tambang 
yang menggunakan Cummins 
Engine. Kondisi serupa ter-
jadi di sektor konstruksi, di 
mana penjualan alat-alat baru 
mulai mengalami peningkatan, 
dan hal ini yang mendorong 
Altrak mengageni alat-alat 
konstruksi baru. 

Sejalan dengan usianya yang 
sudah matang, Siman men-
gibaratkan PT Altrak 1978 
se perti seorang pria mapan 
yang makin genit di usia 
jelang 40 tahun, yang dengan 
lirikan matanya yang tajam 
mencari peluang-peluang 
bisnis yang bisa digarap. Di 
sisi lain, perusahaan ini di-
incar banyak pabrikan yang 
menginginkan produk-produk 
mereka dipasarkan oleh pe-
rusahaan yang memiliki jari-
ngan bisnis yang kuat di Indo-
nesia seperti yang dimiliki PT 
Altrak 1978 saat ini. EI

JLG articulated boom lift yang mulai dipasarkan PT Altrak 1978

Hanya perusahaan yang memiliki 
product support yang bagus yang 

pasti berta han.
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A60H  

EC950E  

GREAT INDIVIDUALLY.
SUPERIOR TOGETHER.

Maximize your output with Volvo’s outstanding combination of EC950 and A60

Volvo’s new flagship EC950E crawler excavator has already proven to be extremely 
competitive in its 95 ton weight class. The new A60H is the world’s largest and most 
powerful articulated hauler.

On their own, these heavy weight machines will take productivity for any type 
of hard rock or earthmoving operations to new levels. Let them work together 
and you will never want to separate them.

Feast your eyes to see their outstanding combination on Indonesia Mining 
Expo 2017, September 13-16. They are waiting for you on booth 40.

Official Dealers:  

SEE THEM
FIRST HAND
AT IME 2017
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Produsen alat-alat berat 
asal Tiongkok, Sany 
Heavy Machinery, yang 

lebih dikenal dengan nama 
merek Sany, mengklaim 
dirinya sebagai wajah baru 
mesin-mesin China di Indo-
nesia, yang mampu mengubah 
citra buruk yang melekat 
erat pada produk-produk 
dari negeri tirai bambu itu 
selama ini. Menggunakan 
mesin-mesin merk Sany, para 
customer tidak perlu lagi 
mengkhawatirkan ketersedia-
an suku cadang dan kecepa-
tan servis karena perusahaan 
ini sudah memiliki jaringan 
bisnis di hampir semua lokasi 
strategis.  

“Sany kembali hadir dengan 
satu pesan kunci untuk di-
sampaikan kepada para stake 
holder, baik customer, calon 
customer, perbankan maupun 

leasing, bahwa citra alat-alat 
berat/konstruksi made in Chi-
na sudah berubah dan tidak 
seperti yang dikenal publik 
selama ini,” kata Hery Yudi-
anto, CMO PT. Sany Perkasa 
kepada Equipment Indonesia 
di sela-sela pameran Mining 
& Construction Indonesia 2017 
di Jakarta International Expo 

Kemayoran, Jakarta, Jumat 
(15/9).  

Sany tampil spektakular 
dalam pameran yang meng-
gabungkan 5 pameran seka-
ligus (Mining Indonesia, Cons-
truction Indonesia, Concrete 
Show Southeast Asia - Indone-
sia, Oil and Gas Indonesia dan 
Marintec Indonesia) yang dise-
lenggarakan oleh Pamerindo 
Indonesia dan UBM Pameran 
Niaga Indonesia. Pabrikan ini 
menghadirkan beragam tipe 
produk; dari excavator mini, 
sedang hingga model lebih 
besar yang dijuluki sebagai 
‘king of the heavy duty in the 
world’; dari drilling rig hingga 
crane (mobile dan crawler 
crane); dan dari motor grader 
hingga mixer truck. Alat-alat 
ini tampil mencolok di antara 
mesin-mesin dari eksibitor-
eksibitor lain di area outdoor, 
termasuk dari brand-brand 
terkemuka. 

Hery menambahkan bahwa 
Sany merupakan salah satu 

agen yang mengubah mata 
dunia bahwa produk-produk 
made in China tidak lagi se-
perti yang terbentuk selama 
ini dan Sany sendiri sudah 
membuktikan kepada dunia 
bagaimana pabrikan ini me-
nembus pasar internasional. 
“Dalam pameran ini Sany 
hendak menyatakan bahwa 
this is time for Sany. Kalau 
mau tahu produk-produk 
made in China yang sesung-
guhnya, lihatlah Sany,” ujarnya 
berpromosi. 

Direktur Utama PT. Sany 
Perkasa, Rock Zhang Zhao 
Qiang, mengakui Sany benar-
benar all out dalam meng-
garap pasar Indonesia dan 
hasilnya luar biasa dari sisi 
penjualan. Salah satu upaya 
yang dilakukan pabrikan ini 
adalah meningkatkan mutu 
layanan purna jual dengan 
mengalokasi USD 20 juta 
untuk stok suku cadang di 
Indonesia. Kebijakan ini ber-
buah manis. Respon pasar 

sanY hadIrkan Wajah Baru 
produk chIna

Bagaimana sany 
mengubah citra 
negatif layanan 

purna jual mesin-
mesin buatan 

tiongkok di 
Indonesia?

Hery Yudianto, CMO PT. Sany Perkasa

Sany Mini Excavator kelas 7,5 ton (SY75C)



Menjaga Kendaraan 
dan Bisnis Anda selalu berjalan.

Mesin yang selalu bekerja, menandakan bisnis Anda selalu berjalan. Jika ada 
kendala pada mesin kendaraan Anda, akan berpengaruh terdadap bisnis dan nama 

baik Anda. Mobil Delvac™ pelumas mesin diesel untuk tugas berat tak hanya 
melindungi mesin kendaraan Anda, tapi juga diformulasikan agar mesin tetap awet. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.mobildelvac.com 

Lebih lanjut http://lubes.mobil.com/AP-English-LCW/heavydutyoils_id.aspx,  
untuk informasi distributor kunjungi www.exxonmobil.com/distributorlocator atau hubungi pelumas@exxonmobil.com
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sangat positif seperti terlihat 
dari meningkatnya penjualan, 
terutama excavator. Seiring 
dengan itu, Hery menambah, 
PT. Sany Perkasa mematok 
target penjualan yang cukup 
banyak pada tahun ini, yaitu 
sebanyak 650 unit excavator 
untuk semua model. 

Populasi produk-produk Sany 
di Indonesia terus meningkat. 
Menurut Rock Zhang, dari 
segi volume (jumlah unit) 
excavator yang paling banyak 
yang tersebar di Jawa, Kali-
mantan, Sulawesi dan Suma-
tera. Namun, dari segi market 
share, yang paling kuat adalah 
drilling rig, disusul mobile dan 
crawler crane. “Drilling rig, mo-
bile dan crawler crane nomor 
satu di Indonesia,” tukasnya.

Mulai garap alat
tambang
Selain mesin-mesin konstruk-
si, kali ini Sany mulai meng-
goda pasar dengan alat-alat 
tambang. Terdapat tiga unit 
excavator ditampilkan untuk 
menyasar usaha tambang. 
Apakah ini jadi sinyal Sany 
ingin serius membidik pasar 
tambang? “Sekarang saatnya 
bagi Sany untuk menggarap 
pasar tambang, karena Indo-
nesia merupakan salah satu 
pasar yang paling potensial 
untuk mesin-mesin tambang, 
di samping Brasil dan India,” 
ungkap Hery bersemangat. 

Excavator tambang paling 
besar yang diboyong Sany 
pada eksibisi kali ini adalah 
kelas 50 ton. Tetapi, menurut 
Hery, Sany sebetulnya sudah 
berhasil menjual excavator 
kelas 75 ton (SY750H) se-
banyak 11 unit kepada salah 
satu perusahaan tambang 
besar di Kalimantan Timur 
baru-baru ini. 

“Kami sudah delivery enam unit 
dan tinggal 5 unit lagi yang ke-
mungkinan akan dikirim jelang 
akhir tahun ini. Customer ini 
adalah pengguna pertama di 
kawasan Asia Pasifik,” tuturnya. 
Mesin-mesin pengeduk beru-
kuran besar ini sudah teruji 

kemampuannya, sehingga para 
pelanggan tidak perlu meragu-
kan performanya. 

Rock Zhang menegaskan 
bahwa mesin-mesin tambang 
yang diperkenalkan selama 
pameran ini sudah diverifikasi 
di lab milik Sany sendiri dan 
sudah diuji coba langsung di 
jobsite selama 2000 jam se-
cara terus-menerus. Semua 
hasil positif. 

Selain alat besar, Sany me-
manfaatkan pameran ini 
untuk memperlihatkan keli-
haian operasi mini excavator 
kelas 7,5 ton. Sejalan dengan 
meningkatnya  pertumbuhan 
pembangunan infrastruktur 
dewasa ini, volume penjualan 
excavator Sany kelas 5 ton 
maupun 7,5 ton cukup baik 
selama semester pertama 
2017. “Di China sendiri mini 
excavator Sany menjadi 
primadona. Durability dan 
efisiensinya sangat baik, dan 
terbukti low cost mainte-
nance. Sebagaimana di negeri 
asalnya, kami ingin produk 
ini juga menjadi best seller 
di sini,” ucapnya berharap 
mengingat excavator ini ter-
golong multi fungsi karena 
bisa bekerja lintas sektoral.

Produk favorit Sany lainnya 
yang menyedot perhatian 
pengunjung selama pameran 
ini adalah excavator kelas 13 
ton (Forester 13 ton) untuk 
aplikasi forestry. Mesin forester 
ini merupakan versi terbaru 
yang dikembangkan khusus 
untuk pasar Indonesia dan su-
dah melewati proses uji coba 
hingga fase terakhir selama 
hampir 2000 jam langsung di 
site. Bahkan PT. Sany Perkasa 
harus memboyong sekitar 40 
pebisnis forestry dari Suma-
tera dan Kalimantan untuk 
menyaksikan langsung sosok 
alat berukuran sedang ini. 

Hery mengungkapkan bahwa 
harga produk-produk Sany 
tidak murah, tetapi sangat 
kompetitif. Dia menconto-
hkan Sany Excavator yang 
menggunakan komponen-
komponen penting buatan 

Sany Excavator kelas 13 ton (SY135F) untuk aplikasi forestry.

Sany Excavator SY500H untuk sektor tambang
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Sany Excavator dan oli hidrolik Sany Sinopec.

Selain mesin-mesin baru, Sany 
memperkenalkan produk pelumas 
baru, yakni oli hidrolik Sinopec, pada 

pameran Mining & Construction Indonesia 2017.  
Pelumas ini merupakan 
hasil kerja sama Sany 
dengan Sinopec 
yang dirintis 
sejak tahun 2015. 
Direktur Utama 
PT Sany Perkasa, 
Rock Zhang 
Zhao Qiang, 
mengatakan 
oli ini 

olI hIdrolIk sanY sInopec

Rock Zhang Zhao Qiang,
Direktur Utama PT Sany Perkasa.

diproduksi oleh Sinopec untuk 
disesuaikan dengan kebutuhan semua 
produk Sany.

Apa kelebihan oli hidrolik Sany? 
Keunggulan yang paling utama, menurut 
Rock Zhang, usia pemakaiannya yang 
jauh lebih lama. “Kalau biasanya masa 
pemakaian oli hidrolik hanya sampai 
2000 jam, namun menggunakan oli 
hidrolik Sany ini bisa bertahan hingga 
4000 jam,” ucapnya berpromosi. Sebab 
itu, ia berharap pelanggan-pelanggan 
Sany menggunakan oli hidrolik ini guna 
melindungi mesin-mesin mereka dari 
keausan. 

Kegunaan utama oli hidrolik 
adalah untuk menjaga suhu mesin 
dan merupakan pelumas anti aus 
berkualitas tinggi. Oli hidrolik Sinopec 
memindungi mesin dengan mencegah 
karat dan korosi pada komponen-
komponen metal, mencegah oil 
membentuk buih dan oksidasi, 
memisahkan udara, air serta kotoran 
yang lain dan juga menjaga oil dari 
perubahan temperature yang besar.@ 

pabrikan-pabrikan terkemuka 
asal Jepang seperti engine 
(Isuzu), main pump (Kawa-
saki), travel motor dan masih 
banyak lagi. Namun, operasi 
mesin ini dikendalikan oleh 
sistem komputer (control-
ler) yang dikembangkan Sany 
sendiri. Ini yang membuat 
alat-alat ini memiliki durabil-
ity tinggi, rendah biaya per-
awatan dan sangat handal. 
Alhasil, kata Hery, hampir 
semua customer Sany Exca-
vator melakukan repeat order.

Untuk mendukung layanan 
purna jual, PT. Sany Perkasa 
sudah mendirikan lima cabang 
plus empat contact office. Setiap 
kantor cabang dilengkapi den-
gan stok suku cadang yang me-
madai dan tim mekanik. Salah 
satu bukti keseriusan Sany 
dalam menangani after sales 
services (ASS), Hery melanjut-
kan, adalah besarnya nilai stok 
spareparts Sany Excavator yang 
hingga akhir Agustus 2017 
hampir mendekati USD 6 juta 
di Jakarta.

Terobosan lainnya untuk 
memudahkan pelanggan 
mendapatkan suku cadang 
yang diperlukan adalah 
menyediakan sistem on-line 
persis seperti yang dilakukan 
Sany di negeri asalnya. Sistem 
on-line semakin memudah-
kan customer mendapatkan 
spareparts. Sany mau mem-
buktikan kalau di China bisa, 
maka sistem yang sama pasti 
bisa sukses di Indonesia. 

“Sany tidak mau hanya men-
jual unit dan mengabaikan 
ketersediaan suku cadang. 
Sany mensinkronkan ked-
uanya. Ketersediaan unit 
dan layanan purna jual harus 
sejalan agar customer ten-
ang,” kata Hery. Lead time 
untuk excavator-excavator 
Sany juga relatif cepat, yakni 
selama 45 hari untuk kelas 
20 ton ke bawah dan 60 hari 
untuk kelas 20 ton ke atas. 
Namun, selalu tersedia buffer 
stock antara 5 hingga 6 unit 
per model, sehingga tidak 
pernah terjadi kekosongan. EI
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Airindo - JCB meng-
ambil bagian dalam 
kegiatan penghijauan 

kembali dengan ikut me-
nyumbang penanaman 500 
bibit  pohon kayu putih di 
area tambang yang sedang 
direklamasi, yang dilakukan 
pada lokasi bekas tambang 
batu di daerah Klaten, Jawa 
Tengah, Kamis (5/10/2017). 
Acara tersebut dihadiri oleh 
Tom Cornell, Managing Di-
rector JCB untuk kawasan 
Asia Tenggara, dan Rahdian 
Mahendra selaku President 
Director PT Airindo Sakti. 

Kegiatan penghijauan ini di-
lakukan bersamaan dengan 

acara “JCB Customer’s Day” 
yang dihadiri oleh pelanggan-
pelanggan JCB dari wilayah 
Jawa Tengah dan Yogyakarta. 
Diselenggarakan selama dua 
hari, 4-5 Oktober 2017, pada 
hari pertama para peserta 
berkumpul di Hyatt Regency 
Hotel, Yogyakarta, untuk 
mengikuti presentasi produk 
dan servis dari tim Airindo 
– JCB. Pada hari berikutnya, 
mereka diboyong ke lokasi 
penambangan batu di daerah 
Klaten untuk menyaksikan 
langsung aksi dua unit JS205 
SC/LC tracked excavator. 
Mereka juga berkesempatan 
untuk mengetes langsung 
kemampuan alat-alat ini di 

sektor quarry, baik untuk 
pengedukan (penggalian) mau-
pun untuk pemecahan batu.

Rahdian Mahendra menjelas-
kan bahwa excavator JS205 
merupakan excavator kelas 
20 ton yang disainnya sangat 
cocok dengan kondisi medan 
kerja di Indonesia. “Selain 
medan kerja yang berat, 
kualitas bahan bakar di Indo-
nesia hingga kini juga dikenal 
kurang baik. Namun, engine 
excavator ini tidak berma-
salah dengan kondisi terse-
but. Bahkan pemakaian bahan 
bakarnya cukup efisien,” 
ungkapnya saat membuka 
acara “Airindo - JCB Cus-

tomer’s Day” ini. Sebab itu, 
dia menilai kegiatan penghi-
jauan tersebut sejalan dengan 
desain JS205 yang mengusung 
konsep go green. 

David Purba, Dealer Busi-
ness Manager JCB untuk area 
Jawa, menjelaskan bahwa 
JS205 menggunakan engine 
manual (mechanical engine 
in-line) yang sudah teruji 
dengan menggunakan solar 
yang kurang bersih. Alhasil, 
engine-nya tidak bermasalah 
sama sekali.  Khusus untuk 
excavator JCB kelas 20 ton, 
motor penggeraknya adalah 
Cummins Engine (6BT 5.9 
C) dengan sistem manual 

Airindo-JCB
Go Green
jcB ikut menyumbang kegiatan penanaman 500 bibit po-
hon kayu putih di area bekas tambang yang sedang di-
reklamasi. 

Tom Cornell, 
Managing Director 
JCB untuk kawasan 
Asia Tenggara, dan 
Rahdian Mahendra 
selaku President 
Director PT Airindo 
Sakti menanam kayu 
putih pada lahan 
bekas tambang batu 
di daerah Klaten, 
Jawa Tengah, Kamis 
(5/10/2017). 
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(mechanical), 140 HP, Tier 
0. Engine ini menggunakan 
sistem kontrol tanpa kom-
puter (non-computerised con-
trol system).

Selain itu, David menambah-
kan, desain rangkanya kokoh 
dengan menggunakan kompo-
nen-komponen dari industri 
terkemuka dan sesuai dengan 
standar global. Selain engine, 
excavator ini menggunakan 
komponen-komponen utama 
yang banyak dipakai oleh ex-
cavator-excavator yang sudah 
populer di Indonesia, seperti 
pompa Kawasaki, sehingga 
memberikan kemudahan 
dalam operasi dan servis. 

Sebagaimana produk-produk 
JCB yang lainnya, JS205 
tracked excavator dirancang 
untuk memberikan kemu-
dahan dalam hal servis dan 
perawatan. “Interval servis 
dan perawatannya panjang. 
Komponen-komponen yang 
memerlukan servis rutin 
mudah diakses. Sistem pelu-
masannya dilakukan setiap 
1000 jam, sehingga sangat 
menghemat biaya dan waktu. 
Bandingkan dengan produk 
kompetitor yang harus di-
grease setiap 250 atau 500 
jam,” David menjelaskan, plus 
garansi suku cadang  hingga 
4000 jam atau dua tahun. 

Fatoni, salah seorang cus-
tomer Airindo - JCB  asal 
Blora, Jawa Tengah, yang baru 

saja membeli dua unit JS 
205, mengakui kehandalan 
excavator-excavator JCB 
ini. Dibeli sejak Juli lalu dan 
langsung tancap gas dengan 
dioperasikan pada tambang 
quarry miliknya, hingga kini 
mesin-mesin tersebut belum 
pernah menghadapi persoal-
an apapun. “Performa dan 
kondisinya masih seperti 
sedia kala, tidak pernah re-
wel, dan pemakaian bahan 
bakarnya cukup efisien,” 
ungkapnya kepada Equip-
ment Indonesia.  Puas dengan 
kinerja unit-unit yang sudah 
ada mendorong Fatoni un-
tuk memperkuat armadanya 
dengan menambah dua unit 
JS205 lagi.

David menuturkan bahwa 
excavator JCB JS205 dilun-
curkan pertama kali pada 
tahun 2013. Alat ini dikem-
bangkan secara khusus untuk 
pasar di negara-negara Asia, 
Timur Tengah dan Amerika 
Latin. “Excavator JS205 mu-
dah dioperasikan dan dirawat, 
serta biaya operasional yang 
makin efisien. Engine-nya su-
dah didisain untuk melakukan 
lebih banyak pekerjaan berat 

daripada yang pernah ada 
sebelumnya dan cocok untuk 
para customer yang meng-
operasikannya pada proyek-
proyek konstruksi dalam 
kondisi lingkungan yang 
beragam,” paparnya tentang 
konsep disain excavator ini. 

Excavator JCB JS205 menye-
diakan dua cara (mode) kerja, 
yakni Power (P) dan Econo-
my (E). Pilihan Economy 
mode difungsikan untuk meng-
hemat pemakaian bahan bakar 
dengan produktivitas yang 
optimal. Sedangkan Power 
mode digunakan untuk operasi 
berat yang menuntut peng-
gunaan tenaga engine yang 
kuat dan aliran pompa yang 
kencang untuk operasi yang 
lebih produktif. Selain itu, juga 
tersedia fitur auto idler untuk 
menghemat pemakaian bahan 
bakar selama engine idle pada 
kecepatan tinggi. 

teknologi monito-
ring LiveLink

Untuk meningkatkan per-
forma dan menjamin ke-
amanan selama operasi, JCB 
membekali  produk-produk 

Tom Cornell, Rahdian 
Mahendra dan Dvita 
Mahendra berpose di area 
penanaman pohon. 

Para peserta “JCB 
Customer’s Day” di 
Yogyakarta, 4-5 Oktober 
2017, berpose bersama 
dua unit JCB JS 205 SC/LC 
tracked excavator di lokasi 
tambang batu di Klaten, 
Jawa Tengah. 

FOTO-FOTO: DOK. AirinDO SAKTi
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nakan teknologi komunikasi 
seluler, ke pusat data JCB 
yang aman. Informasi mana-
jemen mesin ini kemudian 
ditampilkan kepada pengguna 
lewat situs web LiveLink, 
lewat surel, atau ponsel.

Selain memungkinkan dealer-
dealer JCB memantau unit-
unit pelanggan dan menjamin 
pelayanan tepat waktu, 
manfaat sistem pemantauan 
mesin ini termasuk pelaporan 
pemeliharaan, peringatan 
kesehatan mesin yang kritis, 
data lokasi waktu nyata, dan 
peringatan geofencing. “Upaya 
meningkatkan pemantauan 
dan keamanan mesin meru-
pakan bagian dari usaha JCB 
untuk memastikan para pe-
milik alat terlindungi, sambil 
memberikan kepada para 
customer dukungan pelang-
gan yang tidak tertandingi,” 
ungkap Warman mengenai 
manfaat teknologi monitor-
ing ini.

JCB LiveLink diakui seb-
agai suatu terobosan penting 
dalam industri ini. Teknologi 
ini membuat manajemen 
armada lebih mudah, me-
nyediakan informasi real-
time yang memungkinkan 
kontrol komplit dari jauh 
via sebuah PC atau smart-
phone – sambil meningkatkan 
efisiensi dan meningkat-
kan uptime.. “Krusial sekali 
untuk mengetahui dimana 
mesin-mesin Anda berada 
dan apakah mereka dalam 
kondisi aman atau tidak. 
Paket keamanan JCB Live-
Link memberikan sinyal saat 
mesin-mesin sedang bergerak 
dan juga menyediakan 
informasi-informasi mengenai 
bagaimana unit-unit ini dira-
wat,” Warman menambahkan. 

LiveLink memungkinkan 
jadwal-jadwal perawatan 
direncanakan terlebih dahulu 
dan memberikan notifikasi 
cepat saat diperlukan sebuah 
servis, serta mengirimkan 
sinyal darurat  jika terjadi 
problem-problem mekani-
kal atau elektrikal serius.  

Fitur-fitur LiveLink secara 
substansial mengurangi down-
time dan memastikan mesin-
mesin beroperasi  dalam 
kondisi prima. 

JCB memahamai tantangan 
sehari-hari yang dihadapi oleh 
para customer, dan ini men-
jadi alasan mengapa pabrikan 
ini membuat mesin-mesin 
yang diperlengkapi dengan 
solusi servis LiveLink. “Solusi 
servis JCB LiveLink memper-
lihatkan komitmen JCB den-
gan dukungan kami sebagai 
dealer untuk Jawa, Bali hingga 
Nusa Tenggara untuk melaya-
ni para customer,” Rahdian 
Mahendra menyimpulkan. 

PT Airindo Sakti merupakan 
dealer eksklusif JCB untuk 
daerah-daerah Jawa, Bali 
hingga Nusa Tenggara dan 
menjadi dealer ke-4 JCB 
di tanah air. Perusahaan ini 
merupakan salah satu pe-
main alat berat/konstruksi 
yang sudah berpengala-
man selama puluhan tahun 
dengan mensuplai berbagai 
peralatan untuk memenuhi 
kebutuhan beragam industri 
di Indonesia. Airindo Sakti 
sudah memiliki jaringan bisnis 
yang luas di area Jawa, Bali 
hingga Nusa Tenggara. Salah 
satu produk andalannya yang 
ideal dipasang pada excavator 
JCB JS205 adalah hydraulic 
breaker merk Soosan yang 
menjadi market leader di seg-
men ini. EI

JCB JS 205 SC/LC tracked excavator dengan menggunakan 
breaker Soosan menggebuk batu keras di lokasi tambang quarry.

JCB JS 205 SC/LC tracked excavator mengeduk material meng-
gu nakan bucket di lokasi penambangan batu di daerah Klaten.

ini dengan LiveLink, yakni 
sistem pemantauan mesin 
berbasis telematika. Live-
Link merupakan suatu 
sistem software inovatif yang 
memungkinkan pelanggan 
mengelola mesin-mesin JCB 
dari jarak jauh – online, me-
lalui email atau telepon se-
luler. Berkat aplikasi teknolo-
gi monitoring ini, customer 
bisa mengakses apa saja dari 
sinyal-sinyal mesin dan infor-
masi riwayat pemakaian alat, 
dengan semua data yang ter-
simpan di sebuah pusat data 
yang aman.

Bagaimana cara kerjanya? Se-
bagaimana dijelaskan Warman 
Suhaya, Service Manager JCB 
Indonesia, JCB LiveLink 
menggunakan teknologi 
satelit dan seluler, serta kom-
patibel dengan sebagian 
besar mesin JCB. “Dealer-
dealer JCB dapat mengakses 
informasi lewat koneksi 
internet, karena komput-
er LiveLink dipasang pada 
unit-unit JCB,” urainya. 

LiveLink mengumpulkan 
berbagai informasi dari se-
jumlah sensor. Kemudian, 
informasi ini dikirim, menggu-

Upaya meningkatkan 
pemantauan dan ke-
amanan mesin meru-
pakan bagian dari usaha 
JCB untuk memastikan 
para pemilik alat ter-
lindungi, sambil mem-
berikan kepada para 
customer dukungan 
pelanggan yang tidak 
tertandingi.
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PT Trakindo Utama ber-
bagi pengalaman men-
genai solusi yang efektif, 

efisien dan aman melakukan 
pengeboran dan peledakan 
dalam operasi pertambangan 
pada acara tahunan Drilling & 
Blasting Summit 2017 di Ho-
tel JW Marriott, Mega Kun-
ingan, Jakarta, 6 September 
2017. Trakindo memanfaatkan 
kesempatan ini untuk mem-
perkenalkan perkembangan 
teknologi mesin bor termu-
takhir Caterpillar, Rotary 
Drill MD6290. 

Pasar alat tambang, khusus-
nya mesin bor, kembali meng-
geliat belakangan ini setelah 
sekitar 3 hingga 4 tahun 
terakhir harga batubara terus 
mengalami perlambatan dan 
tekanan sehingga perusahaan-
perusahaan supplier kesulitan 
menjual alat. “Kami menjual 
alat tambang terakhir pada 
tahun 2014, dan selama dua 
tahun ini, kami terpaksa 
puasa jualan alat,” ungkap 
Kiswanto, Product Lifecycle 
Manager – Hydraulic Mining 
Shovels, Drills & Technol-
ogy PT. Trakindo Utama saat 
ditemui di sela-sela kegiatan 
konferensi tersebut. 

Tetapi pada tahun 2017, ia 
meneruskan, perusahaan 
ini sudah berhasil menjual 
dua (2) alat bor Rotary 
Drill MD6290 kepada SIS 

(PT. Sapta Indra Sejati) dan 
Madhani (PT. Madhani Talatah 
Nusantara). Kedua perusa-
haan kontraktor tambang itu 
mengoperasikan mesin-mesin 
tersebut di wilayah Kaliman-
tan.

“Sekarang kami melihat sinyal 
pembelian alat-alat baru dari 
para customer. Bahkan be-
berapa di antara mereka 
mulai melakukan inden pada 
pertengahan 2016. Hal ini 
sudah mulai menunjukkan 
fase rebound di sektor pert-
ambangan,” ungkap Kiswanto 
saat melakukan presentasi 
produk pada summit yang 
mengusung tema Challenge to 
Drill and Blast to Support the 
Efficiency of Mining Industry.

cara kerja rotary drill 
Md6290

Teknologi pengeboran de-
wasa ini sudah lebih akurat, 
sehingga biaya operasional 
dapat ditekan. “Dewasa ini ti-
tik-titik  penambangan dapat 
ditentukan secara lebih aku-
rat dengan bantuan teknologi, 
sehingga dapat menekan 
tingkat kegagalan penamban-
gan secara signifikan,” ujarnya 
sembari merujuk pada cara 
kerja mesin bor Rotary 
Drill MD6290. “Sekarang, 
berdasarkan pengalaman 
langsung di lapangan, terbukti 
kalau penggunaan alat bantu 

pengeboran yang kian cang-
gih semakin meningkatkan 
efisiensi sektor tambang.”

Operasi mesin bor canggih 
Rotary Drill MD6290 dapat 
meminimalisir kehadiran 
tenaga kerja manual. “Den-
gan bantuan teknologi ini, 
maka tidak diperlukan lagi 
kehadiran para manual helper. 
Mereka ini biasanya bekerja 
menandai titik-titik tertentu, 
dimana kegiatan peledakan 
dan pengeboran itu akan di-
lakukan. Semua pekerjaan itu 
sekarang sudah diambil alih 
oleh teknologi.”

Penggunaan mesin bor yang 

dibekali dengan teknologi 
mutakhir ini juga aman kare-
na dapat dioperasikan dari 
jauh menggunakan remote 
control, baik untuk semi (op-
erator berada di luar mesin 
drill, tetapi masih di area yang 
sama) maupun fully autono-
mous (dikendalikan dari ruang 
kontrol). 

Kiswanto menerangkan, 
Caterpillar sudah mengem-
bangkan teknologi yang dina-
makan MineStar Terrain yang 
memungkinkan seorang op-
erator dapat mengendalikan 
3 unit mesin bor pada waktu 
yang bersamaan. “Sekarang 
cukup dengan memasukkan 

Cat rotary Drill MD6290

Bagaiamana pengalaman pt trakindo uta-
ma menyediakan solusi yang efektif,  efisien 
dan aman dalam kegiatan pengeboran dan 
peledakan tambang?

rotarY
drIll cat 
Md6290
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data-data input ke komputer 
dan operasionalnya dilakukan 
real time dari control room, 
maka pengeboran dan pele-
dakan ini dapat berjalan se-
cara lebih efisien dan akurat,” 
terangnya.

Dengan kehadiran Ro-
tary Drill MD6290, menurut 
Kiswanto, Trakindo siap 
memberikan dukungan 
kerja pengeboran berbasis 
teknologi yang menjamin 
akurasi kelurusan lubang bor, 
kedalaman dan posisi lubang 
sebelum diisi bahan peledak, 
sehingga fragmentasi batuan 
yang diperoleh akan sesuai 
dengan yang direncanakan.

Fragmentasi batuan yang ba-
gus itu akan memaksimalkan 
kemampuan alat gali dan alat 
angkut sehingga produktivi-
tas per jam akan meningkat. 
Sedangkan biaya operasional 
dan maintenance akan menu-
run. Kelebihan pengisian 
bahan peledak juga dapat di-
hindari, karena bahan peledak 
merupakan komponen biaya 

yang paling besar.      

Dengan kedalaman lubang 
bor yang sama seperti yang 
direncanakan, maka permu-
kaan area muat akan menjadi 
rata, dozer tidak perlu beker-
ja terlalu banyak untuk mer-
atakan permukaan, suspensi 
truk dan frame akan bertahan 
lebih lama karena berjalan 
pada permukaan yang rata.

Kiswanto mengungkapkan 
kontraktor-kontraktor tam-
bang, terutama yang besar-
besar, sudah mulai aware 
pentingnya menggunakan 
mesin bor yang canggih dan 
efisien. Dia mencontohkan 
perusahaan-perusahaan besar 
seperti Freeport, Newmont, 
PAMA, atau Buma, yang 
rata-rata lebih menekankan 
pentingnya aspek akurasi 
dalam operasi drilling dengan 
dukungan teknologi.

Menjelaskan mengenai upaya-
upaya yang dilakukan Tra-
kindo dalam meningkatkan 
kesadaran di kalangan pemain 

tambang agar menjadi sema-
kin efisien dan profesional, 
Kiswanto mengatakan pi-
haknya terus melakukn edu-
kasi dengan semakin sering 
mendatang para customer 
untuk berdiskusi. “Kami 
membeberkan laporan riset 
dengan menggunakan perhi-
tungan dan penelitian lapan-
gan yang cermat. Kalau kami 
bisa menunjukkan langsung 
kemungkinan peningkatan 
produktivitas dan menurunk-
an biaya operasi (outcome), 

maka mereka pasti akan ter-
tarik,” ujarnya optimis.

Tantangannya, lanjut Kiswan-
to, dengan kondisi ekonomi 
dunia yang masih melambat 
dan harga komoditas tam-
bang yang belum begitu 
membaik di bursa internasi-
onal, membuat customer ma-
sih sulit membeli alat karena 
perusahaan leasing menerap-
kan persyaratan yang sangat 
ketat. Di sini Trakindo dapat 
memberikan advis kepada 
lembaga-lembaga kreditur 
atau pembiayaan mana saja 
pemain tambang yang sehat 
dan dimana lokasi tambang-
nya.

Kiswanto menegaskan, se-
bagaimana dengan produk-
produk Caterpillar yang 
lainnya, Rotary Drill MD6290, 
secara perhitungan jangka 
panjang, akan lebih efisien, 
overhaul-nya bisa sampai lebih 
dari tiga kali. Apalagi didu-
kung dengan kehadiran 60 
cabang Trakindo di lokasi-lo-
kasi yang berdekatan dengan 
berbagai operasi tambang. 

“Bukan jamannya lagi mem-
beli alat karena harganya 
murah. Pertimbangan utama 
pembelian alat adalah value 
setelah mesin dipakai, selain 
keberadaan perusahaan sup-
port, teknologi dan safety 
factor-nya. Dukungan terha-
dap produk itu sendiri oleh 
dealer sangatlah penting,” 
pungkasnya. EI

Kiswanto, kedua dari kiri – dalam acara Drilling & Blasting Summit 2017 di Hotel 
JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta, 6 September 2017.
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PT Trakindo Utama (Tra-
kindo) meluncurkan 
Motor Grader Cater-

pillar seri M generasi terbaru, 
Cat 14M3 dan Cat 18M3, 
pada pameran Mining Indone-
sia 2017, 13 - 16 September 
2017 di Jakarta International 
Expo Kemayoran, sebagai 
wujud komitmen dukungan 
berkelanjutan Trakindo terha-
dap kemajuan industri pert-
ambangan. Alat-alat tersebut 
didesain untuk meningkatkan 
produktivitas, mencapai biaya 
operasi yang lebih rendah 
dan menghadirkan keamanan 
serta kemudahan dalam pen-
goperasian.

Peluncuran mesin-mesin 
motor grader anyar ini 

merespon kondisi pasar alat 
yang kembali menunjukkan 
kegairahan akhir-akhir ini. 
“Perkembangan industri alat 
berat di Indonesia menunjuk-
kan indikator yang positif, 
termasuk industri pertam-
bangan. Penjualan alat berat 
pada Q2/2017 meningkat 
seiring dengan kenaikan har-
ga komoditas, khususnya batu 
bara serta proyek-proyek in-
frastruktur dari pemerintah,” 
kata Heru Susanto, Chief 
Supply Chain Officer PT Tra-
kindo Utama saat peluncuran 
motor grader tersebut.

Meningkatnya penjualan alat 
berat, khususnya di industri 
pertambangan, mendorong 
total industri alat berat tum-

buh sampai dengan 40 - 45% 
dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. “Trakindo me-
layani industri pertambangan 
dengan menyediakan alat-
alat berat, antara lain, Mo-
tor Grader yang berperan 
penting dalam mendukung 
kelancaran operasional per-
tambangan,” ujarnya seraya 
menambahkan bahwa kehadi-
ran Motor Grader Cat 14M3 
dan Cat 18M3 memberikan 
lebih banyak pilihan kepada 
pelanggan pada jajaran Mo-
tor Grader pertambangan 
Caterpillar.

Motor grader merupakan 
alat pendukung utama di 
pertambangan yang berguna 
untuk merawat kondisi jalan 

dan meratakan material se-
hingga memuluskan operasi 
mesin-mesin tambang. “Mo-
tor grader berperan penting 
dalam mendukung kelancaran 
operasional pertambangan, 
antara lain, mempertahankan 
dan merawat kondisi jalan 
di areal pertambangan serta 
meratakan material sehingga 
alat-alat berat lainnya dapat 
beroperasi dengan optimal 
dan lancar,” ungkap Aryamir 
Husein Sulasmoro, Mining 
Market Development Man-
ager PT Trakindo Utama. 

Ia menambahkan, permukaan 
tanah atau jalan yang rata 
akan memperpanjang masa 
pakai kendaraan-kendaraan 
tambang dengan menghe-

minning equipment

Heru Susanto, Chief Supply Chain Officer PT Trakindo Utama dan Aryamir Husein Sulasmoro, 
Mining Market Development Manager PT Trakindo Utama saat peluncuran Motor Motor Grader 
Caterpillar seri M generasi terbaru, Cat 14M3 dan Cat 18M3, pada pameran Mining indonesia 2017, 
13 - 16 September 2017 di Jakarta international Expo Kemayoran (Dok. Trakindo)

Motor grader caterpIllar 
serI M generasI terBaru

DOK. TrAKinDO
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mat waktu angkut truk-truk, 
menghemat bahan bakar 
serta mengurangi perpinda-
han transmisi. “Motor Grader 
Cat 14M3 dan Cat 18M3 
hadir untuk mendukung 
produktivitas dan efisiensi 
industri tambang,” ujarnya 
meyakinkan.

Motor grader cat 14M3

Motor Grader Cat 14M3 
mengusung mesin Cat C13, 
sehingga menghasilkan daya 
lebih tinggi hingga 8% dan 
peningkatan torsi sebesar 8%. 
Alat ini memiliki beberapa 
cara kerja. Untuk mening-
katkan efisiensi bahan bakar, 
contohnya, operator dapat 
mengaktifkan mode Ekono-
mis Standar (ECO) untuk 
membantu mengurangi kon-
sumsi bahan bakar hingga 5%. 

Perpindahan transmisi pada 
Cat 14M3 lebih halus berkat 
adanya sistem Strategi Kon-
trol Elektronik Produktivitas 
Tingkat Lanjut (Advanced 
Productivity Electronic Control 
Strategy atau APECS).

Dalam mengoperasikan Cat 
14M3, operator dapat me-
mastikan akurasi pengendal-
ian unit melalui GEN 2 electro 
hydraulic steering valve. Den-
gan advanced control joystick, 
operator dapat mengop-
erasikan unit secara efisien, 
produktif dan aman. 

Ruang kabin Motor Grader 
Cat 14M3 menawarkan daya 
pandang yang lebih luas ke-
pada operator dan dapat me-
lihat hingga ujung blade. Dari 
sisi keamanan, Cat 14M3 
dibekali dengan fitur-fitur 
keselamatan seperti rear view 
camera untuk meningkatkan 
keamanan saat pengoperasian 
dengan memberikan pandan-
gan ke bagian belakang alat 
serta memiliki torsi pengere-
man dinamis yang lebih besar 
9%.

Motor Grader Cat 14M3 

tampil dengan struktur tang-
guh karena rangka (frame) di-
perbesar dan plat lebih tebal 
untuk memastikan ketahanan 
jangka panjang. Interval peng-
gantian oli lebih panjang, yaitu 
mencapai 500 jam sehingga 
menghemat biaya perawatan 
unit. Perawatan atau perbai-
kan unit dapat diselesaikan 
secara cepat dan efisien 
karena area servis mudah 
diakses. Cat 14M3 merupak-
an grader 16 ft yang memiliki 
kompatibilitas dengan truk 
pertambangan Caterpillar 
berkapasitas 60 - 100 ton.

Motor grader cat 18M3

Satu-satunya pemain di kelas 
Motor Grader 18 ft, Cat 
18M3 memiliki kemampuan 
lebih dibandingkan generasi 
sebelumnya. Cat 18M3 di-
gerakkan oleh mesin Cat 
C13 yang menghasilkan daya 
lebih tinggi hingga 5% serta 
memenuhi standar emisi 
global setara Tier 2. Mode 
Ekonomis Standar (ECO) 
pada Cat 18M3 dapat mengu-
rangi konsumsi bahan bakar 
hingga 4%. 

Motor grader Cat 18M3 
memiliki beberapa fitur dan 
sistem yang sama dengan Cat 
14M3, antara lain Strategi 
Kontrol Elektronik Produkti-
vitas Tingkat Lanjut (Advanced 
Productivity Electronic Control 
Strategy atau APECS), GEN 2 
electro hydraulic steering valve, 
advanced control joystick, dan 
torsi pengereman dinamis 
yang lebih besar 14%. 

Selain itu, Cat 18M3 hadir 
dengan keunggulan yang sama 
dengan Cat 14M3, yaitu rang-
ka (frame) yang lebih besar 
dan plat lebih tebal, interval 
penggantian oli yang lebih 
panjang (500 jam) serta area 
servis yang mudah diakses. 
Motor grader ini memiliki 
kompatibilitas dengan truk 
tambang Caterpillar berkapa-
sitas 100 – 150 ton.

minning equipment

Gunawan, Machine Application Engineering Manager PT Trakindo 
Utama; Heru Susanto, Chief Supply Chain Officer PT Trakindo 
Utama dan Aryamir Husein Sulasmoro, Mining Market Development 
Manager PT Trakindo Utama saat peluncuran Motor Motor Grader 
Caterpillar seri M generasi terbaru, Cat 14M3 dan Cat 18M3.

Motor grader Caterpillar seri M generasi baru yang tampil pada 
booth PT Trakindo Utama pada pameran Mining Indonesia 2017 
di Ji-Expo Kemayoran, 13-16 September 2017.

Dok. Ei

pt trakindo utama memperkenalkan 
Motor grader caterpillar seri M gene-
rasi terbaru, cat 14M3 dan cat 18M3. 
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Jebsen & Jessen Technol-
ogy Indonesia, salah satu 
anak perusahaan Jebsen 

& Jessen Indonesia Group 
mengumumkan peluncuran 
produk terbaru untuk indus-
tri pertambangan. Perusahaan 
ini memperkenalkan solusi 
dry bulk handling dengan 
sistem terintegrasi yang me-
nyasar sektor pertambangan. 

“Jebsen & Jessen Technology 
Indonesia telah berkecim-
pung lebih dari tiga puluh 
tahun di Indonesia dan den-
gan pengalaman yang luas 
terhadap situasi industri di 

negeri ini kami mengerti 
bahwa pasar industri di sini, 
khususnya pertambangan, 
membutuhkan lebih dari 
solusi jangka pendek,” kata 
Michael Nielsen, Presiden 
Direktur PT. Jebsen & Jessen 
Technology Indonesia saat 
jumpa pers di sela-sela acara 
pameran tersebut. 

Michael meneruskan, pelun-
curan Dry Bulk Handling milik 
Jebsen & Jessen Technology 
Indonesia mampu menawar-
kan solusi jangka panjang dan 
kenyamanan bagi penggu-

nanya dengan layanan purna 
jual yang tersebar di hampir 
seluruh lokasi di Indonesia. 

Beberapa solusi terintegrasi 
yang ditawarkan oleh Jebsen 
& Jessen Technology Indone-
sia seperti solusi dari fixed 
plant ke mobile plant, dari 
dump truck ke conveyor, dari 
dump truck ke telescopic con-
veyor, dari wet process ke dry 
process, solusi dari unit satuan 
sistem yang terintegrasi, hing-
ga sistem monitoring servis 
produk secara otomatis seb-
agai layanan purna jual. 

jeBsen & jessen technologY 
perkenalkan drY Bulk
handlIng terBaru

Jebsen & Jessen 
Technology Indo-

nesia Indonesia 
memperkenalkan 
produk dry-bulk 
handling terbaru 

dengan sistem ter-
integrasi dalam 

acara Mining In-
donesia 2017.
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Dengan sistem terintegrasi 
seperti ini, menurut Michael, 
customer dapat menge-
fisienkan biaya secara cukup 
signifikan. Selain itu, dengan 
menggunakan teknologi 
sistem yang terintegrasi, cus-
tomer juga mendapat layanan 
servis yang mudah karena 
tersedia kontrak servis dan 
pemeliharaan . JJ sendiri su-
dah ada di 27 lokasi di selu-
ruh Indonesia. 

Menurut Andy Blythe, Gen-
eral Manager Dry Bulk 
Handling Division Jebsen & 
Jessen Technology Indonesia, 
terdapat kebutuhan pasar 
Indonesia terhadap penyedia 
lokal untuk produk dan lay-
anan khusus sektor tambang. 
“Namun, keberadaan suplier 
juga harus dapat dikombi-
nasikan dengan kemampuan 
untuk menyediakan paket-pa-

ket solusi yang fleksibel dan 
menarik serta dengan layanan 
purna jual yang terkemuka,” 
dia mengingatkan. 

Andy melanjutkan, dengan 
pengalaman yang luas dalam 
melayani industri Indonesia, 
Jebsen & Jessen Technology 
Indonesia akan selalu siap 
untuk meningkatkan kualitas 
produk dan layanan serta 
berkomitmen untuk terus 
menyediakan solusi terbaik 
bagi industri, terutama per-
tambangan, melalui sistem dry 
bulk handling terintegrasi. 

Selain menyasar sektor 
tambang batubara dan mine-
ral, Dry Bulk Handling juga 
menargetkan beberapa seg-
men pasar yang lain, seperti 
industri semen, pembangkit 
tenaga listrik, terminal dan 
pelabuhan. 

Partnership Chairman Jebsen 
& Jessen Indonesia Group, 
Radju Munusamy,  me-
nyatakan dukungannya ter-
hadap produk terbaru yang 
dirilis oleh salah satu anak 
perusahaan Jebsen & Jessen 
Indonesia Group tersebut. 

“Kami sangat yakin hadirnya 
solusi terbaru dari Jebsen & 
Jessen Technology Indonesia 
ini akan dapat menjawab 
kebutuhan sektor tambang 
di Indonesia dalam mening-
katkan produktivitas dan 
efisiensi,” ungkapnya. 

Diharapkan kehadiran 
produk terbaru ini dapat 
meningkatkan keterlibatan 
Jebsen & Jessen Indonesia 
Group dalam perkembangan 
industri-industri di Indone-
sia, yang tentunya dibarengi 
dengan pertumbuhan por-
tofolio produk perusahaan 
ke depannya. Jebsen & Jessen 
Technology Indonesia meng-
gandeng perusahaan global 
sebagai mitra kerja untuk 
solusi terbarunya, seperti Be-
deschi, Maximus, Thor, MDS, 
CMS, Moore Watson Ltd dan 
Ithikara Mining Services.@ 

Kami sangat yakin hadirnya solusi ter-
baru dari Jebsen & Jessen Technology 
Indonesia ini akan dapat menjawab ke-
butuhan sektor tambang di Indonesia 
dalam mening katkan produktivitas dan 
efisiensi.”
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Volvo A60  Articulated 
Hauler, alat pengang-
kut artikulasi terbesar 

di dunia, menjadi salah satu 
daya tarik utama pada pam-
eran Indonesia Mining 2017 
di Jakarta pada pertengahan 
September lalu. Dalam acara 
berskala internasional itu, 
para pelanggan berkesempa-
tan untuk melihat alat terse-
but untuk pertama kalinya. 
A60H telah membuktikan 
kehebatannya di Australia 
pada perusahaan tambang 
Hallet Resources.

Selama 11 tahun terakhir, 
Hallett Resources mengan-
dalkan tiga unit Volvo A40 
untuk melakukan pekerjaan 
pemuatan dan pengangkutan 
di tambangnya di McLaren 
Vale, Adelaide, Australia Se-
latan. Walaupun A40 melaku-
kan tugasnya dengan sangat 
baik, perusahaan melihat ad-
anya peluang untuk melaku-
kan efisiensi lebih lanjut demi 
mendapatkan keuntungan. 
Akhirnya, mereka memilih 
untuk melakukan investasi 
jangka panjang dengan meng-
gunakan A60H. 

“Kami telah melakukan pem-
bicaraan dengan Volvo selama 
hampir dua tahun untuk 
mendatangkan truk-truk be-
sar ini, sehingga kami sangat 

senang saat mendengar kabar 
bahwa A60H telah tersedia 
di Australia,” kata Mark Pick-
ard, managing director MSP 
Group, perusahaan induk 
Hallett Resources.

“Dengan kapasitas tambahan 
yang ditawarkan A60H, kami 
mampu melakukan efisiensi 
dengan mengurangi jumlah 
alat berat di area tambang 
dan meningkatkan produkti-
vitas.” 

peningkatan produkti-
vitas

Alhasil, pengoperasian A60H 
telah mendapatkan keuntun-
gan nyata di lokasi tambang, 
di mana lebih dari satu juta 
ton batu diekstrak setiap 
tahunnya. “Berkurangnya 
satu truk dalam pekerjaan 
pemuatan dan pengangkutan 
meningkatkan produktivitas 
pemuatan dan produktivitas 
crusher,” lanjut Pickard. 

“Kami memperkirakan truk-
truk ini telah menghemat 
biaya per ton sebesar 15% 
- 18%, sehingga ini sangat 
cocok untuk operasi kami, 
mengingat seluruh operasi 
kami bergantung pada biaya 
tonase,” ungkapnya.  

Dia mengatakan bahwa truk-
truk ini akan mengangkut 

sekitar 80 muatan per hari 
dan beroperasi selama enam 
hari dalam seminggu. “Kami 
berharap bisa berjalan untuk 
waktu yang lama, sehingga 
kami berupaya untuk melind-
ungi kerangka truk asli dari 
kerusakan yang disebabkan 
oleh batu,” kata Pickard, yang 
kemudian menyoroti pent-
ingnya dukungan dealer lokal 
terhadap keputusan perusa-
haannya. 

dukungan layanan pur-
na jual luar biasa

Volvo CE memiliki jaringan 
distributor paling berpengala-

man dan terampil dalam indus-
tri peralatan konstruksi. Hal ini 
diakui oleh Pickard. “Saya tidak 
akan membeli truk-truk ini 
tanpa dukungan layanan yang 
diberikan Volvo. Saya memiliki 
banyak alat berat dari berbagai 
merek, dan dengan memiliki 
unit dari Volvo, saya dapat 
mengatakan bahwa dukungan 
yang diberikan oleh teknisi 
terlatih dari Volvo sangat luar 
biasa,” ucapnya.

Di Indonesia, Volvo CE 
didukung oleh beberapa 
mitra distribusi yang berpen-
galaman, yaitu PT. IndoTruck 
Utama (ITU) untuk wilayah 

minning equipment

volvo a60h
artIculated truck
volvo a60h articulated truck terbaru 
telah memberikan penghematan biaya 
yang signifikan kepada para pelang-
gan yang bergerak di sektor tambang di 
australia. alat berat yang luar biasa ini 
juga akan membawa produktivitas dan 
biaya per ton ke tingkat yang baru di In-
donesia.
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Sumatra, Jawa, Nusa Tengara dan 
Papua; serta PT. Intraco Penta 
Prima Servis (IPPS) untuk wilayah 
Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

siklus muatan yang
optimal

Volvo A60H didukung oleh mesin 
diesel Volvo D16F yang memiliki 
6 silinder dan model 16 liter. Alat 
angkut yang berpostor bong-
sor ini menggunakan kerangka 
heavy duty di bagian depan dan 
belakang, hitch dan Wet disc 
brakes, memastikan daya tahan 
terjamin dan jumlah muatan yang 
dipindahkan dalam waktu satu 
jam lebih banyak dibandingkan 
pengangkut artikulasi lainnya di 
pasaran. Unit ini juga memiliki 
sistem pengukur bobot onboard 
yang menjamin siklus muatan 
yang optimal setiap saat. 

Salah satu daya tarik A60H adalah 
desain kabinnya yang ramah 
bagi operator, yang menawarkan 
kenyamanan dan kendali. Kabin 
A60H luas dan posisinya tepat 
di tengah, menawarkan visibilitas 
yang unggul. Kontrolnya ergono-
mis dan mudah dipahami, serta 
tersedia banyak fungsi otomatis 
yang mempermudah pengopera-
siannya. Tidak heran operator 
suka mengendarai truk ini. 

Pickard menambahkan bahwa 
ruang kabin A60H sangat tenang, 
sehingga operator benar-benar 
nyaman dan tidak mudah lelah. 
“Kalau unit yang satu ini rusak, 
saya akan menantikan generasi 
Volvo articulated hauler berikutnya 
yang saya yakin akan dibuat ber-
dasarkan teknologi yang ada dan 
memberikan kinerja yang lebih 
baik lagi,” ucapnya berharap. 
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Pemerintah Joko Widodo terus menggenjot pembangu-
nan infrastruktur di berbagai belahan Indonesia. Selain 
menambah jumlah ketersediaan dan mempercepat pros-

es pengarapannya, pemerintah juga meningkatkan kualitasnya 
agar proyek-proyek yang dikerjakan benar-benar kuat dan 
tahan lama. Kalau sebelumnya kebanyakan bangunan dan jalan 
raya dibuat dengan menggunakan semen dan aspal, kini diban-
gun dengan menggunakan beton, yang standar dan kualitasnya 
sangat tinggi (high quality concrete/HQC). 

Namun, wilayah Indonesia sangat luas dan masih banyak 
daerah yang sulit diakses. Pekerjaan pembetonan di daerah-
daerah seperti ini sulit dilakukan dengan menggunakan batch-
ing plant konvensional. Jadi, tantangannya adalah menemukan 
solusi yang ideal dalam memproduksi beton di manapun, baik 
di daerah perkotaan yang padat, di tengah laut maupun di 
daerah-daerah terpencil. 

Salah satu jawaban atas problem tersebut adalah penggunaan 
mobile concrete mixer merek Carmix yang mampu mem-
produksi dan menghantar beton segar ke daerah-daerah yang 

carMIx, MoBILe CoNCReTe MIxeR 
BerMutu tInggI

Mobile 
concrete 

mixer car-
mix menawar-

kan suatu 
metode revo-

lusioner dalam 
memproduksi 

beton segar 
yang ber-

mutu tinggi 
untuk berb-

agai pekerjaan 
pengecoran. 

Salah satu model Carmix yang ditampilkan 
pada pameran Mining & Construction 

indonesia 2017 di Ji-Expo Kemayoran, 
Jakarta, 13-16 September lalu. 

sulit dijangkau dengan meng-
gunakan batching plant statis. 
“Mesin adukan beton mobile 
ini mampu menghasilkan be-
ton dengan level efisien, eko-
nomi, dan mutu yang tidak 
dapat dicapai dengan metode 
konvensional,” kata Alfyan 
Azis Ra’uf, Marketing Manag-
er PT. Artha Nugraha Carmix 
Indonesia selaku distributor 
Carmix di Indonesia saat 
pameran Mining & Construc-
tion Indonesia 2017 di JI-Expo 
Kemayoran, Jumat (15/9).  

carmix merupakan suatu 
metode revolusioner dalam 
memproduksi beton mutu 
tinggi. “Carmix adalah mobile 
concrete mixer ukuran 4x4 
yang memiliki kemampuan 
self loading dan bisa meng-
hasilkan beton dengan level 
efisien, ekonomi, dan mutu 
yang tidak dapat dicapai 
dengan metode konven-
sional,” ungkapnya mengenai 
teknologi asal Italia ini.

Carmix, Alfyan melanjutkan, 
sangat cocok untuk kondisi 
geografis Indonesia yang ter-
diri dari ribuan pulau. “Cuma 
butuh truk untuk mengang-
kut Carmix sampai ke lokasi 
kerja, selanjutnya Carmix bisa 
langsung bekerja. Biaya mo-
bilisasinya jauh lebih murah 
daripada mengoperasikan 
bacthing plant,” urainya seraya 
menambahkan Carmix sangat 
cocok digunakan di daerah-
daerah yang medannya sulit. 

“Carmix sangat cocok un-
tuk mendukung program 
pembangunan infrastruktur 
yang ada sekarang ini. Apalagi 
pemerintah sedang gencar 
membangun di daerah-
daerah. Carmix menjadi satu 
jawaban Nawacita Presiden 
Joko Widodo yang ingin 
membangun Indonesia mulai 
dari pinggiran, dari daerah 
terluar.”
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PT. Artha Nugaraha meru-
pakan distributor Carmix 
di tanah air. Perusahaan 
ini, menurut Alfyan, sudah 
mensuplai alat ini untuk 
kontraktor-kontraktor yang 
mengerjakan proyek-proyek 
pengecoran jalan beton di 
berbagai daerah, irigasi, tower 
listrik di daerah-daerah sep-
erti Kalimantan dan Papua. 
Dia mencontohkan peng-
gunaan Carmix untuk peker-
jaan-pekerjaan mobile power 
plant PLN di tujuh lokasi 
seperti di Nabire, Labuan 
Bajo, Pontang.

Alfyan mengatakan, seg-
men pasar yang mau disa-
sar Carmix bukan hanya 
proyek-proyek infrastruktur, 
melainkan juga membidik 
sektor tambang, perkebunan, 
proyek-proyek pemerintah 
dan aplikasi-aplikasi lainnya 
yang sesuai. Selain menjual 
unit-unit baru, perusahaan ini 
juga menyediakan jasa rental. 

Dia berharap, ke depan Car-
mix tidak hanya digunakan di 
daerah-daerah terpencil yang 
medannya sulit, tetapi mulai 
dipakai untuk mendukung 
proyek-proyek pembetonan 
di kawasan perkotaan.

keunggulan carmix
Kegunaan Carmix tidak 
berbeda jauh dari batching 
plant konvensional, yaitu 
dipakai untuk adukan beton. 
Hasil adukannya pun tidak 
berbeda dari kualitas adukan 
bacthing plant. Tetapi yang 
membedakan adalah cara 
kerjanya dan sekaligus men-
jadi kelebihan Carmix jika 
dibandingkan dengan bacthing 
plant statis. Alfyan menyebut 
beberapa keunggulan Carmix. 
Pertama, dari sisi efisiensi, 
menggunakan Carmix jauh 
lebih efisien, karena mesin ini 
bekerja mandiri (self-loading) 
karena sudah memiliki bucket 
sendiri untuk memasukkan 
material. Sedangkan bacthing 

bangan elektronik seperti 
ini, ada kesesuaian antara 
apa yang masuk dengan apa 
yang keluar dari Carmix,” 
ujarnya. Carmix juga meng-
gunakan drum pengaduk tipe 
double screw 4mm “T” agar 
dapat memproduksi beton 
yang distribusi kekuatannya 
merata. 

Alfyan menerangkan bahwa 
Carmix sengaja dirancang 
menggunakan transmisi 4x4 
dengan roda off-road supaya 
tangguh mengantar beton 
melalui medan berat. Fitur 
seperti ini tidak dimiliki oleh 
mesin pengaduk beton yang 
lain. Roda belakang pada tipe 
3.5 T4 dapat berbelok, se-
hingga memberi radius putar 
yang lebih dalam. Distribusi 
berat yang seimbang mem-
buat 

Carmix dapat mengantar 
beton dan memanjat sampai 
kemiringan 300. Tidak ada 
tempat yang terlalu sulit un-
tuk dilintasi Carmix.

Tidak hanya itu, Car-
mix menggunakan drum yang 
dapat diputar 3000, dengan 
kemampuan tuang 3600, 
menyederhanakan proses 
penuangan beton. Drum juga 
dapat dimiringkan ke depan 
secara hidrolis, sehingga 
mempercepat proses tuang. 
Selain itu, semua tipe beton 
bisa menggunakan Carmix, 
mulai dari yang mutunya ren-
dah, K175, K200, sampai yang 
bermutu tinggi, K600.  EI

Alfyan Azis ra’uf, Marketing Manager PT Artha nugraha 
Carmix indonesia

plant manual mengandalkan 
penggunaan wheel loader 
untuk memuat material ke 
dalam mixer.

Kedua, untuk mengantar be-
ton yang sudah jadi, bacthing 
plant konvensional  harus 
menggunakan ready mix, 
sedangkan Carmix bisa ja-
lan sendiri. Namun, Alfyan 
mengingatkan bahwa Carmix 
tidak bisa melewati jalan raya, 
tetapi cor langsung di lokasi. 

Ketiga, dari segi kualitas, 
karena cor langsung di lokasi, 
beton yang dihasilkan Car-
mix jauh lebih fresh. Sebab, 
setelah dicampur, campuran 
beton itu langsung dituang. 
“Tidak ada dwelling time.  
Kalau dibuat K600, dengan 
desain yang ekonomis, hasil-
nya pasti K600, tidak ada 
penurunan kekuatan,” dia 
menjelaskan. 

Keempat, Carmix sudah 
dilengkapi dengan teknologi 
terbaru, yakni timban-
gan elektronik, baik 
untuk menimbang 
material maupun 
untuk menakar 
air. Bedanya 
Car-
mix 
dengan 
alat lain 
adalah 
beton yang dit-
imbangnya adalah beton riil 
yang ada di dalam drum. Car-
mix menimbang apa yang ada 
di dalam drum, sehingga ada 
kecocokan antara material 
yang dimasukkan dengan ha-
sil timbangannya. Sementara 
bacthing plant, yang diukur 
adalah apa yang sedang di-
aduk di dalam drum mixer.

Menurut Alfyan, untuk 
penakaran material, Car-
mix menggunakan sekop 
volumetric, di mana setiap 
satu sekop penuh berisi 500 
liter material (tipe 3500/ 
3.5). Sedangkan untuk me-
nimbang air, Carmix sudah 
dilengkapi waterflowmeter. 
“Jadi, semuanya terukur. 
Dengan menggunakan tim-ilustrasi operasi Carmix di medan off-road.

ConstruCtion equipment
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Sandvik memperkenalkan 
teknologi baru, mesin 
bor DC400R, kepada 

kontraktor-kontraktor yang 
bergerak di bidang pengebo-
ran (drilling) dan peledakan 
(blasting). Alat ini menyasar 
pekerjaan-pekerjaan pemban-
gunan jalan raya, penggalian 
parit dan demolisi. Itu sebab-
nya, DC400R paling sering 
digunakan oleh kontraktor-
kontraktor konstruksi, 
quarry dan aplikasi penge-
boran permukaan di daerah 
perkotaan. 

“Karena fleksibilitas pe-
makaiaannya, mesin bor 
ini sangat cocok untuk 
digunakan oleh kontraktor-
kontraktor pengeboran dan 

peledakan,” kata Agus Budi 
Syahputra, Equipment Sales 
Manager PT. Sandvik Mining 
& Construction Indonesia, 
dalam perbincangan den-
gan Equipment Indonesia di 
sela-sela acara Mining & Con-
struction Indonesia 2017, di 
JI- Expo Kemayoran Jakarta, 
Jumat (15/9). 

DC400R, Agus melanjutkan, 
adalah alat generasi baru 
dalam barisan mesin bor 
permukaan Sandvik, dengan 
ukuran mata bor 2 hingga 3,5 
inch. Sesuai ukuran bornya, 
alat ini didedikasi khusus 
untuk operasi quarry, batu 
andesit dan limestone, tetapi 
tidak direkomendasikan un-
tuk batubara. Sandvik akan 

Mesin bor Sandvik Dino DC400r dioperasikan dengan remote control sehingga dengan dijamin aman. 

ConstruCtion equipment

dIno dc400r, MesIn Bor FuLL
HydRauLIC untuk aplIkasI QuarrY
sandvik memperkenalkan mesin bor 
permukaan, dc400r, yang cocok untuk 
membantu pekerjaan drilling & blasting 
kontraktor-kontraktor konstruksi.

Agus Budi Syahputra, Equipment Sales Manager PT. Sandvik 
Mining & Construction indonesia
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menggelar demo produk di 
lokasi tambang batu salah 
satu operator quarry di 
daerah Penajam, Kalimantan 
Timur guna memberikan 
product awareness kepada 
para pelanggan. 

Apa yang membedakan 
DC400R dari produk-produk 
terdahulu? Agus menjelaskan 
bahwa DC400R merupakan 
mesin full hydraulic, semen-
tara kebanyakan mesin 
bor yang ada di pasaran 
saat ini masih pneumatic. 
Kompresornya sudah on-
board, sementara yang jenis 
pneumatic dipasang terpisah, 
yang dihubungan ke alat bor 
dengan menggunakan selang 
besar. Menurutnya, disain 
kompresor on-board mengu-
rangi resiko kebocoran (leak-
ing) sehingga membuat mesin 
lebih bertenaga. Itu sebabnya 
tenaga hydraulic lebih power-
ful dibandingkan pneumatic. 

Efisiensi energi mesin bor 
ini, lanjut Agus, baik sekali 
karena diesel engine langsung 
menggerakkan pompa dan 
pompa langsung menggerak-
kan attachment. Cara ker-
janya berbeda dengan mesin 

full hydraulic, yang bergerak 
maju-mundur sendiri, op-
erasi alat ini mengedepankan 
keselamatan (safety). “Sand-
vik, dalam mendisain setiap 
produknya, selalu mengu-
tamakan safety,” kata Agus 
berpromosi. 

dioperasikan dengan 
remote control 

Mesin bor DC400R diopera-
sikan dengan remote control 
dan tidak ada tempat bagi 
operator. “Sengaja dirancang 
tanpa kabin karena mesin ini 
selalu aktif alias bergerak dan 
berputar. Dengan menggu-
nakan remote control, opera-
tor tidak perlu takut terjepit 
atau tertimpa batang bor. 
Operator bisa mengendal-
ikan maneuver mesin ini dari 
jarak 10 hingga 100 meter,” 
Agus menjelaskan.

DC400R sudah memiliki rod 
changer otomatis (robotic) atau 
tempat penyambungan pipa 
pengeboran yang tidak lagi 
memerlukan sentuhan tangan. 
Cara kerjanya tidak sama den-
gan mesin-mesin konvensional 
yang masih manual. Jadi, pros-
es rod changing berlangsung 
aman. “Perangkat ini safety 
banget, karena tidak perlu 
lagi dipegang dengan tangan 
manusia,” ujarnya. Hal ini ber-
dampak terhadap produktivi-
tasnya karena proses kerjanya 
cepat. 

Salah satu fitur utama mesin 
bor DC400R adalah peng-
gunaan floating boom, yang 
terdiri dari dua batang boom, 
yang bergerak sangat fleksi-
bel. Cara kerja boom ini tidak 
sama dengan yang terpasang 
pada mesin konvensional. 
“Mesin bor konvensional 
menggunakan rigid boom, yang 
hanya bisa bergerak naik-
turun. Kalau jenis floating 
boom bisa swing (boom swing), 
memanjang dan mengambil 
posisi miring,” tuturnya. 

Dengan floating boom, alat ini 
bisa meng-cover empat hingga 
enam jenis pekerjaan dalam 

posisi yang sama, sehingga 
tidak perlu lagi menggerak-
kan track untuk pindah posisi, 
tetapi cukup dengan memain-
kan boom swing-nya saja. 

Agus menjamin alat ini tidak 
merepotkan saat mobil-
isasi ke site karena posturnya 
ramping, apalagi tanpa kabin. 
Untuk menjamin stabilitasnya 
selama operasi, tersedia rear 
jack support. Juga tersedia 
winch yang bisa ditarik un-
tuk diikat pada pohon atau 
tiang guna mencegah resiko 
kecelakaan kerja. Sebagai 
pijakannya, mesin ini menggu-
nakan track sehingga mampu 
bermanuver di semua medan.

Sandvik merupakan pabrikan 
global yang sudah lama me-
layani kebutuhan berbagai in-
dustri di Indonesia, terutama 
di sektor tambang dan kon-
struksi. Jaringan  bisnisnya su-
dah meluas, termasuk dalam 
menyediakan after sales 
services (ASS). Agus bilang 
bahwa Sandvik mendukung 
kehadiran produk ini dengan 
menyediakan suku cadang 
fast moving dan consumable di 
Indonesia. Sedangkan untuk 
parts yang slow moving distok 
di Singapura.

Tidak hanya itu, Sandvik me-
nyediakan tenaga mekanik 
yang benar-benar dedicated 
untuk masing-masing bidang 
seperti surface drilling dan 
underground drilling. Mereka 
memiliki spesialisasi sendiri-
sendiri. Juga tersedia PSSR 
(Parts Support Sales Rep) 
yang secara rutin melakukan 
kunjungan cuma-cuma ke 
customer per tiga bulan khu-
sus untuk mengetahui kondisi 
unit. “Tim ini akan memberi-
kan informasi dan rekomen-
dasi kepada customer men-
genai kondisi unit dan kom-
ponen-komponen serta parts 
apa saja yang perlu diservis 
dan sebagainya,” tutur Agus 
seraya menyebutkan tim sup-
port lainnya, TSR (Team Sales 
Reps), yang akan berkunjung 
untuk menganalisis penggu-
naan drilling tools.  EI

ConstruCtion equipment

pneumatic yang menggunakan 
kompresor eksternal untuk 
mensuplai angin ke dalam. 
Proses kerja mesin yang ber-
liku-liku ini membuat mesin 
bor kurang efisien. “Tingkat 
efisiensi bahan bakar 
DC400R sekitar 14 hingga 15 
liter per jam, sedangkan me-
sin pneumatic berkisar antara 
22 hingga 24 liter per jam,” 
ujarnya. 

DC400R juga memiliki ke-
mampuan penetrasi (real 
penetration) yang yang tinggi, 
rata-rata 90 meter per jam. 
Namun, Agus mengingatkan, 
kecepatan penetrasi sangat 
ditentukan oleh kondisi be-
batuan yang diterobos. Artinya, 
makin keras batunya, maka ke-
cepatan pemboran berkurang. 
Sebaliknya, jika batunya lunak, 
maka kecepatan penetrasinya 
makin tinggi. “Berdasarkan 
hitung-hitungan Sandvik, murni 
untuk pekerjaan drilling saja, 
kecepatan penetrasi alat ini 
sekitar 2,5 meter per menit 
dengan besar lubang bor 2,5 
inci,” Agus meyakinkan. 

Cara kerja mesin ini ter-
golong unik. Dirancang 
sebagai unit bor permukaan 

COnSTrUCTiOn.SAnDviK.COM)
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Mobil Lubricants mem-
perkenalkan sistem 
GOLD (Grease 

One-Way Logistics and Dis-
tribution) dalam pameran 
Mining Indonesia 2017 yang 
berlangsung selama tiga hari, 
13-16 September di di Jakar-
ta International Expo Kemay-
oran. Sistem GOLD terbukti 
mampu menjaga kualitas 
grease selama proses perpin-
dahan produk pelumasan dan 
menjaga pelumasan terbebas 
dari kontaminasi. Sistem 
GOLD juga dapat menekan 
biaya operasional dan meng-
hemat waktu dibandingkan 
dengan menggunakan wadah 
pelumasan konvensional. 

Solusi distribusi dan logistik 
yang baru ini dimaksudkan 
untuk mendukung pertumbu-
han mesin-mesin industri di 
Indonesia, terutama disektor 
tambang. Peranan industri 
tambang dan energi ke depan 
menjadi sangat vital. Salah 
satu aspek penting dalam 
proses pertumbuhan sektor 
pertambangan dan energi 
adalah efisiensi dan produk-
tivitas mesin-mesin industri 
dengan penggunaan peluma-
san yang tepat guna mening-
katkan daya saing bisnis serta 
kinerja perusahaan.

Selain memperkenalkan 
Sistem GOLD kepada selu-
ruh pengunjung dan pelaku 
industri pertambangan yang 
mengunjungi booth peru-
sahaan, Mobil Lubricants 
juga memperlihatkan jajaran 
produk unggulannya. “Partisi-
pasi Mobil Lubricants dalam 
pameran Mining Indonesia 
2017 adalah bentuk komit-
men kami untuk para pelaku 
industri yang diharapkan 
mampu menjawab tantangan 
industri pertambangan  den-
gan menghadirkan produk-
produk pelumasan dengan 

kualitas unggulan dan ber-
basis inovasi serta teknologi 
canggih,” kata Havidz Kus 
Hidatullah, B2B Marketing 
Manager, ExxonMobil Lubri-
cants Indonesia.

Sistem GOLD disediakan 
sebagai pengganti wadah pe-
nyimpanan produk peluma-
san, yang mampu menampung 
hingga 816 kilogram pelumas 
atau setara dengan 5 wadah 
pelumas konvensional. Selain 
itu, sistem ini mampu melind-
ungi pelumas selama proses 
pemindahan dan distribusi 
dari kontaminasi udara atau 
air yang bisa merusak kualitas 
pelumas hingga dapat mengu-
rangi downtime. 

Meyki Budi Ferdian, Na-
tonal Sector Manager Min-
ing, ExxonMobil Lubricants 
Indonesia, menjelaskan peng-
gunaan sistem GOLD yang 
diharapkan dapat membantu 
industri untuk menekan biaya 
logistik dan waktu yang dibu-

tuhkan pada proses distribusi 
produk pelumasan. 

Havidz mengatakan, di tengah 
ketatnya persaingan bisnis, 
para pelaku industri pertam-
bangan perlu memperhatikan 
faktor efisiensi, baik dari segi 
tekhnis maupun pemilihan 
perangkat produksi yang 
tepat, agar dapat mening-
katkan kinerja perusahaan. 
Ia menuturukan, di Amerika 
Serikat, para ahli dari Mobil 
Lubricants merekomenda-
sikan penggunaan system 
GOLD kepada sebuah pe-
rusahaan tambang batu bara 
sebagai salah satu proses uji 
coba. Terbukdi dengan sistem 
GOLD, perusanaan ini bisa 
melakukan penghematan 
biaya proses keamanan dan 
pengurangan waktu yang 
dibutuhkan untuk mengisi 
truk pemindah pelumas sebe-
sar USD 19.750 atau setara 
dengan Rp.263.445.250.

Selain itu, peningkatan peng-

hematan pengeluaran dengan 
mengurangi jumlah limbah 
pelumas  yang tersisa di 
dalam wadah sebesar USD 
1.912 atau setara dengan Rp 
25.504.168. Hal ini menye-
babkan perusahaan berpo-
tensi melakukan penghematan 
sebesar USD 21.662 atau 
setara dengan Rp 288.992.401 
per tahun dengan menggu-
nakan Sistem GOLD. 

Mobil Lubricants berkomit-
men untuk memberikan 
inovasi teknologi yang telah 
terbukti mampu melindungi 
perangkat mesin industri 
untuk masa pakai yang lebih 
lama serta menjaga performa 
mesin tetap prima. Dengan 
hadirnya Sistem GOLD se-
bagai salah satu perangkat 
unggulan, inovasi ini diharap-
kan bisa membantu para 
pelaku industri pertambangan 
mengubah tantangan menjadi 
keuntungan dalam rencana 
jangka panjang bisnis yang 
berkelanjutan.  EI

MoBIl luBrIcants
perkenalkan sIsteM gold

Havidz Kus 
Hidayatullah, 
B2B Market-
ing Manager, 
ExxonMobil 
Lubricants 
Indonesia dan 
Meyki Budi 
Ferdian, Na-
tional Sector 
Manager Min-
ing, ExxonMo-
bil Lubricants 
Indonesia.

Mobil lubricants memperkenalkan sistem gold (grease 
one-Way logistics and distribution) untuk meningkatkan 

efisiensi distribusi dan logistik sektor pertambangan.
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PT Pertamina Lubricants, 
anak perusahaan PT 
Pertamina (Persero) 

yang mengelola bisnis pelu-
mas secara domestik dan 
internasional, kembali menun-
jukkan komitmen perusahaan 
untuk menjadi perusahaan 
pelumas kelas dunia dengan 
melakukan penetrasi pasar ke 
Timur Tengah. Diwakili oleh 
Manager Grease and Specialty 
Products, Eko Budiarso, dan 
Sales Area Manager V Retail 
Surabaya, Wahyudi Kurniawan, 
didampingi Atase Perdagangan 
KBRI Cairo, Burman Rah-
man menyepakati transaksi 
kontrak penjualan pelumas 
dengan perusahaan Mesir, 
Ashrafco, Jumat (28/9) di Kai-
ro. Eko Budiarso menyatakan, 
penjualan pelumas Pertamina 
ini sebagai trial order satu 
kontainer 20 feet dengan nilai 
sebesar USD 56,695 atau se-
nilai Rp 737 juta.

Direktur Utama Ashrafco, 
Dr Khaleed Hammad, me-
nambahkan bahwa kontrak 
ini merupakan awal yang baik 
bagi hubungan Ashrafco den-
gan PT Pertamina Lubricants. 
Khaled meyakini pelumas 
produksi Pertamina berkuali-
tas tinggi dan dapat bersaing 
dengan produk serupa di 
pasar Mesir.

Duta Besar Republik Indone-
sia untuk Mesir, Helmy Fauzy, 
menerangkan PT. Pertamina 
Lubricants telah gigih menja-
jaki peluang pengembangan 
pasar pelumas karya anak 
bangsa di Mesir. Sebelum-
nya, Juni 2017, delegasi PT 
Pertamina Lubricants yang 
dipimpin oleh Direktur Sales 
& Marketing PT Pertamina 
Lubricants, Andria Nusa, 
telah mengawali penjajakan 
pasar pelumas Pertamina 
dengan melakukan beberapa 

pertemuan bisnis dengan 
enam perusahaan Mesir, 
baik yang telah mengimpor 
produk perlengkapan otomo-
tif Indonesia seperti ban dan 
velg mobil Indonesia, maupun 
dengan partner potensial Me-
sir lainnya.

Atase Perdagangan, Bur-
man Rahman menambahkan, 
“Kini Pertamina Lubricants 
dan Ashrafco telah memu-
lai kesepakatan kerjasama 
bisnis pelumas ini. Ashrafco 
memiliki reputasi baik selain 
sebagai peraih Primaduta 
Award 2016 atas loyalitasnya 
dalam membeli produk dari 
Indonesia dan juga sebagai 

agen tunggal untuk pelek PT 
Prima Alloy sejak Tahun 1999, 
agen tunggal pelek PT Ban-
gun Sarana Alloy sejak tahun 
2004 dan agen tunggal ban 
kendaraan PT. Elang Perdana 
sejak 2005.”

Menanggapi respons positif 
dari kesepakatan kontrak 
transaksi ini, Duta Besar RI 
untuk Mesir, Helmy Fauzy 
mengaku senang dan turut 
memberikan apresiasi. “Saya 
berharap transaksi satu kon-
tainer ini, yang pengirimannya 
akan dilakukan pada Oktober 
2017, dapat menjadi kerjasa-
ma yang berkelanjutan dan 
dilanjutkan dengan order yang 

lebih besar lagi pada masa-
masa mendatang,” ucapnya 
berharap.  

Dengan populasi penduduk 
mencapai 93,62 juta orang 
(Capmas September 2017), 
Mesir merupakan pasar yang 
cukup potensial bagi pro-
dusen pelumas. Hingga saat 
ini terdapat lebih dari 10 
produk pelumas baik lokal 
maupun internasional yang 
mendominasi pasar Mesir. 
Meski demikian, PT Pertam-
ina Lubricants menyatakan 
keyakinannya bahwa produk 
pelumas Pertamina mampu 
bersaing dengan produk lain 
di pasar Mesir.  EI

Kunjungan 
Dubes repub-
lik Indonesia ke 
Booth Pertam-
ina Lubricants 
pada event 
indonesia Expo 
2017. 

peluMas pertaMIna
teMBus pasar MesIr

Atase Perda-
gangan Bur-

man Rahman, 
Sales Area 
Manager v 

Retail Sura-
baya Wahyudi 

Kurniawan, 
Direktur Uta-
ma Ashrafco 
Dr. Khaleed 

Hammad, 
Manager 

Grease & 
Specialty 
Products 

Eko Budiaso, 
Staff KBRI 

Mesir Syamsu 
Alam. 

Dok. Pertamina Lubricants

lubriCation
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Volvo Group meman-
faatkan pameran 
Mining Indonesia 2017 

yang digelar pertengahan 
September lalu sebagai pang-
gung untuk menampilkan 
solusi terbaiknya di industri 
tambang. Di segmen truk, 
booth pabrikan asal Swedia ini 
dihuni oleh produk-produk 
VT-truk terkuat dan dileng-
kapi dengan I-Shift, yang ter-
diri dari kendaraan FH16 610 
6x4T dan FMX 440 8x4R. 
Sementara Volvo Construc-
tion Equipment memboyong 
crawler excavator EC950E 
dan articulated hauler A60H. 

Volvo Trucks (VT) dan Volvo 
Construction Equipment 
(VCE) menghadirkan produk 
terbesarnya, VT-truk terkuat 
dan teknologi I-Shift dan VCE-
Excavator dan pengangkut ter-
besar. Indonesia Mining Expo 
tahun ini menyoroti rangkaian 
mesin-mesin terkuat dalam 
industry tambang. Presentasi 
dari unit terkemuka dalam in-
dustru hadir di tengah-tengah 
tumbuhnya permintaan pera-
latan yang meningkat di sector 
pertambangan Indonesia. 

Kehadiran mesin-mesin besar 
di atas area pameran seluas 

600 m2 memperlihatkan ke-
siapan Volvo Group mendu-
kung industri tambang yang 
kembali bergairah setelah 
mengalami perlambatan sela-
ma sekitar empat tahun tera-
khir. Khusus jagoan-jagoan 
tambang berkapasitas besar, 
Crawler Excavator EC950E 
dan A60H Articulated Hauler, 
merupakan yang pertama 
kalinya diperkenalkan secara 
resmi di wilayah Asia. 

Valery Muyard, President Di-
rector Volvo Trucks Indonesia 
mengatakan bahwa sejak 40 
tahun lalu Volvo Grup di In-

donesia telah berkomitmen 
untuk menyediakan peralatan 
yang hemat bahan bakar dan 
produktif ke pasar Indo-
nesia. Eduoard Savelli, Vice 
President Volvo Construction 
Equipment untuk Indonesia, 
menambahkan bahwa kian 
meningkatnya aktivitas di 
industri pertambangan akan 
menaikkan permintaan alat 
berat. Belum lagi permin-
taan alat untuk mendukung 
rencana pembangunan infra-
struktur yang sangat ambisius 
dari pemerintah. “Para peng-
guna alat akan makin fokus 
memaksimalkan pancapaian 
‘biaya per ton’ terbaik, se-
hingga kami berharap minat 
terhadap produk-produk 
kami makin besar,” ungkap 
Eduoard sembari mempro-
mosikan alat-alat Volvo yang 
diklaim efisien dan produktif.

“Sebagai pemain utama di 
industri peralatan tambang, 
komitmen Volvo untuk mem-
perkenalkan mesin terbaik 
asal Swedia melalui Indonesia 
Mining Expo 2017 adalah cara 
terbaik. Mesin-mesin ini san-
gat cocok untuk menampung 
permintaan pasar lokal di 
Indonesia,” kata Eduoard lagi 
saat meresmikan booth Volvo 
Group yang dibuka oleh Duta 
Besar Swedia untuk Indonesia, 
Johanna Brismar Skoog.

Keikutsertaan Volvo Group 
dalam pameran ini mendapat 
dukungan kuat dari dealer-
dealernya, yaitu Indotruck 
Utama, Ekadharma Jaya Sakti 
dan Intraco Penta Prima Ser-
vis. “Kami berharap dari rang-
kaian yang menakjubkan pada 
acara tahun ini, kami dapat 
menunjukkan kepada semua 
pelanggan bahwa kami dapat 
memenuhi harapan mereka 
di industri pertambangan,” 
tutup Valery.@

volvo group perkenalkan 
jagoan-jagoan
taMBang terBaIk
volvo group semakin memperkuat posisinya sebagai penye-
dia solusi yang terkemuka untuk industri tambang di Indo-
nesia dengan memperkenalkan produk-produk jagoannya. 

truCking



EQUIPMENT INDONESIAoktober-november  2017 37

truCking

Versi baru teknologi I-
Shift dari Volvo Trucks 
memungkinkan untuk 

menambahkan dua crawler 
gears. Hal ini berarti, antara 
lain, truk bisa bergerak dari 
berhenti dan mengangkut 
beban berat dalam situasi 
ekstrim. I-Shift dengan crawler 
gears menawarkan keselu-
ruhan beban berat untuk 
truk berat dengan transmisi 
otomatis untuk mengatur 
kecepatannya saat melaju dan 
mundur secara perlahan.

Dengan crawler gears baru, 
truk bisa melaju dengan ke-
cepatan serendah 0,5-2 km/

jam. Hal ini sangat membantu 
selama manuver presisi pada 
pekerjaan konstruksi dan 
perawatan. Semakin berat 
operasi pengangkutan dan 
semakin buruk permukaan 
atau medan, semakin banyak 
pengemudi memperoleh 
keuntungan dari sebuah truk 
dengan crawler gears. 

Bagi perusahaan pengang-
kutan yang melakukan op-
erasi transportasi berat pada 
permukaan yang menuntut 
maupun jalan raya biasa, 
crawler gears juga menawar-
kan banyak fleksibilitas dan 
kemungkinan penghematan 

bahan bakar yang lebih baik. 
Menggabungkan crawler gears 
dengan rasio rear axle yang 
sesuai yang mengoptimalkan 
putaran mesin pada kecepatan 
tinggi menghasilkan konsumsi 
bahan bakar yang lebih rendah 
di jalan raya. Ini merupakan 
keuntungan yang signifikan 
bagi perusahaan pengangkutan 
pada segmen pertambangan.

lebih lanjut pada transmisi 
otomatis I-Shift Volvo Trucks. 
Versi baru I-Shift telah 
dikembangkan secara khusus 
untuk kemudahan yang luar 
biasa dan terutama menge-
mudi dengan kecepatan 
rendah. 

I-Shift dengan Crawler Gears 
dapat memungkinkan menge-
mudi seperlahan mungkin 
sampai dengan 0,5-2km/h dan 
dapat berangkat atau mulai 
dari keadaan berhenti dengan 
cakupan beban yang berat, di 
mana hal ini sangat unik un-
tuk seri truk yang diproduksi 
dengan gerarbox otomatis. 

Transmisi tersedia sebagai 
direct-drive maupun overdrive 
gearbox dengan satu atau dua 
rasio crawler. Technologi ini 
juga memungkinkan untuk 
menentukan dua rasio crawler 
mundur.

Crawler gears yang rendah 
diintegrasikan ke dalan trans-
misi I-Shift. Untuk menangani 
beban dengan jumlah yang 
tinggi, beberapa komponen 
terbuat dari bahan berkekua-
tan tinggi. Gearbox dibuat 12 
cm lebih panjang dari unit 
I-shift konvensional. I-shift 
dengan crawler gears juga 
tersedia untuk Volvo FMX 
400 8X4R, FMX 440 6X6R, 
dan Volvo FH 16 610 5X4T. 

rasio I-shift dengan 
crawler gears 

Pada gearbox dengan satu 
crawler gear, rasionya adalah 
19:1 pada gearbox direct-drive, 
atau 17:1 pada gearbox over-
drive. (Rasio gigi terendah 
pada I-Shift direct-drive gear-
box umumnya adalah 15:1. 

Pada gearbox direct-drive atau 
overdrive gearbox dengan dua 
crawler gear rasio terendah 
adalah 32:1. Rasio terendah 
dari gigi mundur adalah 37:1 
pada gearbox direct-drive. 

Bergantung pada area aplika-
si, I-shift tersedia dengan satu 
atau dua crawler gears maju, 
dan dengan atau tanpa dua 
crawler gears mundur. Crawler 
gears mundur memungkinkan 
pengguna untuk mundur den-
gan sangat perlahan, yang be-
rarti merupakan keuntungan 
besar pada saat maneuver 
memutar yang memerlukan 
ketepatan luar biasa.

Fakta-fakta I-shift 
dengan Crawler Gears

I-shift dengan crawler gears 
merupakan pengembangan 

VolVo Trucks:

technologI
I-shIFt dengan
craWler gears
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PT. Mercedes-Benz Dis-
tribution Indonesia 
(MBDINA) menampilkan 

delapan kendaraan di atas area 
seluas 750m2 pada acara Mining 
& Construction Indonesia 2017 
di Jakarta International Expo 
Kemayoran, 13-16 Septem-
ber lalu. Selama pameran itu 
para pelanggan menyaksikan 
rangkaian truk Mercedes-Benz 
yang dikhususkan untuk medan 
berat. Rangkaian truk yang 
ditampilkan pada eksibisi ini 
terdiri dari empat model: Ac-
troz, Unimog, Axor, Arocs serta 
Sprinter.

Bintang Mercedes-Benz dalam 
pameran kali ini Axor yang 
dibuat khusus di Indonesia 
untuk pasar Indonesia. Truk 
yang dirakit pada pabrik 
Mercedes-Benz Indonesia di 
daerah Wanaherang, Bogor ini 
sudah diluncurkan pada  29 
Agustus 2017. Lini produk ini 
siap diaplikasi pada medan on-
road maupun off-road. Dengan 
peluncuran New Axor ini, 
Mercedes-Benz menyediakan 
sebuah keluarga baru truk yang 
menawarkan nilai tinggi bagi 
para pelanggan.

“Kami melihat sebuah peluang 
besar di segmen pertambangan 
dari tren pasar yang meningkat 
dan kami berkomitmen untuk 
mendukung para pelanggan 
di Indonesia dengan produk 
yang sesuai. Ini menjadi alasan 
utama mengapa kami melun-
curkan New Axor 2528 C 
yang dirakit lokal di Indonesia,” 
kata Maximilian Knorr, Direc-
tor of Network, Product & 
Retail Trucks Indonesia saat 
peluncuran truk-truk ini pada 
pameran tersebut. Acara ini 

Maximilian Knorr dan Markus villinger berpose di 
depan truk Mercedes-Benz Axor 4843 K

Mercedes-Benz taWarkan
one stop solutIon

Maximilian Knorr, Director of network, Product & retail Trucks 
indonesia, Markus villinger, CEO Daimler Commercial vehicles 
Indonesia, Ralf Kraemer, Managing Director of Mercedes-Benz 
Distribution indonesia dan Olaf Petersen, vice President regional 
Centre Commercial vehicles South East Asia berfoto di depan 
truk Mercedes-Benz Axor 2528 C dan Arocs 4042 K.

Truk Mercedes-Benz Axor 2528 C dan Arocs 4042 K yang 
ditampil pada pameran Mining Indonesia 2017.

TrUCKINg

juga dihadiri oleh CEO Daimler 
Commercial Vehicles Indonesia, 
Markus Villinger, dan Ralf Krae-
mer selaku Managing Director 
of Mercedes-Benz Distribution 
Indonesia.

Lini produk Axor memiliki 
keunggulan dalam Total Cost of 
Ownership (TCO) yang men-
jadi tolak ukur dalam kualitas, 
keamanan dan kenyamanan. 
Untuk keamanan, Axor memi-
liki fitur LED daytime running 
light, Anti-Lock Braking System 

(ABS), serta engine brake. Selain 
itu, Axor dirancang oleh para 
insinyur Mercedes-Benz di Jer-
man. Lini produk Axor juga akan 
mendapatkan program customer 
service Mercedes-Benz yang 
handal, meliputi flying doctor dan 
technical training untuk para me-
kanik konsumen truk Axor.

Actros adalah solusi yang sudah 
terbukti untuk aplikasi on-road 
dan off-road. Sementara Unimog 
adalah kendaraan spesial dari 
Mercedes-Benz, yang berfungsi 

sebagai truk berukuran lebih 
kecil untuk aplikasi khusus 
di lingkungan off-road, serta 
Sprinter yang merupakan ken-
daraan utilitas premium.

Yang terakhir, New Arocs, yang 
menjadi truk off-road masa de-
pan Mercedes-Benz yang diper-
lihatkan untuk pertama kalinya 
di Indonesia pada pameran ini. 
Penjualan resmi truk ini di pa-
sar Indonesia dijadwalkan pada 
semester dua tahun 2018. Saat 
ini MBDINA sedang melakukan 
proses homologasi dan memas-
tikan kesiapan purna-jual untuk 
Arocs di Indonesia.

New Arocs menawarkan be-
berapa keunggulan penting 
seperti biaya operasional yang 
lebih rendah, design yang kokoh 
dan handal, tingkat kenyamanan 
dan keamanan yang lebih tinggi 
bagi pengendara, serta menjadi 
model Euro 3 yang pertama 
di Asia Tenggara. Truk ini juga 
menawarkan biaya opera-
sional yang lebih rendah berkat 
teknologi inovatif seperti Mer-
cedes Powershift 3 dan the new 
inline 6-cylinders Euro 3 engine 
dengan torsi tinggi bahkan pada 
kecepatan mesin rendah. 

New Arocs memiliki desain yang 
kokoh dan handal serta sudah 
terbukti di seluruh dunia. Untuk 
kenyamanan pengendara, Arocs 
memiliki kabin yang diperbaha-
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kesepakatan hokI & hMc
suplaI xcIent secara cBu

Truk Hyundai kategori 5, Xcient

Acara penandatanganan kesepakatan untuk mensuplai truk 
Hyundai Xcient secara CBU ke indonesia oleh Presdir HOKi, iki 
Wibowo, dan Lee in-Cheol selaku Senior vice President HMC 
di markas HMC, Yangjae-dong, Seoul, Korea Selatan pada 20 
September 2017. 

PT. Hyundai Oto Komer-
sial Indonesia (HOKI) 
selaku APM Hyundai 

Truck & Bus Indonesia dan 
principal-nya, Hyundai Mo-
tor Company (HMC), sudah 
menandatangani kesepakatan 
untuk memasukkan unit 
Xcient ke Indonesia secara 
CBU. Kesepakatan tersebut 
juga menjadi pintu masuk 
menuju langkah selanjutnya, 
yaitu Joint Venture dan segera 
merealisasikan impor dalam 
bentuk CKD. Acara sign-
ing ceremony dilakukan oleh 
President Director HOKI, Iki 
Wibowo, dan Lee In-Cheol, 
Senior Vice President HMC di 
kantor pusat HMC, Yangjae-
dong, Seoul, Korea Selatan 
pada 20 September 2017. 

Dengan kesepakatan ini, HMC 
memperluas area bisnisnya ke 
Indonesia yang memiliki pasar 
kendaraan komersial besar. 
Dari segi jumlah, kendaraan 
yang masuk secara CKD lebih 

 (Dok. Ei)

pt. hyundai oto 
komersial Indo-
nesia (hokI) dan 
hyundai Motor 
company (hMc) 
mencapai kese-
pakatan untuk 
memasukkan 
truk-truk xcient 
secara cBu ke 
Indonesia. 

Wibowo sembari 
berpromosi.

Menyambut ke-
datangan truk-truk 
CBU itu, HOKI 
segera menyiap-
kan jaringannya di 
berbagai daerah 
mulai dari Jakarta, 
Jawa Barat, Suma-
tera Utara/Aceh, 
Kalimantan dan 
Sulawesi. Kelima 
daerah ini akan 
memiliki fasilitas 
dealer 3S (Sales, 
Service, Spare 
parts).

Kehadiran truk 
kategori 5 Xcient 
merupakan langkah 

besar dari CBU, namun hal 
itu tidak berarti CBU dapat 
diabaikan. “Truk-truk Xcient 
yang akan masuk  sangat 
kompetitif, karena memberi 
Value for Money yang tinggi 
bagi konsumen. Spesifikasinya 
akan sangat tinggi, namun 
harga tetap bersaing,” kata Iki 

awal. Selanjutnya HOKI akan 
memasukkan Mighty untuk 
kategori 2, H350 untuk travel 
dan pariwisata, dan Universe 
yang akan mengisi kebutuhan 
bus super nyaman di Indone-
sia. Xcient akan masuk dalam 
dua varian, yaitu 6X4 Dump 
dan 6X4 Tractor Head.@

rui secara keseluruhan, terma-
suk perangkat interiornya, das-
bor dan kelompok instrument 
yang baru serta engine brakes 
yang kuat. Arocs menawarkan 
apa yang dibutuhkan dalam 
operasi tambang heavy duty, 
karena kekokohannya yang tak 
ada saingannya. 

Meski Arocs akan diperke-
nalkan sebagai solusi off-road 
baru dari truk Mercedes-Benz, 
Actros akan tetap tersedia di 
pasar Indonesia. Contohnya 
adalah Actros 4061, yang 
dilengkapi dengan mesin V8 
dan Turbo Clutch Retarder, 
mampu memproduksi 612hp, 
torsi maksimal 2700Nm, dan 
bisa mengangkut dengan mu-
dah gross combination weight 
hingga 300 ton bahkan di 
medan berat sekali pun.

Menurut Markus Villinger, 
komitmen Mercedes-Benz un-
tuk Indonesia sudah dibangun 
sejak 1950 dengan produk-
produk yang menjadi jawaban 
bagi kebutuhan pembangunan 
melalui transportasi. “Dengan 
penawaran rangkaian produk 
yang lengkap, kami berkomit-
men menetapkan tren baru 
dalam industri truk di negara 
ini, menyediakan produk-
produk yang cocok dengan 
mutu tinggi, yang secara khu-
sus dirancang untuk kinerja 
tertinggi di medan pertam-
bangan Indonesia,” ungkapnya.

Ralf Kraemer menambahkan 
kehadiran truk-truk Arocs di 
pasar Indonesia dimaksudkan 
untuk melengkapi rangkaian 
truk-truk Actros yang sudah 
ada. “Menggabungkan tenaga, 
kekokohan dan efisiensi dengan 
cara yang unik, Arocs menerus-
kan tradisi 120 tahun kenda-
raan komersil Mercedes-benz 
dan membawanya ke masa yang 
akan datang, dengan teknologi 
inovatif yang berorientasi pada 
masa depan,” ucapnya. 

Selain rangkaian produk leng-
kap dan dua truk baru untuk 
pasar Indonesia, Mercedes-
Benz juga unggul dalam layan-
an purna-jual. Mercedes-Benz 
menawarkan dukungan teknis, 
pelatihan mekanik dan peng-
endara, garansi produk serta 
layanan-layanan tambahan 
lain untuk pelanggan, seperti 
Webparts dan On-Site Parts 
Stock. EI

truCking



EQUIPMENT INDONESIA oktober-november 201740

TrUCKINg

PT Hino Motors Sales 
Indonesia (HMSI) meng-
hadirkan varian produk 

terbaru untuk memberi nilai 
lebih bagi customer setianya 
di Indonesia pada ajang Min-
ing Indonesia 2017 di Jakarta 
International Expo Kemay-
oran, 13-16 September lalu. 
Hino meluncurkan varian 
terbaru Hino700 series, yaitu 
Hino Profia ZY 8x4 dan Hino 
Profia ZS 6x4 dengan Auto-
matic Transmission. Kenda-
raan yang masuk segmen 
heavy duty truck ini menyasar 
operasi di medan off-road 
atau pertambangan. Meng-
gunakan transmisi otomatis 
dengan 16 percepatan truk 

ini membantu pengemudi 
lebih mudah dalam berkenda-
ra dan meningkatkan efisiensi. 
Selain itu, dengan transmisi 
otomatis membantu truk ini 
dioperasikan dengan lebih 
stabil dan lancar.

Peluncuran truk ini dimak-
sudkan untuk mendukung 
produksi tambang batubara 
yang harganya cenderung men-
guat belakangan ini. “Saat ini 
bisnis batubara mulai mening-
kat dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya, seperti terlihat 
dari harga batubara acuan yang 
terus membaik. Untuk itu, 
dalam membantu kelancaran 
bisnis pertambangan, kami me-

luncurkan produk terbaru ini 
yang memiliki  Quality, Dura-
bility, dan Reliability,” kata Alex 
Sutisna selaku Wakil Presiden 
Direktur HMSI.  

Hino Profia memiliki spesifi-
kasi yang memang disesuai-
kan dengan medan berat 
pertambangan. Tidak hanya 
transmisi yang baru, truk 
ini juga memiliki sistem ke-
amanan yang lebih mumpuni. 
Hino Profia ZY dan ZS auto-
matic sudah dilengkapi den-
gan wheel parking brake 
tambahan pada bagian sumbu 
roda belakang atau Rear Axle 
(R2) yang membuat daya 
cengkram pengereman lebih 

kuat pada saat parkir. Sebe-
lumnya, pada varian manual, 
parking brake hanya terdapat 
pada bagian front axle dan 
rear axle 1 (R1).  

Selain itu, anti lock brake sys-
tem atau rem aBs juga tu-
rut disematkan untuk mengu-
rangi resiko kecelakaan. Rem 
ABS ini membuat pengere-
man lebih stabil, karena pada 
saat direm roda kendaraan 
tidak terkunci secara terus-
menerus sehingga kondisi 
kendaraan dapat dikendalikan. 

Hino Profia ZY Automatic 
juga dilengkapi dengan Trans-
mision Intarder yang dapat 
mengurangi kecepatan di 
jalan panjang yang menurun 
tanpa harus menginjak pedal 
rem sehingga dapat menghe-
mat pemakaian kanvas rem. 
Menggunakan mesin common 
rail E13C-WD, Hino Profia 
Automatic Transmission 
ini memiliki tenaga 410 PS 
dengan torsi maksimal 204 
kgm yang sangat sesuai dalam 
menghadapi beban berat di 
pertambangan batubara. 

Dari sisi interior, kini Hino 
Profia ZS dan ZY otomatis 
trandengan transmisi oto-
matis memiliki combination 
meter yang baru dengan multi 
display yang dirancang agar 
pengemudi mudah mendapat-
kan informasi yang akurat 
saat berkendara, seperti ta-
chometer economic zone dima-
na pengemudi dapat melihat 
batas berwarna hijau dalam 
tachometer yang menandakan 
dia berada  dalam pemakaian 
bahan bakar yang efisien, dan 
Red Zone yang memberi info 
bahwa pemakaiaan bahan 
bakar dalam kondisi boros. 
Selain membantu berkendara 
secara efisien, combination 
meter juga memberikan infor-
masi mengenai maintenance 
management dari kenda-
raan ini sehingga pengendara 
dapat mengetahui kapan ha-
rus melakukan perawatan. EI

hIno luncurkan varIan truk 
taMBang transMIsI otoMatIs
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PT UBM Pameran Niaga 
Indonesia dan PT Pam-
erindo Indonesia mem-

pertontonkan keperkasaan 
industri peralatan konstruksi 
dan pertambangan, termasuk 
heavy duty truck, dalam lima 
pameran niaga terbesar dan 
terkemuka se-Asia Tenggara 
yang diselenggarakan secara 
sekaligus di Jakarta Interna-
tional Expo Kemayoran, 13-
16 September 2017. Kelima 
pameran tersebut adalah 
Concrete Show South East 
Asia 2017, Mining Indonesia 
2017, Construction Indonesia 
2017, Oil & Gas Indonesia 
2017 dan Marintec Indonesia 
2017. Beragam model dan 
ukuran alat berat/konstruksi 
dari berbagai merek mengisi 
penuh area outdoor di lokasi 
pameran tersebut dan ribuan 
eksibitor dari industri-indus-
tri pendukungnya memenuhi 
area indoor. 

Sebagian besar produk 
yang tampil pada pameran 
kali ini adalah representasi 
dari industri pertambangan. 
Dibandingkan pameran Min-
ing & Construction Indonesia  
dua tahun lalu (2015), animo 
eksibitor dalam pameran kali 
ini sangat luar biasa. Kondisi 
ini tidak terlepas dari peruba-
han arah angin kondisi indus-
tri tambang dan terus bergai-
rahnya pertumbuhan sektor 
konstruksi dan infrastruktur. 
Semenjak tahun 2012, usaha 

tambang kehilangan gairah 
untuk tumbuh karena me-
rosotnya harga batu bara. 
Sementara di sektor tambang 
mineral pertumbuhannya 
terhambat oleh kebijakan 
hilirisasi. Alhasil, dalam sekitar 
empat tahun terakhir bisnis 
tambang benar-benar lesu. 
Akibatnya, pasar barang-ba-
rang modal itu ambruk. Dam-
paknya menjalar ke bisnis-bis-
nis terkait, seperti leasing dan 
perbankan serta bisnis-bisnis 
pendukung lainnya. 

antisipasi pulilhnya 
usaha tambang 

Namun, memasuki semester 
kedua tahun 2016, sudah 
mulai terasa angin peruba-
han. Harga batubara mulai 
merambat naik, meski belum 
stabil. Perusahaan-perusahaan 
tambang kembali memacu 
produksi sehingga permin-
taan alat berat maupun truk 
meningkat. Bahkan menurut 
pengakuan Robert Lie, Direk-
tur Utama PT Gaya Makmur 

Mengapa InvestasI alat 
MasIh Berat?
pt uBM pameran niaga Indonesia dan pt pamerindo Indonesia menggelar 
lima pameran sekaligus untuk mendukung pertumbuhan berbagai indus-
tri di Indonesia, terutama pembangunan infrastruktur dan bisnis tambang. 
namun, apakah sekarang saat yang tepat untuk investasi alat? 

Menteri PUPR,  Mochamad 
Basoeki Hadimoeljono 
dan Christopher Eve, 
Presdir PT UBM Pameran 
Niaga Indonesia saat 
meresmikan lima pameran 
niaga terbesar se-Asia 
Tenggara di bidang 
infrastruktur dan energi.
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Mobil (GMM), terjadi lon-
jakan permintaan truk tam-
bang pada kuartal ke-4 tahun 
lalu. Dia perkirakan permin-
taan alat tambang akan terus 
meningkat pada paruh kedua 
tahun ini. 

Pengakuan yang sama dilon-
tarkan President Director PT 
Chakra Jawara, T. Bambang 
Wira. “Penjualan truk pada 
semester I tahun  2017 ini 
cukup baik,” kata Bambang, 
“yang terutama didorong 

oleh kenaikan permintaan 
di sektor tambang menyusul 
kenaikan harga batu bara 
yang sejak kuartal IV 2016 
mengalami kenaikan berkisar 
di harga acuan USD 83.” 
Itulah sebabnya kedua pe-
rusahaan ini, PT Gaya Mak-
mur Mobil (GMM) dan PT 
Chakra Jawara, memamerkan 
produk-produk andalan mer-
eka di sektor tambang pada 
pameran ini. 

Optimisme serupa mendo-
rong beberapa suplier besar 
alat tambang tampil dengan 
kekuatan penuh pada eksibisi 
berskala internasional ini. 
Volvo Group, contohnya, 
memboyong dua alat be-
rat yang diklaim sebagai 
yang terkuat di industri ini, 
crawler excavator EC950E 
dan A60H articulated hauler. 
Kedua unit tersebut hadir di 
tengah meningkatnya per-
mintaan alat-alat berkapasitas 
lebih besar di sektor pertam-
bangan Indonesia. Sementara 
Volvo Truck memamerkan 
FH16 610 6x4T dan FMX 
440 8x4R, yang sudah dibeka-
li dengan teknologi I-shift 
dengan Crawler Gears, yang 
menawarkan keseluruhan 
beban berat untuk truk besar 
dengan transmisi otomatis 
guna mengatur kecepatannya 
saat melaju dan mundur se-
cara perlahan.

PT Trakindo Utama (Tra-

Peresmian booth 
volvo Group yang 
dihadiri oleh Dubes 
Swedia untuk 
Indonesia, Johanna 
Brismar Skoog

Ki-Ka: Direktur PT 
United Tractors Tbk 
– Iman Nurwahyu 
dan Loudy Irwanto 
Ellias – serta Presdir  
Gidion Hasan saat 
berbincang-bincang 
dengan pengunjung 
di booth perusahaan 
itu pada acara Mining 
Indonesia 2017 di JI-
Expo Kemayoran, rabu 
(13/9). 

Kunjungan Pak Poo (Murdaya Widyamirta Poo) ke booth PT 
Altrak 1978 dan PT Berca Mandiri Perkasa

SPECIAl report
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kindo) memanfaatkan pem-
eran ini untuk meluncurkan 
Motor Grader Caterpillar 
seri M generasi terbaru, Cat 
14M3 dan Cat 18M3,sebagai 
wujud komitmen dukungan 
berkelanjutan perusahaan ini 
terhadap kemajuan industri 
tambang. Alat-alat tersebut 
didesain untuk meningkatkan 
produktivitas, mencapai biaya 
operasi yang lebih rendah dan 
menghadirkan keamanan ser-
ta kemudahan dalam operasi.

Trakindo juga memperkenal-
kan Sitech, salah satu solusi 
teknologi untuk meningkat-
kan produktivitas, menjamin 
ketahanan dan keselamatan 
alat, yang meliputi komunikasi 
data tanpa kabel, pemantauan 

mesin dan diagnosa masalah, 
juga kontrol mesin. Teknologi 
ini dirancang untuk men-
gurangi biaya operasi dari 
customer, serta meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas 
dalam operasi-operasi alat. 
Sitech merupakan salah satu 
teknologi yang dikembangkan 
Trimble, salah satu pemimpin 
global dalam bidang solusi 
teknologi. 

Selain itu, Trakindo mengedu-
kasi para pemilik alat men-
genai pentingnya menjaga 
kesehatan mesin dengan me-
manfaatkan laboratorium 
S.o.S (Scheduled Oil Sam-
pling). Laboratorium ini me-
nyediakan serangkaian tes 
diagnostik untuk menganalisis 

cairan-cairan, seperti minyak 
pelumas atau bahan bakar, 
pada unit-unit alat berat dan 
peralatan lainnya. Analisis 
tersebut membantu mengi-
dentifikasi masalah lebih awal 
sebelum terjadi kegagalan 
komponen, sehingga pelang-
gan dapat menghemat biaya 
perbaikan dan waktu henti 
mesin (downtime). 

Booth PT United Tractors Tbk 
(UT) menampilkan product 
ranges yang lebih komplit 
dan tidak hanya terbatas 
pada mesin-mesin tambang. 
Di samping memamerkan 
alat-alat berat, termasuk truk-
truk untuk aplikasi-aplikasi 
tambang dan konstruksi dari 
brand-brand Komatsu, UD 

Trucks, Scania, Bomag dan 
Tadano, UT juga memanfaat-
kan pameran ini untuk mem-
perkenalkan program solusi 
Life Cycle Cost (LCC) untuk 
peralatan berat. Ini merupak-
an teknologi terbaru untuk 
men-support pelanggan dalam 
merealiasikan keberhasilan 
bisnis mereka, serta garansi 
untuk layanan purna jual yang 
dikenal sebagai UT Guaranteed 
Product Support (UT GPS). 

Untuk mendukung usaha 
tambang, rangkaian peralatan 
yang ditampilkan UT selama 
pameran ini terdiri dari hy-
draulic excavator Komatsu 
PC2000-8, dump truck Kom-
atsu HD785-7, UD Trucks 
Quester serta varian-varian 

Motor Grader anyar Caterpillar untuk aplikasi tambang. Jagoan Komatsu untuk usaha tambang skala besar, Excavator PC 2000

Compactor Sakai dan produk pendatang baru, Excavator Kato, 
yang menghuni booth PT Equipindo

speCial rEPOrT
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truk terbaru Scania. Kom-
atsu PC2000-8 merupakan 
hydraulic excavator dengan 
kategori loader besar, yang 
berfungsi untuk memuat ma-
terial ke dalam dump truck. 
Pasangan ideal alat besar ini 
adalah dump truck Komatsu 
HD785-7. Kedua unit ini di-
gunakan dalam tambang skala 
besar. 

Sementara untuk pasar 
konstruksi, seri-seri alat 
berat yang ditampilkan UT 
selama pameran ini adalah 
hydraulic excavator Komatsu 

Asphalt paver Sumitomo

menganalisis dan menentukan 
secara efektif biaya investasi 
peralatan untuk life cycle 
tertentu dari pertimbangan 
harga beli, pembiayaan, biaya 
operasional mencakup biaya 
bahan bakar, biaya perawatan 
dan perbaikan hingga resale 
value. Prinsip dasar dari LCC 
adalah memangkas semua 
biaya, meningkatkan produk-
tivitas serta mendongkrak 
resale value alat. 

Eksibitor lain yang fokus me-
mamerkan mesin-mesin tam-
bang adalah PT Kobexindo 
Tractors Tbk dengan produk 
andalannya Doosan Excava-
tor Solar 500 dan DX700, 
juga NHL Rigid Dump Trucks. 
Sementara PT Daya Kobelco 
CMI menampilkan hydrau-
lic excavator SK 330 dan 
SK480SC – keduanya untuk 
tambang skala menengah, plus 
mini excavator kelas 5 ton, 
SK50P-6. Alat yang terakhir 
ini membidik pekerjaan kon-
struksi di daerah perkotaan 
dan pasar perkebunan kelapa 
sawit. Kobelco dikenal sebagai 
sebagai pioneer mini excava-
tor di Indonesia.

Fokus garap mid-range 
excavator

Tidak semua eksibitor me-
mamerkan mesin-mesin 
besar untuk industri tambang 
selama pameran ini. Beberapa 
pemain alat fokus menyasar 
segmen konstruksi dan agri-
kultur dengan memasarkan 
excavator skala menengah 
ke bawah. Sumitomo (PT 
Sumitomo S.H.I. Construc-
tion Machinery Indonesia), 
misalnya,  memperkenalkan 
jajaran excavator terbaru dan 
produk unggulannya tahun 
depan, yakni seri ‘Dash 6’. 
Seri Dash 6 terdiri dari be-
berapa model, yang mengako-
modasi kebutuhan berbagai 
tugas berat seperti 13 ton, 20 
ton dan 35 ton. Seri produk 
tersebut dapat menangani 
berbagai jenis medan dan ak-
tivitas berat, termasuk kebu-
tuhan konstruksi, kehutanan, 
pertanian dan pertambangan. 

“Pembuatan produk-produk 
ini berdasarkan masukan-
masukan yang kami terima 
dari para pelanggan di Indo-
nesia dan kami mendengarkan 
kebutuhan mereka. Kami 

Unit-unit Excavator Kobelco menari bersama “sexy dancer”.

Booth Pelumas Exxon Mobil

PC195LC-8, asphalt finisher 
Bomag BF 300 P, single drum 
rollers Bomag BW 219 D-4, 
tandem vibratory rollers 
Bomag BW 100 AD-4, serta 
rough terrain crane Tadano 
GR-500EXL. 

Tidak hanya menawar-
kan serangkaian produk 
yang berkualitas, UT juga 
menawarkan solusi-solusi 
bagi para customer dalam 
mengoptimalkan kinerja alat 
mereka melalui konsep Life 
Cycle Cost (LCC). Ini meru-
pakan sebuah konsep yang 

speCial rEPOrT
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menghadirkan seri Dash 6 
khusus untuk pasar Indonesia, 
yang membawa peningkatan 
kualitas, kelincahan, daya tahan, 
keamanan dan produktivitas 
yang lebih baik, canggih dan 
tentunya efisien dalam kon-
sumsi bahan bakar,” kata Shoji 
Uchida san, President Director 
PT. Sumitomo S.H.I. Construc-
tion Machinery Indonesia saat 
peresmian booth Sumitomo.

Ada tiga kategori produk 
yang dipromosikan Sumi-
tomo kali ini. Kategori yang 
pertama adalah excavator 
kelas 13 ton yang didedikasi-
kan untuk sektor agrikultur, 

terutama perkebunan kelapa 
sawit, dan forestry (logging). 
Sumitomo Excavator kelas 
13 ton terdiri dari versi 
standar dan spesifikasi un-
tuk perhutanan (SH130LF 
Macan). Model lain untuk ap-
likasi forestry dan land clearing 
(pembersihan lahan) adalah 
excavator 20 ton SH210F 
Macan.

Penampilan yang agak ber-
beda juga terlihat di stand 
PT. Altrak 1978 yang tampil 
sepanggung dengan anak 
usahanya, PT Berca Man-
diri Perkasa. Perusahaan 
ini memperlihatkan bera-

gam tipe alat dari berbagai 
merek. Penampilan eksklusif 
PT. Altrak 1978 sepanjang 
eksibisi ini memperkuat jati 
dirinya sebagai salah satu 
penyedia alat-alat berat un-
tuk memenuhi kebutuhan 
berbagai industri. Namun, 
Siman Fadil selaku Direc-
tor/Deputy COO PT. Altrak 
1978 menekankan bahwa 
saat ini Altrak tidak hanya 
dikenal sebagai distributor 
beragam alat, melainkan juga 
penyedia product support yang 
bagus untuk berbagai produk 
yang dipasarkannya.

Sany yang tampil luar biasa 

Sany Group tampil eksklusif dengan menurunkan hampir semua jenis alat dan aksi “patah-patah” mini excavator Sany.

Booth Dynavis
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selama pameran ini meng-
hadirkan hampir semua tipe 
produknya, dari excavator 
mini, sedang hingga model 
lebih besar yang dijuluki seb-
agai ‘king of the heavy duty in 
the world’; dari drilling rig hing-
ga crane (mobile dan crawler 
crane); dari mixer truck hingga 
motor grader. Kehadiran 
Sany kali ini diperkuat oleh 
excavator tambang kelas 50 
ton, yang menunjukkan arah 
pengembangan pasarnya ke 
depan. Sany menempati area 
paling luas di lahan luar ruang. 

Menurut Hery Yudianto, 
CMO PT Sany Perkasa, Sany 
kembali hadir dengan satu 
pesan kunci untuk disam-
paikan kepada para stake 
holder, baik customer, calon 
customer, perbankan maupun 
leasing, bahwa citra alat-alat 
berat/konstruksi made in Chi-
na sudah berubah dan tidak 
seperti yang dikenal publik 
selama ini. 

PT. Gaya Makmur Tractors 
(GM Tractors) memperlihat-
kan produk-produk yang ses-
uai spesialisasinya di bidang 
pembuatan jalan. Perusahaan 
ini merupakan distributor 
untuk produk-produk Wirt-
gen Group (Wirtgen, Vogele 
dan HAMM) dari Jerman, Ya-
maguchi dan mini excavator 
Takeuchi dari Jepang, bulldoz-
er Shantui dan beragam tipe 
produk buatan Xuzhou Con-
struction Machinery Group 
(XCMG) dari Tiongkok. 

Ramainya kehadiran beragam 
produk selama pameran kali 
ini menunjukkan kesiapan 
industri alat-alat konstruksi 
dan mesin-mesin tambang 
dalam mendukung sektor-
sektor usaha tersebut. Na-
mun, apakah sekarang saat 
yang tepat untuk investasi 
alat-alat berat? Apakah 
produk-produknya sudah 
ready (siap untuk delivery) 
ataukah harus menunggu 
hingga beberapa bulan ke 

Truk ivECO 682 untuk aplikasi off-road maupun on-road

Peremian stand truk Mercedes Benz. 

Booth PT 
Resources 
Equipment 
Indonesia 
yang menyedia 
berbagai tipe 
pompa untuk 
usaha tambang

speCial rEPOrT
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depan? Pertanyaan yang lebih 
menantang lagi adalah apakah 
ada lembaga leasing dan/atau 
perbankan yang bersedia 
membiayai barang-barang 
modal terebut? 

Sebagian besar eksibitor 
yang kami temui selama pa-
meran ini mengakui tingginya 
antusiasme mereka mengi-
kuti pameran ini belum 
mencerminkan kondisi pasar 
yang membaik. Di sektor 
konstruksi (pembangunan 
infrastruktur), daya serap 
alat-alat baru masih rendah. 
Pertumbuhan pasarnya ma-
sih flat, meski pemerintah 
terus menggenjot pengerjaan 
proyek-proyek infrastruktur 
di berbagai daerah. Apa-
lagi sebagian besar proyek 
infrastruktur skala besar 
pemerintah itu dikuasai oleh 
BUMN Karya dan anak-anak 
usahanya sebagaimana dike-
luhkan oleh KADIN Indone-
sia baru-baru ini. 

Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat 
(PUPR),  Mochamad Ba-
soeki Hadimoeljono, saat 
membuka pameran ini me-
nyatakan bahwa pemerintah 
terus menggenjot percepatan 
pembangunan infrastruktur 
khususnya konstruksi trans-
portasi darat, seperti proyek 
jalan tol dan proyek kereta 
api; termasuk MRT (Mass 
Rapid Transportation), LRT 
(Light Rail Transit) dan Com- Terex articulated dump truk diageni UniQUiP

UNIQUIP menurunkan semua produk yang diageninya. PT Kobexindo Tractors Tbk melakukan aksi demo untuk 
menunjukkan kelincahan jajaran produk-produk excavatornya.

muter Line. Di samping itu, 
pembangunan infrastruktur 
kemaritiman juga menjadi 
fokus pemerintah.

Namun, menurut Christo-
pher Eve, Presiden Direktur 
PT. UBM Pameran Niaga 
Indonesia, diperlukan sinergi 
lintas sektor dan industri 
dalam upaya percepatan 
pembangunan infrastruktur 
di Indonesia, khususnya di 
sektor konstruksi dan sek-
tor kemaritiman. Dan kelima 
pameran yang digelr bersa-
maan ini dimaksudkan untuk 
mendukung perkembangan 
industri-industri tersebut.

Bagaimana dengan usaha 
tambang? Di sektor tambang, 
khususnya batu bara, harga 
komoditas memang sudah 
mulai menguat tetapi masih 
fluktuatif sehingga banyak 
perusahaan tambang menahan 
diri untuk melakukan investasi 
alat. “Permintaan sudah mulai 
tumbuh tetapi sebagian besar 
perusahaan tambang masih 
menahan diri sampai kondisi 
benar-benar aman. Apalagi 
perusahaan-perusahaan leas-
ing sangat selektif dalam 
pembiayaan karena mereka 
khawatir terjebak lagi ke 
dalam krisis yang sama,” ko-
mentar Budiono Wibowo, 
Product Support Director 
Daya Kobelco CMI, ketika di-
mintai pendapatnya mengenai 
prospek pembiayaan alat-alat 
tambang saat ini. EI

Excavator Pindad berusaha mencuri perhatian 
pengunjung selama pameran ini.  
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Menteri Pekerjaan 
Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR), 

Basoeki Hadimoeljono, me-
nyatakan optimis dengan 
peluang bisnis infrastruktur di 
Indonesia. Hal ini diungkap-
kannya saat membuka lima 
pameran niaga terbesar dan 
terkemuka se-Asia Tenggara 
yang terdiri dari Concrete Show 
South East Asia 2017, Mining 
& Construction Indonesia 2017, 
Oil & Gas Indonesia 2017, dan 
Marintec Indonesia 2017, yang 
diadakan di JI-Expo Kemay-
oran, 13-16 September 2017. 

“Saya berharap ini menjadi 
satu refleksi atau gambaran 
optimisme bisnis infrastruktur 
di Indonesia tetap di atas dan 
memberikan prospek yang baik 
ke depan. Market di Indonesia 
termasuk strong market di sek-
tor infrastruktur,” ujarnya.

Menteri Basoeki menambahkan 
bahwa penyelenggaraan lima 

pameran secara sekaligus kali 
ini merupakan satu gambaran 
optimisme baik kepada pelaku 
bisnis maupun masyarakat luas. 
Apalagi, alokasi anggaran pem-
bangunan infrastruktur untuk 
Kemenpupr terus meningkat 
dari tahun ke tahun, bahkan 
tetap yang tertinggi dari semua 
Kementrian/lembaga.  

Tahun ini alokasi anggaran 
infrastruktur pada Anggaran 
dan Pendapatan dan Belanja 
Negara sebesar RP 387,3 tril-
iun, dan tahun depan alokasi 
anggaran infrastruktur akan 
mencapai Rp 409,6 triliun, yang 
terdiri dari infrastruktur eko-
nomi sebesar Rp 385,1 triliun, 
infrstruktur sosial senilai Rp 
9 triliun dan dukungan infra-
struktur senilai Rp 4,9 triliun. 

Dengan menjadikan pembangu-
nan infrastruktur sebagai priori-
tas utama pemerintah, Menteri 
Basoeki berharap bisa me-main-
tain, meningkatkan dan menum-

buhkan optimisme masyarakat 
untuk berbisnis di Indonesia. Dia 
mengingatkan, pembangunan 
infrastruktur akan terus menjadi 
prioritas utama pemerintah, baik 
dengan budget allocation yang 
tinggi maupun melalui partisipasi 
masyarakat. 

Sementara dari sisi regulasi, 
lanjut Basoeki, pemerintah telah 
menerbitkan aturan agar proyek 
yang nilainya di bawah 50 miliar 
hanya diberikan bagi penyedia 
jasa konstruksi kecil. Sementara 
penyedia jasa konstruksi besar, 
termasuk BUMN, hanya bisa 
masuk ke lelang dengan nilai 
proyek di atas 50 miliar. 

“Kita ingin agar prosedurnya di-
permudah dan jauh lebih cepat 
dalam rangka mempermudah 
perijinan-perijinan yang selama 
ini menjadi momok dalam bis-
nis di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga 
akan mengatur pemanfaatan 

material concrete seperti 
beton pracetak yang sekarang 
makin meningkat pemanfaatan-
nya. “Kalau semua BUMN bisa 
mencetak beton pra-cetak 
sendiri, maka dari hulu sampai 
hilir mereka akan gunakan 
sendiri. Di situ swasta akan 
tertutup. Itu akan kami atur,” 
jelasnya. 

Menurutnya, saat ini semakin 
banyak swasta yang masuk 
ke sektor infrastruktur yang 
membutuhkan pendanaan cu-
kup besar mengingat targetnya 
cukup besar. Dia mencontoh-
kan target pembangunan jalan 
nasional sepanjang 2650 km 
dan jalan tol yang diselesaikan 
sampai tahun 2019 sepanjang 
1850 km.  

Menanggapi optimisme pemer-
intah tersebut, Christopher 
Eve selaku President Director 
PT UBM Pameran Niaga Indo-
nesia menyatakan sangat bang-
ga dapat menghadirkan secara 
bersamaan lima pameran ber-
skala internasional terlengkap 
dan terbesar se-Indonesia guna 
mendukung perkembangan 
industri konstruksi, infrastruk-
tur, energi dan kemaritiman di 
Indonesia yang saat ini tengah 
menjadi fokus utama pemerin-
tah Indonesia.

“Diperlukan sinergi lintas sek-
tor dan industri dalam upaya 
percepatan pembangunan 
infrastruktur di Indonesia, 
khususnya di sektor konstruksi 
dan sektor kemaritiman. Lima 
pameran lintas sektor ini di-
harapkan dapat memberikan 
beragam solusi kepada para 
pelaku industri yang dapat 
dimaksimalkan oleh masing-
masing sektor terkait. Para 
pelaku industry di dalam neg-
eri juga dapat memanfaatkan 
pameran ini untuk dapat mem-
perbaharui informasi, men-
emukan solusi dan mengadopsi 
teknologi terbaru yang dapat 
meningkatkan efisiensi dan 
kualitas produk di Indonesia,” 
ungkapnya.   

Pembangunan Infrastruktur Jadi
Peluang Pengembangan Bisnis Swasta

Menteri PU-Pr Basoeki Hadimoeljono dan Christopher Eve selaku President Director PT UBM Pam-
eran niaga indonesia saat membuka lima pameran niaga terbesar dan terkemuka se-Asia Tenggara, 
rabu (13/9) di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta. 

Dok. ei
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Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat Basoeki 
Hadimoeljono saat mengunjung Infrastructure Week 2016 di Jakarta.

Intertraffic Indonesia 2018

Tarsus Indonesia 
bekerja sama dengan 
RAI Amsterdam akan 

menggelar pameran bertajuk 
Intertraffic Indonesia 2018 . 
RAI Amsterdam bersama 
Intertraffic memiliki rekam 
jejak panjang sebagai salah satu 
trade event brand terbesar dan 
terpenting untuk para profe-
sional industri lalu lintas, serta 
dipercaya oleh berbagai pe-
rusahaan internasional tuntuk 
memamerkan beragam produk 
dan teknologi mutakhir mer-
eka. Acara regional Intertraffic 
telah digelar di Turki, China, 
Meksiko dan kini akan hadir 
di Indonesia pada tahun 2018 
mendatang. Sementara Tarsus 
Indonesia adalah perusahaan 
yang bergerak di bidang media, 
pameran dan konferensi ber-

tarsus Indonesia bekerja sama dengan raI amsterdam 
meluncurkan Intertraffic Indonesia 2018 di jakarta. 

basis business-to-business (B2B). 

“Intertraffic Indonesia 2018 
diharapkan dapat memper-
cepat pengembangan sektor 
lalu lintas yang sangat dibu-
tuhkan sekaligus memberikan 
peluang bisnis dan investasi 
baru, baik bagi industri lalu 
lintas lokal maupun interna-
sional. Acara ini akan meng-
hubungkan para profesional 
Indonesia dan ASEAN di 
sektor traffic melalui praktik 
dan inovasi global terbaik 
demi mendukung secara 
langsung strategi pemerintah 
untuk merangsang pertum-
buhan melalui investasi di 
infrastruktur prioritas,” kata 
Douglas Emslie, Managing 
Director Grup Tarsus Group, 
perusahaan induk Tarsus 
Indonesia.

industry NEwS

Merujuk pada laporan terba-
ru dari Tomtom Traffic Index 
2017, Jakarta yang menjadi 
Ibukota negara berada di 
urutan ketiga kota termacet 
di dunia di belakang Mexico 
City dan Bangkok. Dengan 
kepadatan lalu lintas di Ja-
karta, pengemudi membutuh 
waktu perjalanan ekstra 
hingga 58 persen. Informasi 
tersebut menunjukkan bahwa 
sektor lalu lintas membu-
tuhkan perhatian dan penan-
ganan khusus dari berbagai 
pihak.

Intertraffic Indonesia 2018 
dirancang sebagai solusi 
untuk menjawab berbagai 
permasalahan lalu lintas di 
negara ini. Event ini akan 
menghadirkan supplier 

infrastruktur jalan, manaje-
men lalu lintas, keselamatan 
jalan, dan teknologi mobilitas 
cerdas bersama dengan pe-
milik proyek infrastruktur 
jalan, transportasi umum dan 
operator jalan tol, opera-
tor transportasi dari sektor 
swasta, serta pihak otoritas 
transportasi dan berbagai 
instansi pemerintah lainnya 
untuk melakukan bisnis dan 
menghadirkan solusi untuk 
memperluas jaringan jalan di 
Indonesia sekaligus mening-
katkan keamanan jalan.

“Intertraffic Indonesia 2018 
berperan sebagai wadah 
para tokoh penting di sek-
tor infrastruktur, manajemen 
lalu lintas, safety, manaje-
men dan perkembangan 
lahan parkir, serta seluruh 
profesional dalam industri 
tersebut untuk berkumpul, 
berbisnis sekaligus mem-
berikan solusi terbaik yang 
meningkatkan mobilitas dan 
perbaikan kondisi lalu lintas 
tidak hanya di Jakarta, tetapi 
juga kota-kota besar lainnya 
di Indonesia,” papar Richard 
Butter, Manager of Intertraf-
fic Worldwide Events.

Penyelenggaraan pamerain ini 
sejalan dengan tekad Pemer-
intah Indonesia yang terus 
mendorong pembangunan 
beragam infrastruktur. Untuk 
mewujudkan konektivitas 
antar wilayah, pemerintah 
berencana membangun jalan 
raya baru sepanjang 865 km. 
Untuk mendukung mobilitas 
masyarakat yang menggu-
nakan infrastruktur tersebut 
dibutuhkan pengelolaan lalu 
lintas yang baik. Oleh karena 
itu Infratraffic Indonesia 2018 
hadir untuk mendukung 
fokus pembangunan infra-
struktur prioritas tersebut. 
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Schneider Electric, pe-
mimpin transformasi digital 
di bidang manajemen en-

ergi dan automasi, menyelengga-
rakan acara bergengsi Innovation 
Summit, 25-26 September 2017 
di Hong Kong. Acara itu menjadi 
forum bagi para pakar Schneider 
dan pemikir industri terkemuka 
dari seluruh dunia berkolaborasi 
dalam mengubah berbagai gaga-
san berani menjadi solusi untuk 
memperkuat geliat perekono-
mian digital yang sedang marak 
terjadi di dunia. 

Innovation Summit Hong Kong 
menampilkan EcoStruxure™ 
World Premiere, sebuah sesi 
yang mengungkap inovasi 
terbaru dari arsitekur milik 
Schneider Electric yang beker-
ja berlandaskan IoT, bersifat 
plug-and-play dan terbuka. 
Inovasi ini memberikan solusi 
menyeluruh di enam bidang 
utama – Power (listrik), IT, Ban-
gunan, Permesinan, Pabrik dan 
Grid (jaringan)  – yang ditujukan 
untuk empat end market yaitu 
Bangunan, Data Center, Indus-
tri and Infrastruktur. Di dalam 
sesi EcoStruxure™ World 
Premiere, diluncurkan tiga 
solusi terbaru, yaitu:

l ecostruxure™ It, 
menawarkan manajemen infra-
struktur data center berbasis 
cloud, memberikan visibilitas 
dari analisis yang bersifat 
real-time dan prediktif, guna 
mengoptimalkan kegiatan op-
erasional di seluruh komponen 
IT dan fasilitasnya.

l ecostruxure™ Build-
ing, terdiri dari platform smart 
building yang kolaboratif dan 
arsitektur sistem yang terbuka 
yang memungkinkan para de-
veloper dan mitra mereka un-
tuk berinteraksi, berbagi data 
dan mengembangkan aplikasi, 

Schneider Electric Dukung Perekonomian
Digital di Innovation Summit Hong Kong

guna meningkatkan efisiensi 
hingga 30 persen dan memas-
tikan kenyamanan optimal bagi 
penghuninya.

l  platform ecostruxu-
re™ Industrial software, 
yang menggabungkan ska-
labilitas dan keahlian domain 
untuk memungkinkan orang 
dan proses untuk bekerjasama 
tanpa hambatan, sehingga me-
mungkinkan total biaya kepe-
milikan terendah tanpa men-
imbulkan risiko, mengganggu 
keamanan data atau kulaitas 
kinerja.

Di Innovation Summit Hong 
Kong, lebih dari 1000 pelang-
gan Schneider dari seluruh 
dunia dapat menyimak lebih 
dari 50 pembicara ahli, ter-
masuk Jean-Pascal Tricoire, 
Chairman dan CEO Schneider 
Electric dan Cyril Perducat, 
Executive Vice President IoT 
& Digital Transformation, 
Schneider Electric. Rangkaian 
program acara menampilkan 
perbincangan strategis dan 
sesi belajar interaktif dengan 

Suasaa innovatin Hub Tour yang menghadirkan berbagai solusi terbaru dari Schneider Electric.

beragam kelompok pelanggan 
dan partner, yang seluruhnya 
dirancang untuk mempercepat 
solusi digital. 

Peserta juga dapat mengun-
jungi Innovation Hub, sebuah 
pameran seluas lebih dari 
1.000 meter persegi yang me-
nampilkan begitu banyak ragam 
portofolio software, solusi dan 
layanan dari Schneider Electric. 
Innovation Hub juga dilengkapi 
dengan Partner Village, yang 
menggabungkan jaringan mitra 
dan start up di bidang teknolo-
gi, termasuk Microsoft, Ac-
centure, Cisco, Intel dan Sales-
force, yang juga menampilkan 
inovasi terbaru mereka.

“Perekonomian digital yang baru 
tengah berkembang di seluruh 
pasar, dimana IoT, artificial intel-
ligence dan digitalisasi semakin 
cepat menghadirkan kesempa-
tan yang tak terbatas bagi selu-
ruh perusahaan untuk jauh lebih 
efisien, disruptif dan terdiferen-
siasi dengan baik,” ujar Tricoire. 
“Misi kami sederhana: menye-
diakan teknologi digital terbuka 

INDUSTry news

dan praktis yang memungkinkan 
gagasan-gagasan berani dari 
pelanggan kami diperkuat oleh 
ekonomi digital.“

Melalui pelaksanaan Innovation 
Summit Hong Kong, Schneider 
juga memperkuat komitmen 
keberlanjutan COP21 untuk 
merealisakan target menjadi 
perusahaan netral karbon pada 
2030, dimana komitmen ini 
secara konsisten terus ditera-
pkan pada acara-acara besar. 
Schneider berinvestasi dalam 
proyek carbon offset untuk 
mengimbangi semua perjalanan 
udara dan seluruh kegiatan 
konstruksi yang berkaitan 
dengan acara ini. Praktik 
penyelenggaraan acara yang 
berkelanjutan dilaksanakan 
sepanjang acara melalui kon-
trol iklim yang dikelola, fokus 
pada kemasan dan makanan 
yang berkelanjutan, dan pen-
gurangan penggunaan kertas 
dan limbah. Komitmen keber-
lanjutan ini akan terus digalak-
kan dalam semua pelaksanaan 
Innovation Summit World Tour 
mendatang.
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Sejak pemerintah Indone-
sia mengumumkan rencana 
berani untuk memperluas 

pasar pembangkit listrik lokal 
dengan tambahan mencapai 35 
GW per tahun 2021, produsen 
turbin dari Ceko - Doosan 
Škoda Power, didukung oleh 
Doosan Group, perusahaan 
tertua di Korea Selatan dipilih 
untuk membagi pengalamannya 
dalam pembuatan turbin uap. 
Sebuah rencana yang ambisius 
sudah seharusnya didukung oleh 
supplier yang berpengalaman. 

Berpengalaman dalam pembua-
tan turbin hingga ratusan tahun 
menjadikan setiap unit Doosan 
Škoda Power personifikasi dari 
sebuah presisi dan keahlian 
dunia teknik. Selain mencip-
takan turbin, saat mengerjakan 
permintaan khusus dari klien, 
Doosan Škoda Power juga akan 
memberikan bantuan dalam 
instalasi, peluncuran dan per-
awatan setiap unitnya.

“Sejak Indonesia menjadi sebuah 

potensi besar dalam industri 
turbin uap, sangat logis untuk 
membuka kantor regional di Ja-
karta untuk memahami dan men-
gamati pasar lokal dengan lebih 
baik serta untuk memperkuat 
niat kami beroperasi dengan suk-
ses di Indonesia. Pengembangan 
bisnis memerlukan waktu, teru-
tama di Asia. Kantor lokal mem-
bantu dalam menjembatani para 
konsumen, penyuplai lokal den-

Sistem Otomasi Bangunan Metasys® 9.0 dari Johnson Controls
Johnson controls menawarkan kontroler IP terbaru 
dan  antar-muka pengguna yang disempurnakan untuk 
membantu pelanggan membuktikan investasi masa 
depan mereka dan menjadikannya lebih produktif.

Sistem otomasi bangunan Metasys® 9.0 yang baru dari Johnson 
Controls menawarkan perangkat tambahan yang substansial ke jaja-
ran produk Metasys, termasuk dua fitur pengontrol iP dan antarmuka 
pengguna baru (Ui) yang menemukan informasi penting dan menyele-
saikan masalah lebih mudah dari sebelumnya. 

berbagi aset dan infrastruktur 
jaringan TI serta  future-proofing 
kabel jaringan BAS dengan 
pemasangan kabel Ethernet.  
Keduanya terdaftar sebagai 
BTL BACnet Advanced Ap-
plication Controllers (B-AAC), 
termasuk di dalamnya adalah 
jam real-time untuk penjadwa-
lan internal, alarming dan trend-
ing, dan mendukung topologi 
bintang dan rantai daisy.

Metasys 9.0 adalah produk 
berbicara dengan, mendengar-
kan dan mengamati operator 
bangunan yang menggunakan 
Metasys dari rilis sebelum-
nya,” kata Don Albinger, vice 
president dan general manager, 
Global Controls, Johnson 
Controls, dilansir dari rilis yang 
diterima Equipment Indonesia 
Selasa (10/10). “Dengan rilis 
terbaru ini, kami telah mere-
spons permintaan terhadap 

Johnson Controls  mem-
perkenalkan sistem Oto-
masi Bangunan terbaru 

Metasys® 9.0  berupa perangkat 
tambahan yang substansial 
pada jajaran produk Metasys, 
termasuk di antaranya dua fitur 
baru yaitu pengontrol berbasis 
IP (Ethernet) dan antar-muka 
pengguna (UI) yang dapat men-
emukan informasi penting 
dan menyelesaikan masalah 
lebih mudah dari sebelumnya. 
Kedua pengontrol peralatan 
lapangan BACnet® IP baru ini 
mendukung peningkatan kinerja 
jaringan dan bandwidth serta 
memungkinkan integrasi yang 
mudah karena kedua pengon-
trol tersebut berkomunikasi di 
jaringan Ethernet IP.  

Kedua pengontrol itu juga 
membantu mengurangi total 
biaya pelanggan atas kepemi-
likan sistem Metasys, dengan 

sistem personal yang sesuai 
dengan gaya dan kebutuhan 
operasional, dan sistem yang 
lebih mudah dioperasikan, mu-
dah diakses dan cepat mem-
berikan informasi. Hasilnya 
adalah sistem Metasys yang 
disempurnakan, yang memberi-
kan peningkatan produktivitas, 
penghematan operasional dan 
pengurangan biaya instalasi. “

UI yang disempurnakan men-
cakup fitur Building Network, 
yang menyediakan akses ke 
semua objek yang ditentukan 
berdasarkan hierarki kompo-

nen Metasys untuk pengalaman 
navigasi dan status yang familiar. 
Tampilan Gedung Jaringan 
tidak lagi memerlukan konfig-
urasi, sehingga menghasilkan 
penyatuan UI Metasys yang 
lebih cepat. Perangkat tamba-
han lainnya - Penelusuran dan 
Pelaporan Lanjutan - memung-
kinkan operator Metasys untuk 
mencari data dengan cepat, 
membuat laporan dan mengelu-
arkan perintah massal, sehingga 
mempermudah mengambil data 
penting dari sistem Metasys 
dan untuk memperbaiki urutan 
(restore order). EI

Doosan Skoda Power Hadir di Jakarta

gan kantor pusat Doosan Škoda 
Power,” ungkap Josef Ryšavý, 
Perwakilan Regional Doosan 
Škoda Power di Indonesia.

Di wilayah Asia Tenggara sendiri, 
Doosan Škoda Power tidak 
terlalu dikenal. Namun, pem-
bagian potensial konsumen In-
donesia yang adil memberikan 
peluang untuk mengunjungi 
kantor pusat Ceko dan pabrik 

produksi di Eropa dimana mer-
eka bisa melihat proses produksi 
dari dekat. 

Biasanya, perusahaan-perusahaan 
dari sektor publiklah yang tertarik 
dalam membeli turbin uap besar 
yang mampu menghasilkan tenaga 
hingga ratusan megawatt. “Kami 
telah memasang banyak unit yang 
demikian di pulau Jawa, tepatnya 
pada Pembangkit Listrik Grati & 
Grati II,” kata Josef Ryšavý. 

Meski demikian, ia melanjutkan, 
Doosan Škoda Power juga bisa 
melayani permintaan dari perusa-
haan sektor swasta lokal yang lebih 
kecil. “Portofolio mesin turbin kami 
sangat beragam mulai dari per-
forma 10 sampai 1200 MW den-
gan posibilitas cakupan pemakaian 
dalam produksi gas, batu bara, 
kogenerasi, tenaga surya (CSP), dan 
bahkan tenaga nuklir,” tutupnya.

Doosan Skoda Power merupak-
an bagian dari konsorsium pe-
rusahaan global yang  di bawah 
naungan perusahaan induk Ko-
rea, Doosan Group, untuk me-
nyalurkan teknologi pelengkap, 
keahlian dan nilai berharga kepa-
da banyak konsumen di seluruh 
dunia. (Sumber: PRNewswire)

industry NEwS
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