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INDONESIA

EQUIPMENT NOTE

Indonesia memang bukan pasar utama tele-
scopic handler alias telehandler, meski tren 
penggunaannya mengalami eskalasi di berbagai 

industri. Pasar Asia yang dikenal sedang berkem-
bang pesat, potensi penggunaan telehandler masih 
kurang dari 1% pasar dunia. India mewakili lebih 
dari setengah pasar Asia. 

Namun, sebelum gelombang pandemi COVID-19 
menyapu Indonesia, kita bisa dengan mudah 
menemukan mesin-mesin telehandler di berbagai 
industri. Proyek-proyek konstruksi dan infrastruk-
tur, seperti pembangunan jalur kereta ringan dan 

jalan tol layang, meng-
andalkan telehandler 
untuk mengangkat 
para pekerja ke keting-
gian menggunakan  
man platform.  Para 
kontraktor juga me-
manfaatkan alat ini 
untuk mengangkat 
material menggunakan 
grapple, fork dan juga 
bucket – tergantung 
jenis barang yang di-
angkat. Bahkan ada 
yang menggunakan 
telehandler sebagai 
loader untu memuat 
material seperti 
tanah atau pasir de-

ngan menggunakan bucket.
Di industri kelapa sawit, telehandler bisa meng-

ambil alih fungsi wheel loader untuk loading mau-
pun unloading. Bahkan, telehandler memainkan 
peran sentral di industri kelapa sawit, dari hulu 
hingga hilir, mulai dari mengumpulkan tanda buah 
segar di perkebunan hingga di pabrik pengolahan-
nya. 

Di area pabrik, seperti pabrik pakan ternak, tele-
handler dipakai untuk untuk memindahkan muatan 

ke dan dari tempat-tempat yang tidak terjangkau 
oleh forklift konvensional. Masih di lingkungan 
pabrik, telehandler dipergunakan untuk  memin-
dahkan kargo dari dalam kontainer untuk diletak-
kan tempat-tempat lebih tinggi yang tidak terjang-
kau forklift. 

Dengan menggunakan bucket, telehan-
dler dapat digunakan untuk memindahkan muatan 
ke dan dari tempat-tempat yang tidak terjangkau 
oleh wheel loader. Alat ini dapat menjangkau 
langsung ke sisi-sisi yang yang tinggi dari hop-
per. Sementara kalau menggunakan wheel loader 
diperlukan penopang yang landai atau conveyor 
untuk mengambil atau menuangkan material di 
ketinggian.

Memasuki area pertambangan, kita juga bisa 
menemukan mesin yang memiliki jangkauan yang 
panjang ini. Telehandler hadir sebagai alat pendu-
kung yang digunakan sebagai tire handler untuk 
bongkar/pasang ban-ban besar peralatan berat. 

Berbagai aplikasi tersebut mau menunjukkan 
telehandler sebagai mesin mulftifungsi. Artinya, 
satu unit telescopic handler dapat dimodifikasi 
menjadi mesin yang sesuai dengan kebutuhan 
pekerjaan Anda hanya dengan mengganti attach-
ment-nya. Acara Zoom Webinar Majalah Equip-
ment Indonesia yang disponsori Telehandler 
Manitou dari PT Indo Traktor Utama baru-baru ini 
mengulas secara khusus tentang optimalisasi tele-
handler sebagai mesin multifungsi. 

Dalam situasi perekonomian yang lesu karena 
wabah COVID-19 yang terus menjalar saat ini, 
kehadiran telehandler dapat menjadi opsi yang 
efisien bagi Anda yang sedang memerlukan be-
berapa alat berat untuk menggarap sebuah proyek. 
Investasi banyak jenis alat dalam kondisi seperti 
saat ini mungkin memberatkan. Sebagai gantinya, 
Anda cukup memiliki satu unit telehander, Anda 
bisa menghendel beberapa pekerjaan dengan satu 
unit alat hanya dengan mengganti attachment-nya. 
Selamat mencoba!

TELEHANDLER, PILIHAN TEPAT SAAT KRISIS
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EQUIPMENT NEWSTECHNOLOGY

Mengusung semangat optimali sasi layanan kepada pelanggan-
nya, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) kini menghadirkan 
Volvo Connected Services di Indonesia. Volvo CE mengenalkan sistem 
telematics cerdas CareTrack dan Volvo ACTIVE CARE dengan tampilan 
antar muka canggih Co-Pilot. 

CareTrack merupakan layan an gratis selama dua tahun bagi pelang-
gan yang menggunakan articulated hauler, wheel loader seri H, dan 
excavator EC350DL hingga EC950EL.

Perusahaan konstruksi asal Australia, Macmahon Holdings telah 
lebih dulu menjajal ACTIVE CARE pada salah satu armada Volvo CE 
mereka di Indonesia. 

Sekitar 300 unit Volvo CE telah terhubung dengan sistem telematics 
canggih besutan Volvo CE, CareTrack, per Juni tahun ini.

LEBIH MUDAH DENGAN TELEMATICS

CareTrack bekerja dengan mengumpulkan informasi mesin, mem-
peringatkan pelanggan de ngan kode alarm serta memberikan informasi 
data armada yang lebih detail secara daring.

Pelanggan dapat menghubungkan armada mereka dengan Volvo AC-
TIVE CARE. Layanan ini nantinya akan menyuguhkan informasi yang 
paling dibutuhkan pelanggan seperti monitoring alat, laporan penggu-
naan armada tiap minggu, efisiensi bahan bakar, produktivitas, bahkan 
analisis armada. 

“Dengan Volvo ACTIVE CARE, pelanggan tidak perlu repot meman-

tau CareTrack karena ada staf di 
Volvo Uptime Center yang akan 
bekerja sebagai tangan kanan 
Anda. Dari jarak jauh, mereka 
akan menerjemahkan fault code 
yang menjadi penyebab terjadinya 
gangguan dan akan memberitahu 
pelanggan jika diperlukan tin-
dakan penting,” jelas Erwin Budi, 
Key Account Director Volvo CE 
Indonesia, dalam jumpa pers vir-
tual, Selasa (4/8). 

 “Pelanggan dimanjakan de-
ngan banyak keuntungan berkat 
sistem ini. Misalnya, gangguan 
yang muncul dapat terselesaikan 
secara cepat dan tanpa kendala, 
bahkan sebelum masalah tersebut 
menjadi semakin parah. Tentu 
saja, uptime mesin senantiasa ter-
jaga.”

Tidak berhenti sampai di situ 
saja, Volvo ACTIVE CARE juga 
membantu tugas fleet manager 
dalam menentukan langkah yang 
diperlukan demi produktivitas 
yang terus meningkat, namun de-
ngan biaya yang tetap terkontrol. 
Volvo ACTIVE CARE mengirim-
kan laporan kepada pelanggan 
setiap minggu. Penjelasan seputar 
penggunaan mesin dan contoh 
pengoperasian yang keliru pada 
armada atau kondisi setiap mesin 
akan dilaporkan secara teliti dan 
mudah dimengerti. 

PRODUKTIVITAS
MELESAT PESAT

Volvo Co-Pilot yang disemat-
kan pada articulated hauler dan 
wheel loader seri H diyakini san-
gat menguntungkan pelanggan di 
Indonesia. Bagaimana cara ker-
janya? 

Budi menjelaskan, setelah Volvo 
Co-Pilot aktif, pergerakan alat berat 
ditampilkan secara tepat pada layar 
sentuh 10 inci beresolusi tinggi 

VOLVO CE MELUNCURKAN
SISTEM TELEMATICS MODERN

Demi menyempurnakan layanan yang kian menunjang produktivi-
tas pelanggan, Volvo CE memperkenalkan CareTrack, Volvo ACTIVE 
CARE, dan Volvo Co-Pilot dengan Haul Assist dan Load Assist.
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Official Dealers:

Berikan modifikasi yang tepat untuk mesin Anda, sekaligus melindungi 
lingkungan dan finansial agar tetap prima. Dengan memulihkan kualitas aset 
yang Anda miliki, Volvo Certified Rebuild Program siap mengoptimalkan  
anggaran dan investasi jangka panjang. Ciptakan kembali kekuatan, daya 
tahan, dan kualitas terbaik mesin Volvo Anda.

VOLVO CERTIFIED 
REBUILD MACHINE @volvoceid   |   www.volvoce.com

0800 1 90 9000

VOLVO CE Indonesia

CALL CENTER

VOLVO CERTIFIED 
REBUILD MACHINE
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yang terdapat di dalam kabin, de-
ngan bantuan relay sensor infor-
masi real time. Bahkan, operator 
paling kompeten sekali pun meng-
akui keunggulan fitur ini karena 
dapat membantu menyelesaikan 
pekerjaan dengan aman, akurat, 
dan cepat, sekaligus makin mening-
katkan keterampilan mereka.

Keistimewaan lain yang dita-
warkan Volvo Co-Pilot adalah ak-
ses data informasi jarak jauh den-
gan media penyimpanan berbasis 
cloud. Fleet manager nantinya 
dapat dengan mudah membuat 
laporan secara manual kapan pun 

atau menjadwalkannya secara 
otomatis secara harian atau ming-
guan.

“Operator mampu mening-
katkan keamanan, efisiensi, dan 
produktivitas pekerjaan mereka 
berkat Volvo Co-Pilot. Kami sung-
guh tidak sabar untuk memperke-
nalkan teknologi modern ini pada 
pelanggan kami di Indonesia,” ujar 
Budi dengan antusias.

PENGOPERASIAN KIAN
OPTIMAL

Volvo Co-Pilot dengan Haul 
Assist semakin diperkuat dengan 
fitur On-Board Weighing yang 
memastikan hauler dapat memin-
dahkan muatan secara optimal 
pada tiap siklusnya. Indikator 
tampilan visual yang mudah dipa-
hami membantu operator untuk 
mendapatkan beban muatan yang 
tepat. Hasilnya, produktivitas kian 
meroket tanpa harus boros bahan 
bakar dan tetap menjaga mesin 
agar tidak cepat aus.

Jika pelanggan mengkhawatir-
kan hal-hal berbahaya yang mung-
kin terjadi di situs kerja karena 
visibilitas yang terbatas, Volvo Co-
Pilot adalah solusi yang tepat ber-
kat peran penting fitur Map yang 
menampilkan lokasi GPS alat-alat 
berat lain di lapangan serta notifi-
kasi yang akan senantiasa meng-
ingatkan operator ketika kecepa-
tan tempuh melampaui batas.

Bersama dengan Load Assist 
dan On-Board Weighing, aplikasi 
Operator Coaching berfungsi 
mengarahkan sejauh mana per-
forma operator dalam meningkat-
kan produktivitas dan menjaga 
efisiensi, serta membantu mereka 
memperbaiki teknik kerja.

“Hadirnya ACTIVE CARE dan 
Co-Pilot untuk pelanggan di Indo-
nesia adalah bukti nyata dari ke-
sungguhan kami untuk senantiasa 
memberikan yang terbaik. Kami 
akan terus membantu pelanggan 
untuk mendapatkan lebih dari 
sekadar performa mesin yang he-
bat, namun juga bagaimana men-
dulang lebih banyak keuntungan 
dan kesuksesan bisnis yang tak 
terbantahkan,” Budi menyimpul-
kan. EI

EQUIPMENT NEWSTECHNOLOGY

Berkat sistem telema-
tics cerdas CareTrack 
dan Volvo ACTIVE 
CARE, gangguan yang 
muncul dapat terse-
lesaikan secara cepat 
dan tanpa kendala, 
bahkan sebelum ma-
salah tersebut menjadi 
semakin parah.
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COVER STORY

Kondisi bisnis yang sepi selama masa pandemi Covid-19 tidak men-
jadi alasan untuk menghentikan semua aktivitas promosi dan penjua-
lan. Justru situasi pasar yang penuh tekanan dapat melahirkan cara-
cara kreatif untuk semakin mendekatkan diri dengan customer dan 
menawarkan sesuatu yang menarik kepada mereka, seperti yang dilaku-
kan PT Gaya Makmur Tractors (GMTractors) bersama anak usahanya, 
PT Gaya Makmur Putra, baru-baru ini. 

Di bawah terik matahari yang cukup menggigit pada hari Sabtu 
(29/8) lalu, GMTractors menyedot perhatian pelanggan-pelanggannya 
di seantero Indonesia dengan menggelar acara “GMTractors Live 
Streaming Heavy Equipment Festival” yang sekaligus menandakan per-
ayaan ulang tahun perusahaan itu yang ke-15. Dalam live streaming ini, 
GMTractors memberikan penawaran menarik seperti program penjua-
lan spesial ulang tahun dengan hadiah langsung, di samping membagi-
bagikan beragam doorprize.

Satu unit wheel loader XCMG LW300KN edisi khusus yang di-
dandan eksklusif dengan motif batik Parang Pamor asal Jawa Tengah 

Acara pemotongan pita untuk merayakan 15 tahun usia GMTractors yang sekaligus membuka acara 
GMTractors Live Streaming Heavy Equipment Festival” yang dilakukan oleh tim manajemen.

15 TAHUN GMTractors 
KONSISTEN AGENI 
BRAND CINA

PT Gaya Makmur 
Tractors satu-satunya 
ATPM di Indonesia 
yang sudah 15 tahun 
memasarkan produk-
produk Cina tanpa 
pernah mengganti 
merek.

(FOTO-FOTO: DOK. EI)
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EQUIPMENT NEWSCOVER STORY

dilelang dengan harga istimewa. “Wheel loader LW300KN seri batik 
Parang Pamor ini mengandung arti memancarkan kewibawaan sehingga 
pemenang lelang ini kami doakan usahanya makin maju dan bisa men-
jadi panutan bagi yang lainnya,” kata Tjandi Mulyono, Direktur Utama 
PT Gaya Makmur Tractors (GMTractors) saat membuka acara ini.

Beberapa program menarik lainnya adalah Buy Back terhadap unit-
unit yang sudah dipergunakan selama beberapa tahun. “Semuanya ini 
sebagai bentuk penghargaan kami kepada semua pemangku kepen-
tingan, terutama pelanggan-pelanggan GMTractors,” ujarnya. 

 Yang tidak kalah menariknya, Mulyono juga membuka kesempatan 
kepada Anda untuk menjalin kerja sama sebagai dealer di tempat-tem-
pat yang belum sempat dijangkau oleh GMTractors hingga saat ini. 

GMTractors didirikan pada 29 Agustus 2005 yang dimulai oleh lima 
orang anggota saja. Sekarang ini jumlah timnya sudah sekitar 350 orang 
yang tersebar di berbagai daerah. “Tepat 15 tahun lalu kami memulai pe-
rusahaan ini dengan lima orang anggota saja. Sekarang ini total anggota 
kami hampir 350 orang. Ini semua terwujud karena support yang terus 

Satu unit 
wheel loader 
XCMG 
LW300KN 
edisi khusus 
yang 
didandan 
eksklusif 
dengan motif 
batik Parang 
Pamor 
asal Jawa 
Tengah 
dilelang 
dengan 
harga 
istimewa.

Tjandi Mulyono, 
Direktur Utama GMTractors

GMTractors adalah satu satunya 
distributor alat berat Cina di Indo-

nesia yang mampu selama 15 tahun 
secara konsisten memasarkan ber-

bagai tipe produk XCMG.
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menerus dari para pelanggan,” kata Mulyono. 
“Sebab itu kami juga ingin mempersembahkan 

acara ini sebagai rasa terima kasih kepada para 
pelanggan, business partner, dan semua anggota 
team work GMTractors dan Gaya Makmur Putra, 
yang merupakan anak perusahaan pertama GMTrac-
tors yang khusus mengageni XCMG.

Sekarang ini, brand-brand alat berat yang diageni 
GMTractors makin bervariasi. Principal dari produk-
produk tersebut adalah perusahaan-perusahaan 
terkemuka dari Jerman, Jepang dan Cina, seperti 
Wirtgen (dari John Deere Group), RM Rubble Master 
(Austria), Winbull Yamaguchi dan Takeuchi (Je-
pang), serta XCMG dan Shantui (Cina).

Khusus untuk brand-brand alat berat dari Cina, 
Mulyono memberikan catatan khusus. Banyak brand 
asal Cina di Indonesia sering gonta ganti dealer. 
Tetapi tidak demikian dengan XCMG dan SHANTUI 
yang diageni GMTractors. “GMTractors adalah satu 
satunya distributor alat berat Cina di Indonesia yang 
mampu selama 15 tahun secara konsisten mema-
sarkan berbagai tipe produk XCMG seperti seperti 
Wheel Loader, Excavator, Motor Grader, Mobile 
Crane, Crawler Crane, Mounted Crane, dan berbagai 
jenis alat berat lainnya. Hal ini menunjukkan komit-
men kami untuk selalu mengedepankan hubungan 
jangka panjang dengan semua pemangku kepentin-
gan,” ucapnya meyakinkan.

Acara “GMTractors Live Streaming Heavy Equip-
ment Festival” ini disponsori oleh XCMG. Rachman-
syah, Director PT Gaya Makmur Putra, mengatakan 
selama pandemi Covid-19 penjualan alat rata-rata 

turun untuk semua merek, termasuk XCMG. Dalam 
situasi ini, pihaknya melakukan terobosan dalam 
penjualan. 

“Kami melakukan sesuatu yang berbeda. Dalam 
kondisi sekarang kita sudah sulit berhadapan muka 
langsung dengan customer seperti sebelumnya. Tan-
tangannya adalah bagaimana membuat suatu acara 
yang sensasional tanpa mengabaikan protokol kese-
hatan dari pemerintah. Tujuannya supaya kami tetap 
bisa jualan dalam masa pandemi ini tentunya dengan 
tetap memperhatikan protokol kesehatan,” jelas pria 
yang akrab disapa Cong ini. 

Bercerita tentang pemilihan motif batik Parang 
Pamor untuk dilukis pada Wheel loader LW300KN, 
ia mengatakan GMTractors ingin menunjukkan ses-
uatu yang khas Indonesia kepada dunia, karena acara 
live streaming ini disebar oleh XCMG ke semua jar-
ingan globalnya. “Saat kami membuat konsep acara 
ini, tantangannya adalah bagaimana memperke-
nalkan budaya khas Indonesia kepada dunia. Kami 
memutuskan untuk membuat sebuah loader XCMG 
yang bermotif batik Parang Pamor,” tuturnya tentang 
loader yang ditutup dengan harga sekitar Rp 516 juta 
yang dimenangkan oleh customer asal Makasar.

Sebagaimana dijelaskan Fahrudin, Marketing 
Communications Manager GMTractors, acara “GM-
Tractors Live Streaming Heavy Equipment Festival” 
ini yang digelar masih dalam suasana perayaan HUT 
Kemerdekaan RI ke -75 dan juga bertepatan dengan 
Anniversary ke-15 GMTractors disemarakkan dengan 
berbagai atraksi menarik dari produk-produk ung-
gulan XCMG, seperti demo unit-unit XCMG Wheel 

Rachmansyah Cong, 
Direktur Sales GMPutra

Fahrudin, 
Marketing Communications
Manager GMTractors

COVER STORY
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Loader LW300KN, XCMG Wheel Loader ZL50GN, 
XCMG Motor Grader 135, XCMG Motor Grader 1605, 
XCMG crawler crane XGC 55, XCMG Mobile Crane 
QY55KAY, XCMG Excavator XE215C dan XCMG Ex-
cavator 135C. Penyajian demo mesin-mesin XCMG 
tersebut diselingi juga dengan beragam acara hiburan 
seperti tradisional dance yang menampilkan tarian 
kombinasi dari beberapa daerah di Indonesia, ada 
juga modern dance dan DJ Performance. Penayan-
gan acara ini pun dapat disaksikan para netizen me-
lalui saluran-saluran social media GMTractors pada 
platform Youtube, Facebook dan Instagram. 

SLOGAN BARU

GMTractors sebagai ATPM menjual alat-alat be-
rat yang selalu dikemas dengan dukungan layanan 
purna jual (after sales service) yang bagus. Menandai 
perayaan ulang tahunnya yang ke-15, GMTractors 
mencanangkan slogan baru, yakni “Melayani Dengan 
Hati”, yang menjadi panduan bagi semua anggota 
tim GMTractors dalam menyediakan pelayanan ke-
pada customer. “Kami berharap, dengan slogan baru 
ini, kami bisa melayani pelanggan dengan lebih baik 
sehingga dapat memuaskan semua kebutuhan para 
pemangku kepentingan,” kata Mulyono. 

Untuk semakin mendekatkan diri dengan para 
pelanggan, selain membuka kantor-kantor cabang di 
berbagai kota propinsi, GMTractors sudah menye-
diakan aplikasi yang dapat diunduh di Play Store secara 
gratis. “Silah membuka account gratis di aplikasi itu. Ke 
depan semua kebutuhan dan keluhan dapat disampai-

kan melalui aplikasi itu, sehingga prosesnya lebih mu-
dah dan cepat. Selain itu, Anda juga bisa selalu mengi-
kuti berbagai program promosi dari kami,” jelasnya.

GMTractors berusaha semaksimal mungkin untuk 
memberikan layanan parts dan service-nya dengan 
menjamin ketersediaan spare parts dan service yang 
didukung oleh personil dan mekanik yang memiliki 
kemampuan yang handal & berpengalaman sehingga 
mampu memberikan layanan terbaik.

GMTractors juga melengkapi after sales support 
dengan kehadiran Training Center yang berada di 
Kantor Pusat Jakarta untuk melatih dan mendidik 
personil-personilnya agar memiliki keterampilan 
dan kemampuan yang mumpuni, baik teori maupun 
praktek. GMTractors senantiasa meningkatkan pela-
yanannya demi kepuasan pelanggan.

“Anda tidak perlu ragu-ragu membeli alat-alat 
berat dari GMTractors. Sebab, kami tidak hanya men-
jual mesin-mesin yang berkualitas, namun kami juga 
menyediakan layanan purna jual sebagain bagian 
yang tidak terpisahkan, serta selalu berpikir untuk 
berhubungan jangka panjang sesuai dengan slogan 
baru kami: WE SERVE WITH HEART,” simpul Mul-
yono meyakinkan. 

GMTractors berkantor pusat di Jakarta, dan me-
miliki beberapa kantor cabang di berbagai wilayah 
Indonesia: Sumatera (Medan, Pekanbaru, Batam dan 
Palembang); Kalimantan (Balikpapan dan Banjarma-
sin); Sulawesi (Makassar dan Kendari); Jawa (kantor 
pusat Jakarta dan Surabaya); serta Bali. Networking 
GMTractors akan semakin berkembang dengan hadir 
di beberapa wilayah Indonesia lainnya. EI

Tim manajemen GMTractors

GMTractors berusaha semak-
simal mungkin memberikan 

layanan parts dan service-nya 
dengan menjamin ketersediaan 

spare parts dan service yang 
didukung oleh personil dan 

mekanik yang memiliki kemam-
puan yang handal & berpenga-
laman sehingga mampu mem-

berikan la yanan terbaik.

(DOK. EI)

EQUIPMENT NEWSCOVER STORY
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Efisiensi dalam penggunaan alat berat bisa dicapai karena banyak fak-
tor. Bisa karena desain engine mesin yang hemat bahan bakar, desain 
job site dan armada serta penggunaan alat yang sesuai dengan spesifi-
kasinya. Selain itu, efisiensi dan produktivitas yang meningkat juga bisa 
dicapai dengan menggunakan alat yang memiliki banyak kepandaian 
alias multiguna. Ada mesin yang digunakan untuk satu fungsi saja. Teta-
pi ada juga alat-alat tertentu yang ternyata bisa diaplikasikan hingga 
lebih dari lima pekerjaan sekaligus alias multi-guna. Itu berarti satu je-
nis alat dapat digunakan untuk beragam aplikasi.

Salah satu contoh mesin yang multi-fungsi adalah produk telescopic 
handler (telehandler) Manitou, yang di Indonesia diageni oleh PT Indo 
Traktor Utama. Sebagaimana dijelaskan oleh M. Reza  Pahlevi, Sales 
Head Manitou di PT Indo Traktor Utama, telehandler adalah suatu 
mesin yang dapat digunakan untuk mengambil, mengangkat, memin-
dahkan serta menempatkan material. Di job site, unit ini bisa digunakan 
untuk berbagai macam aplikasi.

Telescopic handler Manitou sendiri, kata Reza, menggunakan berba-
gai macam attachment  untuk beragam aplikasi yang dibutuhkan para 
pelanggan. Secara garis besar ada tiga aplikasi telehandler. Pertama, 
telehandler digunakan untuk material handling, seperti membawa 
dan mengangkat material dengan menggunakan attachment garpu 
(fork). “Biasanya attactment fork ini digunakan pada pekerjaan logistik, 
pertambangan, konstruksi. Di segmen penambangan, peralatan kerja 
ini dapat juga digunakan sebagai tyre handler untuk menggantikan 
ban-ban besar pada heavy duty truck maupun loader,” terangnya saat 

MANITOU TELESCOPIC HANDLER, 
SATU ALAT BANYAK FUNGSI

PT Indo 
Traktor Utama 
memperkenalkan 
cara kerja baru 
yang lebih 
efisien dan 
produktif dengan 
memperkenalkan 
Manitou Telescopic 
Handler.

(DOK. ITU)

Telehandler Manitou 
beroperasi dengan 
aplikasi bucket.
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diskusi virtual ‘Optimalisasi Tele-
handler Sebagai Alat Multifungsi’ 
yang digelar Majalah Equipment 
Indonesia, Selasa (11/8).

Aplikasi kedua adalah pada 
elevated positioning. Dengan 
jangkauan yang sangat tinggi, 
telehandler bisa menempatkan 
beberapa material di ketinggian. 
Biasanya digunakan untuk logistik 
atau pergudangan (warehousing).  
Bisa juga digunakan  sebagai man 
lift. “Untuk elevated positioning 
ini penggunaannya sendiri bisa 
berfungsi sebagai crane. Jadi, 
attachment ini bisa kita ganti 
dengan jib hook. Jadi, telehandler 
Manitou ini dapat mengangkat 
hampir sama seperti fungsi crane,” 
ujar Reza.

Aplikasi ketiga adalah untuk 
pekerjaan loading  & unloading. 
Untuk menjalankan fungsi ini, 
attachment yang digunakan bisa 
menggunakan bucket. Biasanya 
diaplikasikan pada agrobisnis, in-
dustri dan sebagainya. Telehandler 
Manitou juga bisa menggunakan 
attachment sweeper (penyapu) 
sehingga bisa dipakai perawatan 
jalan atau pembersih jalan. 

Dengan berbagai aplikasi tele-
handler Manitou tersebut, jelas 
unit ini merupakan sebuah solusi 
untuk efisiensi biaya (cost-effective 
solution). Satu unit telehandler 
mampu melakukan berbagai tugas 
penanganan material (material 
handling) dengan cara mengganti-
kan attachment-nya. Penggantian 
attachment sendiri juga relatif 
cepat dan mudah. “Hanya kurang 
dari satu menit dapat mengganti 
attachment. Misalnya, kita meng-
gunakan fork, kemudian beralih 
ke bucket. Waktu yang dibutuhkan 
kurang lebih satu menit,” ujarnya 
berpromosi. 

Benefit lainnya adalah untuk 
mengambil dan membawa (pick 
and carry). Kegunaan sebenarnya 
telehandler memang untuk men-
gambil, mengangkat dan memin-
dahkan serta meletakkan material 
dengan pergerakan yang cukup 
cepat. 

Telehandler juga memiliki 
kemanpuan untuk menjangkau 
berbagai halangan yang ada (reach 
through an obstacle). “Jika terjadi 
halangan dalam material han-
dling, alat ini tetap dapat men-

M. Reza  Pahlevi, Sales Head Manitou di PT Indo Traktor Utama, saat 
menjelaskan tentang keunggulan Telehandler Manitou dalam acara zoom 
webinar bertajuk “Optimalisasi Telehandler Sebagai Alat Multifungsi” yang 
diselenggarakan oleh Equipment Indonesia, Selasa (11/08) 

Telehandler Manitou 
bisa juga berfungsi 
sebagai crane yang 
mengangkat material 
ke ketinggian.
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jangkaunya dengan jangkauan 
yang disesuaikan dengan peker-
jaan yang ada. Jika di depan ter-
dapat rintangan, boom bisa men-
jangkaunya sehingga bisa memba-
wa atau pun meletakkan material 
di ketinggian,” ungkapnya. 

KEUNGGULAN MANITOU

Lantas apa keunggulan telehan-
dler Manitou itu sendiri? Manitou 
sebagai sebuah perusahaan alat 
berat sudah eksis 75 tahun. Kantor 
pusatnya ada di Ancenis Prancis 
dan memiliki 11 pabrik di 5 negara 
yaitu Prancis, Italia, Amerika, 
India dan China. Manitou adalah 
perusahaan multinasional yang 
memang khusus membuat mate-
rial handling. Setidaknya perusa-
haan ini memiliki 400 model unit. 
Untuk telehandler sendiri tersedia 
dalam berbagai model mulai dari 
2,5 ton hingga 35 ton, dengan daya 
jangkauan bisa mencapai 21 meter. 

Dari sisi range, setidaknya 
ada empat jenis produk telehan-
dler Manitou. Pertama, Manitou 
MT-X625 yang memiliki postur 
yang compact. Model ini biasa 
diguna kan dengan attachment 
fork, bucket, jib hook dan sweeper.  
Kedua, Hi-range Machine. Ada 
dua tipe, yaitu Manitou MT-X1440 
dan Manitou MT-X1840. Untuk 
kedua tipe telehandler ini, at-
tachment yang digunakan adalah 
fork, bucket, jib hook dan man 
basket. Tipe ketiga adalah Versa-
tile Machine yaitu tipe Manitou 
MLT-X741. Attachment yang biasa 
digunakan adalah fork, bucket, jib 
hook dan sweeper. Dan tipe keem-
pat adalah Heavy Duty Machine. 
Salah satu tipenya adalah Manitou 
MHT-X860 yang biasa menggu-
nakan attachment fork, bucket, 
jib hook dan tyre handler. Peng-
gunaannya lebih banyak di segmen 
mining. 

Berbagai tipe telehandler Mani-
tou tersebut diapliasikan untuk 
berbagai pekerjaan material han-
dling mulai dari segmen industri, 
pertambangan dan energi, agri-
kultur dan konstruksi. Dalam pe-
kerjaan konstruksi seperti pemba-
ngunan jalan layang,  telehandler 
Manitou dapat digunakan sebagai 
man lift. Alat ini juga bisa ber-
fungsi sebagai crane untuk mema-

sukan material ke dalam container 
karena memiliki jangkauan yang 
panjang dan jauh. Model yang 
compact bisa digunakan di dalam 
ruangan. 

FITUR-FITUR PILIHAN

Setidaknya terdapat tujuh fitur 
menarik yang dimiliki produk-
produk Manitou telehandler. Perta-
ma, kabin dengan air conditioning 
(AC) sehingga operator bisa merasa 
nyaman. “Kalau operator merasa 
nyaman, tidak cepat lelah saat 
bekerja, maka produktivitasnya di-
jamin lebih tinggi,” ujar Reza.

Kedua, Front Wheel Steering 
untuk memindahkan satu titik ke 
titik lainnya. Ada juga fitur Four 
wheel steering yang digunakan  
untuk bermanuver, misalnya di 
dalam suatu tempat yang sangat 
sempit.

Ada juga  fitur Crab Steering 
untuk  mengangkat dan berjalan 
seperti kepiting. Kemudian, fitur 
Manitou JSM (Joystick Switch & 
Move) yang memungkinkan tele-
handler ini bisa dikontrol dengan 
satu tangan baik untuk mema-
jukan atau memundurkan boom 
maupun menaikkan dan menu-
runkan boom. “Jadi, dengan satu 
stick ini semua pekerjaan dilaku-
kan cukup dengan satu tangan,” 
ujar Reza.

Dua fitur yang tak kalah mena
rik adalah Manitou TCO (Total 
Cost Ownership) dan Telema tics 

System. TCO memungkinkan 
customer untuk mengetahui bia-
ya operasional yang dikeluarkan 
oleh sebuah unit dalam satu hari 
kerja atau satu minggu, bahkan 
lebih. Sedangkan, Telematics Sys-
tem berfungsi untuk mengetahui  
kondisi unit. Misalnya, apakah 
unit ini sedang bekerja atau se-
dang tidak bekerja, dalam kondsi 
idle ataukah sedang bekerja. De-
ngan fitur Telematics System juga 
bisa disetel radius pekerjaan suatu 
unit. Bila keluar dari radius terse-
but akan ada peringatan (alert). 

“Jadi, operasi unit lebih aman 
karena selalu terpantau. Di satu 
sisi, kita juga mengetahui berapa 
jam penggunaan dalam satu hari 
dari  unit tersebut,” jelas Reza.

Sudiono Wijaya, Chief Opera-
tions Officer (COO) PT Indo Trak-
tor Utama, menambahkan Mani-
tou Telescopic Handler didesain 
sebagai alat yang sangat compact 
dan multi-fungsi. Desain yang 
compact dan multifungsi tersebut 
untuk mendukung efisiensi ope
rasional dengan tetap menjaga 
produktifitas. 

“PT Indo Traktor Utama meru-
pakan salah satu agen produk 
telescopic handler yang boleh dibi-
lang pioner dan memiliki populasi 
yang cukup besar, dan kami sudah 
sangat berpengalaman untuk 
dapat memberikan dukungan dan 
layanan after sales kepada para 
customer,” pungkasnya. EI

Sudiono Widjaja, Chief Operations Officer PT Indo Traktor Utama
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Pandemi COVID-19 berdampak 
langsung terhadap tatanan eko-
nomi Indonesia karena efeknya 
menjalar ke berbagai sektor usaha, 
termasuk industri peralatan berat. 
Sektor-sektor yang mengandalkan 
penggunaan peralatan berat, se-
perti konstruksi, pertambangan 
dan agrikultur mengalami kelesu-
an. Akibatnya, pasar alat berat di 
sektor-sektor tersebut ikut terse-
ret. Permintaan alat mengalami 
penurunan signifikan karena para 
kontraktor dan perusahaan-peru-
sahaan penyewaan tidak berani 
investasi mesin-mesin baru. 

Saat pandemi COVID-19 di 
tanah air belum menunjukkan 
tanda-tanda penurunan, pemerin-
tah sudah melonggarkan pengun-
cian (lockdown) atau pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB)  
dengan mengijinkan sejumlah 
besar industri kembali beroperasi, 
meski dengan protokol kesehatan 
yang ketat. Ketika proyek-proyek 
konstruksi kembali meningkat, 

operasi-operasi penambangan 
makin ramai, serta aktivitas-akti-
vitas di sektor industrial, manu-
faktur dan warehouse  semakin 
ramai, bagaimana para pelaku 
usaha di industri-industri tersebut 
memenuhi kebutuhan peralatan 
mereka di tengah tekanan wabah 
Covid-19? 

M. Reza  Pahlevi, Sales Head 
Manitou di PT Indo Traktor Uta-
ma, mengakui, di satu sisi, pan-
demi Covid-19 yang memicu krisis 
ekonomi ini memang menyulitkan 
investasi peralatan baru. Namun, 
di sisi lain, situasi ini mengajarkan 
para pengguna alat untuk investasi 
mesin-mesin yang sesuai de-
ngan kebutuhan dan budget. Dia 
mencontohkan mesin telescopic 
handler (telehandler) yang selama 
ini dikenal sebagai alat untuk pe-
nanganan material (material han-
dling) di berbagai industri. 

“Alih-alih menggunakan satu 
alat dengan satu fungsi, telehan-
dler dapat diaplikasikan untuk 

berbagai fungsi dengan mengganti 
attachment-nya saja,” ungkapnya 
dalam acara Zoom Webinar Ma-
jalah Equipment Indonesia de-
ngan tema ‘Optimalisasi Telehan-
dler Sebagai Mesin Multi-fungsi’, 
Selasa (11/08). 

Salah satu contohnya adalah 
Telehandler Manitou yang di-
ageni oleh PT Indo Traktor Utama. 
“Setidaknya, saat ini, mesin Tele-
handler Manitou dapat dipadukan 
dengan 103 tipe attachment yang 
bisa digunakan oleh para pelang-
gan sesuai dengan kebutuhan me-
reka,” kata Reza.

Sebagai pionir telehandler mul-
tifungsi di Indonesia, saat ini PT 
Indo Traktor Utama memiliki seki-
tar 700 unit telehandler Manitou. 
Dengan populasi yang terbilang 
banyak tersebut, perusahaan dari 
Indomobil Group ini sudah cukup 
memahami berbagai kebutuhan 
customer di tanah air. Alat-alat ini 
tersebar mulai dari perusahaan-
perusahaan rental hingga para 

TELEHANDLER MANITOU
DI MATA PARA PELANGGAN
Telescopic Handler Manitou menawarkan cara kerja baru yang hemat investasi 
karena memiliki aplikasi yang beragam tanpa mengabaikan produktivitas. 
Bagaimana pengalaman para customer mengoperasikan Telehandler Manitou?  
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pengguna akhir yang tersebar di 
berbagai industri. 

Pada dasarnya industri telehan-
dler digerakkan oleh sektor-sektor 
industrial dan manufaktur yang 
tumbuh dengan cepat. Kebutuhan 
mesin-mesin yang menangani ma-
terial berat dalam beberapa ope-
rasi industri seperti pertamban-
gan, manufaktur dan pengiriman 
(ekspedisi) turut berkontribusi 
terhadap pertumbuhan pasar tele-
handler. 

PENGALAMAN CUSTOMER

Salah satu pelanggan Tele-
handler Manitou di Indonesia 
adalah PT Petrolog Indah. Peru-
sahaan yang berdiri sejak 1974 
ini bergerak di bidang jasa lifting 
minyak, transportasi, material 
handling, earth moving dan haul-
ing. “Hampir 50-60% equipment 
kami ada di lifting. Salah satunya 
adalah telescopic handler,” kata 
Didi Muksin, Branch Manager PT 
Petrolog Indah dalam seminar vir-
tual tersebut. 

Saat ini, lanjut Didi, unit-unit 
Telehandler Manitou milik Petro-
log digunakan oleh perusahaan 
migas Pertamina Hulu Mahakam 
yang dulunya bernama Total In-
donesia. Perusahaan rental ini 
mendapatkan kontrak pekerjaan di 
Pertamina Hulu Mahakam hingga 
Desember dan akan diperpanjang 
hingga tiga tahun ke depan.

Menurut Didi, Telehandler 
Manitou termasuk pionir pada 

industri migas di Indonesia. Alat 
ini digunakan, antara lain, untuk 
menangani produk kerosin dan 
pekerjaan-pekerjaan outdoor lain 
dari sejak blok Mahakam diopera-
sikan oleh Total Indonesia hingga 
sekarang ini dioperasikan oleh 
Pertamina Hulu Mahakam.

Petrolog sendiri sudah me-
miliki telehandler Manitou sejak 
2010 atau sudah 10 tahun. Didi 
menyebut sejumlah alasan me-
ngapa perusahaan itu memilih 
berinevestasi Telehandler Mani-
tou. Alasan pertama, menurutnya, 
karena memang telescopic han-
dler asal Prancis ini multi-fungsi. 
“Telehandler Manitou memiliki 
fiturfitur yang cocok untuk men-
dukung pekerjaan klien-klien 
kami. Mesinnya stabil dan manu-
vernya juga terbilang oke,” ujarnya 
meyakinkan.

Didi bercerita, kadang-kadang 
ada klien yang membutuhkan 
wheel loader. Tetapi, kepada klien 
itu, timnya mengatakan bahwa 
hanya dengan menggunakan at-
tachment bucket, fungsi wheel 
loader sudah bisa diambil-alih 
oleh telehandler. Atau untuk tu-
juan menaikkan atau menurunkan 
material, tinggal mengganti at-
tachment telehandler dengan fork 
lift. “Inilah yang membuat custom-
er kami merasa oh ini lho solusi 
dengan satu mesin dari Petrolog 
tetapi multi fungsi,” ungkapnya.

Alasan lain yang tak kalah pen-
ting mengapa Petrolog berinvesta-
si Telehandler Manitou adalah 

biaya operasi yang relatif lebih 
efisien. “Bagi kami, pemakaian ba-
han bakar dari unit-unit Manitou 
sangat masuk akal. Saya cek be-
berapa kali ke tim saya, pemakaian 
rata-rata per jam 7-8 liter. Bagi 
kami, ini sangat bisa membantu 
menekan cost dan yang lebih pen-
ting lagi bagi customer, ini adalah 
salah satu poin,” ia menambahkan. 

Dari sisi perawatan juga, 
menurutnya, Telehandler Manitou 
relatif mudah. “Selama ini kami 
mengerjakan sendiri perawatan 
karena kami punya mekanik yang 
cukup handal. Kami merasa tidak 
ada masalah dengan mesin ini  
selama mengoperasikanya secara  
benar,” ujarnya.

Krishantoro Hartanto dari PT 
Japfa Comfeed Indonesia Tbk 
mengatakan perusahaan itu meng-
gunakan Telehandler Manitou 
sekitar 4-5 tahun silam. “Kami 
mendapatkan banyak manfaat 
dari Telehandler Manitou karena 
kegunaannya multi fungsi. Kami 
menggunakannya untuk pekerjaan 
unloading dari kontainer, kemudi-
an melakukan loading ke produksi 
atau untuk mengisi bahan baku. 
Dengan kehadiran telehandler ini, 
kami tidak perlu menggunakan 
banyak alat. Cukup dengan satu 
telehandler, kami bisa melakukan 
banyak pekerjaan sesuai kebutuhan 
aplikasi kami hanya dengan meng-
ganti attachment-nya,” ungkapnya. 

Sebelum menggunakan tele-
handler, perusahaan yang berke-
cimpung di dunia peternakan dari 
hulu hingga hilir ini menggunakan 
beragam jenis alat untuk loading 
maupun unloading bahan baku, 
seperti wheel loader, forklift dan 
excavator. Sejak menggunakan 
Telehandler Manitou, semua 
fungsi mesin-mesin tersebut sudah 
bisa dilakukan oleh satu alat. Mi-
salnya, penggunaan loader untuk 
mengisi bahan baku  ke dalam 
intake sudah diambil alih oleh 
telehandler dengan menggunakan 
bucket. Penggunaan excavator 
untuk menaikkan bahan baku 
juga sudah bisa dilakukan dengan 
menggunakan telehandler karena 
jangkauannya lebih panjang. 

Selain itu, lanjut Krishantoro 
Hartanto, PT Japfa Comfeed Indo-
nesia menggunakan Telehandler 
Manitou sebagai crane dan man 
platform untuk mengangkat para 
pekerja yang melakukan pekerjaan 
maintenance di tempat-tempat 
yang cukup tinggi.  

Kelebihan lain dari mesin 
telehandler, menurutnya, adalah 
sangat mudah bermanuver di lo-
kasi kerja, termasuk di area yang 
sempit sekalipun. Unit-unit Tele-
handler Manitou memiliki Crab 

Krishantoro Hartanto dari
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Zain Ahmadi dari PT 
Prima Sarana Mustika

Didi Muksin, Branch Manager 
PT Petrolog Indah

Ribut Sutinggal
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Steering yang sangat membantu 
maneuver di medan sempit dan 
off road. Berkat Crab Steering ini, 
operator akan mendapatkan  sudut 
terbaik untuk bermanuver dengan 
traksi terbaik. 

PT Prima Sarana Mustika, yang 
eksis sejak tahun 2014, khusus 
menyediakan unit-unit telehendler 
Manitou untuk disewakan. Jumlah 
alat-alat yang disewakan saat ini 
sebanyak 18 unit dan tiga tipe. Pe-
rusahaan ini sudah membuktikan 
performa mesin-mesin telehandler 
Manitou pada berbagai proyek, 
seperti konstruksi gedung kedutaan 
besar salah satu negara sahabat di 
Jakarta, pembangunan ruas jalan 

unit-unit Telehandler Manitou, kami 
hanya mengeluarkan biaya untuk 
penggantian oli, filter dan ban. Itu 
pun setelah 6 tahun pemakaian.  
Bahkan selama 6 tahun, alat-alat ini 
belum melakukan servis overhaul 
baik engine, transmisi maupun axle,” 
ujar Zain.

Untuk urusan perawatan, kata 
Zain, dia tidak perlu repot karena PT 
Indo Traktor Utama sebagai dealer 
mendukung penuh operasi alat-alat 
ini. “Saya tidak perlu inves tim me-
kanik, karena maintenance dilakukan 
oleh dealer. Saya cukup mengirim 
alat dan operator, kemudian urusan 
perawatan dilakukan oleh dealer di 
cabang-cabang terdekatnya,” ujarnya.

akses dan kemudahan mainte-
nance. “Di dalam unit-unit Mani-
tou, apabila terjadi kebutuhan 
penggantian hose ataupun hydrau-
lic pipe, misalnya, hal tersebut 
dapat dilakukan secara independen 
tanpa harus membawa unit ke 
workshop,” Reza menjelaskan. 

Saat ini PT Indo Traktor Utama 
memiliki 6 cabang dan 22 site of-
fice. Menurut Reza, tenaga mekanik 
dan spareparts tersedia di semua 
cabang dan site office. Untuk fasili-
tas kontrol produk, terbagi dalam 
tiga kategori. Pertama, dukungan 
teknis yang berlaku selama unit 
masih beroperasi. Kedua, dukungan 
suku cadang yang tersedia selama 
15 tahun terhitung dari unit terakhir 
diproduksi dan apabila melebihi 
waktu tersebut, maka suku cadang 
tetap dapat di-order dengan custom 
order. Ketiga, dukungan pelatihan 
bagi para operator atau teknisi yang 
menangani unit, yang berlaku se-
lama unit masih beroperasi.

Untuk menjamin kepuasan cus-
tomer, Manitou sebagai perusahaan 
global di bidang material handling 
dan market leader untuk segmen 
produk telehandler, selalu terbuka 
terhadap usulan-usulan ataupun 
perbaikan dan adaptasi desain untuk 
menyesuaikan dengan kondisi ope-
rasional unit. Reza mencontohkan 
salah satu improvement yang dilaku-
kan pabrikan asal Prancis itu saat ini 
adalah pergerakan boom dan maju 
mundur unit dapat dikontrol hanya 
dengan satu stick yang dinamakan 
JSM (Joystick Switch and Move).

Contoh lainnya adalah aplikasi 
di sektor pertambangan. Populasi 
Manitou di sektor pertambangan 
saat ini dominan yang dioperasi-
kan sebagai unit support. Untuk 
membantu kelancaran operasi 
mesin-mesin tambang raksasa, 
Manitou mengembangkan attach-
ment seperti Tyre Handler untuk 
penggantian ban pada Heavy Duty 
Dump Truck; Cylinder Handler 
untuk memudahkan penggantian 
hydraulic cylinder pada unit-unit 
excavator dan big digger; dan  
Man Platform untuk memudahkan 
akses dan mobilisasi para pekerja 
dalam pekerjaan di ketinggian. 

“Variasi attachment pada Tele-
handler Manitou memungkinkan 
unit-unit ini mempunyai kapabili-
tas untuk menangani pekerjaan-
pekerjaan di sektor pertambang-
an,” Reza menyimpulkan.

(Untuk informasi lebih lanjut 
tentang ketersediaan suku cadang, 
silahkan mengirimkan email ke: 
parts@indotraktor-utama.co.id 
atau menghubungi Parts Head PT 
Indo Traktor Utama Sdr M. Heri 
Sunaryo + 62 813 7111 5533)

tol di Batang (Jawa Tengah), proyek 
PLTU di Tangerang serta untuk  
support pada perusahaan minyak di 
Balikpapan (Kalimantan Timur). 

“Salah satu keunggulan telehan-
dler Manitou adalah kegunaannya 
yang multi fungsi, dapat diaplikasi-
kan di berbagai sektor. Kami sebagai 
perusahaan rental sangat diuntung-
kan dengan hal ini,” kata Zain Ah-
madi dari PT Prima Sarana Mustika.

Ia menuturkan, selama 6 tahun 
memakai produk Telehandler Mani-
tou relatif tidak banyak masalah. 
Mesin-mesin Manitou memiliki 
durabilitas yang cukup teruji. “Bia-
sanya alat berat dalam tiga tahun 
pertama sudah mengalami masalah. 
Tetapi, selama 6 tahun menggunakan 

SEDIAKAN SERVIS TERBAIK

PT Indo Traktor Utama telah 
mengageni Telehandler Manitou 
selama lebih dari 20 tahun, dan 
dengan pengalaman tersebut peru-
sahaan ini yakin dapat memberi-
kan support yang terbaik kepada 
para pelanggannya. Sebagai dealer 
tunggal Telehandler Manitou di 
Indonesia, perusahaan ini mem-
berikan servis terbaik dengan stan-
dar yang sama kepada para pelang-
gan. “Tidak ada perbedaan regulasi 
jika customer ingin memindahkan 
unit-unitnya dari satu daerah ke 
daerah yang lain,” kata Reza.

Salah satu key point Telehan-
dler Manitou adalah kemudahan 

Telehandler Manitou bekerja menggunakan attachment Man 
Platform untuk mengangkat para pekerja bekerja di ketinggian.

(KREDIT FOTO: ITU)
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Pasar utama produk-
produk telehandler 
adalah Eropa, dengan 
pangsa pasar global lebih 
dari 50%, disusul pasar 
AS di urutan kedua den-
gan pangsa pasar sekitar 
40%, menurut Quen-
tin d’Hérouël, manajer 
produk teleskopik di 
Bobcat.

Pada tahun 2018, pas-
ar Eropa tumbuh secara 
signifikan, kata d’Hérouël, 
mencapai rekor penjualan 
lebih dari 35.000 unit, 
dan mengalami pertum-
buhan yang stabil namun 
melambat pada tahun 
berikutnya (2019). 

“Pertumbuhan pasar 
telehandler di Eropa 
terutama digerakkan 
oleh  Prancis dan Jerman 

karena performa pasar 
konstruksi yang baik 
pada tahun 2018 serta 
meningkatnya permin-
taan di bidang pertanian. 
Perusahaan-perusahaan 
rental juga memperbarui 
armada-armada mereka 
dalam skala besar.”

Asia merupakan se-
buah pasar yang sedang 
berkembang pesat, tetapi, 
kata d’Hérouël, masih be-
lum menunjukkan pelu-
ang besar dengan kurang 
dari 1% pasar dunia. Di 
Asia, India mewakili 
lebih dari setengah pasar 
Asia. Beberapa pabrikan 
berupaya mengubah 
pasar India menjadi pasar 
telehandler. India secara 
tradisional menggunakan 
mesin-mesin pick & carry 

dengan menggunakan 
palet sangat umum.”

Di kawasan-kawasan 
Asia Pasifik, ada tunastu-
nas hijau, tambah Taylor, 
tetapi adopsi telehandler 
lebih lambat. “Ini ke-
mungkinan besar karena 
masih banyak tumpang 
tindih antara mesin-me-
sin telehandler dan crane 
kecil di Asia, sehingga 
diperlukan argumen yang 
kuat untuk memastikan 
bahwa alat-alat ini lebih 
menjamin kenyamanan 
dan keunggulan dari segi 
biaya.”

Matthew Elvin, CEO 
Snorkel, melihat adanya 
peningkatan adopsi me-
sin-mesin telehandler di 
Eropa Tengah dan Timur, 
serta di Amerika Latin. 
“Beberapa tren telehan-
dler saat ini,  termasuk 
peralihan ke kontrol-kon-
trol operator yang lebih 
canggih, dengan pabri-
kan-pabrikan yang mem-
perkenalkan lebih banyak 
kontrol elektrik daripada 
kontrol hidraulik.

“Para  kontraktor ter-
us mencari lebih banyak 
cara untuk memanfaat-
kan telehandler di lokasi 
kerja, dan kami melihat 
lebih banyak permintaan 
yang datang dari para pe-
milik telehandler dan jasa 
rental untuk meminta 
persetujuan jenis-jenis 
attachment telehandler 
khusus, yang dirancang 
untuk jenis pengambilan 
material tertentu.

“Dengan sebagian 
besar telehandler yang 
seka rang dilengkapi 
dengan adaptor quick-
attach, para pemilik 
telehandler menjadi jauh 
lebih mudah untuk mem-
perluas potensi penggu-
naan peralatan ini dengan 
menggunakan berbagai 
macam attachment.”

DUNIA TELEHANDLER
YANG TERUS BERKEMBANG

crane, yang murah, mu-
dah diperbaiki, tetapi 
kurang aman dan kurang 
produktif. Amerika Latin 
juga mengalami pertum-
buhan yang cukup sig-
nifikan pada tahun 2019, 
tambah d’Hérouël.

Menurut Josh Taylor, 
manajer produk Genie, di 
Terex AWP,  Amerika Se-
latan tampaknya berkem-
bang lebih cepat daripada 
wilayah-wilayah lain. 
“Adopsi jenis mesin-me-
sin ini di sana jauh lebih 
kuat daripada di wilayah-
wilayah berkembang 
lainnya; ini kemungkinan 
besar karena fakta bahwa 
infrastruktur persewaan 
di sana berkembang den-
gan baik dan mengangkat 
barang dan/atau orang 

Pasar telehandler 
global terus 
berkembang, yang 
ditandai dengan 
keha diran model 
ber tenaga listrik 
dengan postur 
yang compact dan 
munculnya inisia-
tif dari beberapa 
pabrikan yang 
memperkenalkan 
telehandler yang 
menjulang tinggi 
untuk mendukung 
pengerjaan 
gedung-
gedung tinggi. 
Euan Youdale 
menurunkan 
laporan berikut 
ini, seperti 
dilansir khl.com 
(18/08)

Telehendler elektrik Snorkel SR626E
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OPSI POWER 

Snorkel telah melangkah lebih 
jauh dengan mengembangkan 
telehandler bertenaga baterai 
lithium-ion, SR626E, yang dilun-
curkan pada acara ConExpo 2020. 
Alat ini menghasilkan kapasitas 
angkat 2.600kg, dan ketinggian 
angkat maksimum hingga 5,79m, 
sekaligus benar-benar nol emisi. 
Didukung oleh baterai lithium-ion 
80V 300Ah, SR626E dapat bekerja 
terus menerus di antara pengisian 
daya hingga enam jam. Tersedia 
on-board charger yang dapat 
mengisi penuh dalam semalam, 
sementara pilihan pengisi daya 
off-board tersedia untuk kemam-
puan pengisian cepat - hingga 2,5 
jam untuk pengisian penuh.

Telehandler SR626E mampu 
mengurangi biaya operasi hingga 
60% dibandingkan dengan engine 
bertenaga solar. Karena bertenaga 
listrik, mesin ini mengurangi 
tingkat kebisingan secara signifi-
kan. Dibuat untuk bekerja di med-
an berat, SR626E menggunakan 
penggerak 4 roda sepanjang waktu 
dan poros osilasi dengan bahan 
bakar dieselnya.

Sebagaimana dijelaskan Elvin, 
“Peralihan ke sumber daya hybrid 
dan elektrik penuh untuk tele-
handler sedikit lebih menantang 
untuk alat-alat yang bekerja di ket-
inggian, karena telehandler um-
umnya digunakan terus-menerus 
untuk jangka waktu yang lebih 
lama dan menggerakkan jarak-
jarak yang lebih jauh yang dapat 
dengan cepat menghabiskan daya 
baterai dalam aplikasi-aplikasi 
memungut dan membawa.

Model baru lainnya dalam lini 
produk Snorkel adalah rough ter-
rain SR1065. Unit ini memiliki 
tinggi angkat 9,5m, jangkauan 
maju maksimum hingga 5,4m, dan 
dapat mengangkat beban hingga 
6.500kg. Dengan berat 11.090kg, 
dan didukung oleh engine diesel 
Deutz, alat angkat heavy duty 
SR1065 ini memiliki penggerak 
empat roda  dan kemudi empat 
roda.

INOVASI PRODUK 

 JLG juga telah meluncurkan 
produk-produk inovatif tahun ini. 
Ada tiga model telehandler baru 
yang diperkenalkan, terutama 
untuk pasar Amerika Utara. Di-

SkyTrack 3013 
dari JLG

luncurkan pada acara ConExpo 2020, telehandler yang sangat ramping 
SkyTrak 3013 dirancang untuk digunakan pada area-area yang tempat-
nya terbatas, namun diperlukan ketinggian angkat dan jangkauan hor-
isontal yang lebih besar. 

SkyTrak 3013 biasa digunakan pada aplikasi-aplikasi landscape dan 
hardscape atau untuk konstruksi dan perawatan garasi parkir. SkyTrak 
3013 memiliki ketinggian angkat sekitar 3,59 meter dan kapasitas ang-
kat 1.224 kg, dan bobot yang ultra-kompak 2.394  kg.

Model baru kedua adalah SkyTrak 12054, yang dibuat khusus untuk 
aplikasi konstruksi industri dan komersial. Alat ini merupakan telehan-
dler dengan kapasitas tertinggi dalam keluarga SkyTrak dan dilengkapi 
dengan satu joystick untuk memudahkan operasi dan kontrol yang per-
caya diri.

Terakhir, JLG 1075 yang dikembangkan berdasarkan permintaan 
para pelanggan untuk telehandler kelas 4.535 kg dengan ketinggian an-
gkat dan jangkauan horisontal yang lebih besar. Model ini dapat mem-
bawa 2.721 kg material hingga ketinggian angkat delapan tingkat penuh. 
Telehandler ini dapat membantu mengurangi biaya operasi  dan menin-
gkatkan produktivitas di lokasi kerja dengan tidak perlu menggunakan 
crane. Telehandler ini memiliki jangkauan horisontal sekitar 18 meter.

Telehandler Skyjack baru SJ519TH
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Seperti yang dijelaskan John 
Boehme, manajer produk senior 
JLG Industries, “Kemampuan 
untuk mengangkat sekitar 544 kg 
pada 18 meter ke depan berarti 
operator dapat menempatkan ma-
terial ke dalam bangunan tempat 
pekerjaan dilakukan, mengurangi 
penanganan ulang material untuk 
meningkatkan produktivitas.”

Dengan ketinggian angkat 
hampir 23 meter, telehandler 1075 
dapat membawa material dan 
peralatan kerja melampaui pinggir 
atap. Jadi, alat ini dapat menem-
patkan secara presisi material di 
atas atap yang mengurangi atau 
meniadakan penanganan material 
secara berulang-ulang, Boehme 
menjelaskan. 

Mesin tersebut juga juga me-
miliki radius belok yang sempit 
sekitar 4 meter, dan berat sekitar 
20 kg, yang tidak memerlukan 
penggunaan truk dan ijin khusus. 
Telehandler ini dilengkapi dengan 
SmartLoad, SmartShift dan Sheet 
Material Handling Attachment.

Menurut Boehme, para pemilik 
perusahaan-perusahaan rental dan 
pemilik/operator lebih memperha-
tikan keserbagunaan setiap pera-
latan, tingkat produktivitasnya 
serta biaya-biaya setelah penjua-
lan. Dengan semakin pentingnya 
pertumbuhan ROI, telematika juga 
menjadi perhatian mereka.

Ia menambahkan, di pasar tele-
handler negara-negara maju sep-
erti  Amerika Utara, IoT mengubah 
cara mengembangkan peralatan 
dan cara peralatan berinteraksi 
satu sama lain, dengan para opera-
tor dan teknisi. “Bagi para opera-
tor dan pemilik, peralatan menjadi 
lebih terhubung dan semakin pin-
tar. Untuk perusahaan persewaan, 
konektivitas ini dapat membantu 
meningkatkan produktivitas, 
pemeliharaan, kemudahan servis, 
dan waktu kerja, yang membantu 
mereka mengelola armada dengan 
lebih baik,” ungkapnya.

MODEL TERBARU

 Tujuh model telehandler dari 
Skyjack dimulai dari SJ519TH, 
yang memiliki kapasitas maksi-
mum 2495 kg dan ketinggian 
angkat maksimum 5,82m hingga 
ZB2044, yang menawarkan kapa-
sitas maksimum 9072 kg dan ket-
inggian angkat maksimum 13,67m.

Model terbaru adalah SJ519TH, 

dengan pintu terbuka penuh yang 
dapat digunakan para operator un-
tuk mengakses kabin dengan mu-
dah dan dijuluki ‘kabin besar yang 
mungil’. Pada jangkauan maksi-
mum 3,44m, SJ519 TH masih 
dapat mengangkat beban seberat  
2.000kg. Semua titik servis yang 
utama mudah diakses.

“Saat kami memulai fase desain 
untuk produk ini, kami tahu kami 
ingin mempertahankan fiturfitur 
yang serupa dengan seri TH yang 
sudah ada. Ini adalah konsistensi 
Skyjack pada semua produk untuk 
memudahkan servis, dan mengu-
rangi downtime bagi pelanggan-
pelanggan kami,” kata Malcolm 
Early, wakil presiden pemasaran 

Skyjack.
Fiturfitur lainnya meliputi 

Smartorque, yang menyediakan 
persneling yang lebih baik dan hi-
draulik berefisiensi tinggi, sedang-
kan Flexcab memungkinkan para 
operator untuk dengan mudah 
berpindah antara kabin terbuka 
dan tertutup dengan perkakas tan-
gan yang sederhana. Flexdrive me-
mungkinkan operator mengurangi 
kecepatan pergerakan sekaligus 
menjaga semua kecepatan fungsi 
tetap sama.

 Caterpillar telah meluncurkan 
produk-produk untuk pasar-pasar 
Amerika Utara dan global. Yang 
terbaru adalah Cat TL D Series, 
yang sebagian besar dijual di 
Amerika. Mesin-mesin buatan Cat 
ini meliputi TL642D baru, dengan 
kapasitas angkat 2721kg dan ket-
inggian angkat maksimal 12m.

Cat TH D Series juga diluncur-
kan baru-baru ini dan ditujukan 
terutama untuk pasar Afrika, Timur 
Tengah, Eropa, dan beberapa 
wilayah Asia. TH314D memiliki 
kapasitas angkat 3000kg dan ket-
inggian angkat 14m, sedangkan 
TH417D memiliki kapasitas angkat 
4000kg dan ketinggian angkat 17m. 
Engine 3,6 menghasilkan 74hp - 
100hp. Kabinnya dirancang secara 
ergonomis dan nyaman untuk me-
ningkatkan produktivitas operator. 
Engine dipasang di samping untuk 
memudahkan servis.

 Bobcat meluncurkan model 
baru untuk model telehandler 75 
HP Stage V, yang menyasar ter-

Telehandler Cat TL1055D

Telehandler Bobcat TL30.70
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utama pasar konstruksi dan perse-
waan. Terdapat 11 pilihan model 
berbeda, yang didukung oleh 
engine Bobcat D34 75 HP Stage V 
baru, yang memiliki kapasitas an-
gkat maksimum antara 2,6 dan 4,1 
ton, dengan ketinggian angkat dari 
6m hingga 18m.

Ada tampilan baru yang me-
narik pada bagian luar mesin ini. 
Sedangkan di bagian dalamnya, 
terdapat engine D34 Stage V baru 
yang memungkinkan operasi di 
zona-zona yang gas buangnya 
diatur secara ketat, berkat sistem 
after-treatment DPF baru. Engine 
ini tidak menggunakan Selective 
Catalytic Reduction (SCR), jadi 
tidak perlu AdBlue. Regenerasi 
DPF dilakukan secara otomatis, 
tanpa berdampak pada performa. 
Engine ini mengonsumsi bahan 
bakar rata-rata 7% lebih rendah 
dan menawarkan torsi 14% lebih 
tinggi daripada engine Stage IV se-
belumnya. Kap engine baru, den-
gan profil yang lebih curam untuk 
meningkatkan jarak pandang dan 
mengurangi blind spot sebesar 
15% di sisi kanan alat.

Model-model ini akan disu-
sul dengan model-model Stage V 
selanjutnya yang ditenagai oleh 

mesin D34 Stage V versi 100 HP 
dan 130 HP, yang rencananya akan 
diluncurkan pada tahun 2021. Me-
sin-mesin ini akan menjadi generasi 
teleskopik yang benar-benar baru 
dengan peningkatan pengalaman 
pengguna yang dramatis. 

Mengenai masalah versi listrik, 
d’Hérouël mengatakan dia lebih 
berhati-hati. “Solusi-solusi listrik 
yang digunakan di tempat lain 
masih mahal untuk sebagian besar 
pelanggan telehandler yang tidak 
memiliki kebutuhan mendesak un-
tuk solusi-solusi yang nol emisi, dan 
pelanggan-pelanggan ini pasti akan 
menolak untuk membayar biaya 
tambahan ini jika mesin-mesin ini 
tidak memiliki otonomi yang me-
madai,” kata dia.

GAMBARAN INDUSTRI

 Produk telehandler terbaru 
yang diluncurkan Genie adalah 
penyegaran dari GTH-844, dengan 
powertrain 74hp, pada tahun 2016. 
Sebelum itu, perusahaan itu me-
masuki kembali kelas telehandler 
6.000 lb dengan model GTH-636 
pada tahun 2014.

GTH-844 memiliki kapasitas 
8.000 lb, tinggi angkat 44 kaki. 
Model GTH-636 memiliki kapasitas 
6.000 lb, ketinggian angkat 36 kaki. 
Kedua alat tersebut memiliki en-
gine 74hp bebas DEF dan transmisi 
powershift tiga kecepatan, joystick 
multifungsi, tali pengangkat ter-
integrasi, dan dilengkapi dengan 
telematika Genie Lift Connect.

“Kami memelopori drivetrain 
74hp dengan GTH-844 dan mem-
perkenalkan Lift Connect di semua 
model kami tahun lalu. Kami selalu 
bekerja untuk meluncurkan produk-
produk baru,” kata Josh Taylor, 
manajer produk Genie, Terex AWP. 

Mengenai masalah pengembang-

an telehandler hibrida dan yang 
bertenaga listrik, Josh sependapat 
dengan pemikiran sebelumnya. 
“Ada perbedaan signifikan dalam 
persyaratan kepadatan daya 
antara telehandler, yang dapat 
menempuh jarak jauh dengan 
kecepatan 15 mph, dan boom lift, 
yang bergerak pada kecepatan 3-4 
mph untuk jarak dekat. Selain itu, 
besaran horsepower hidrolik yang 
dibutuhkan untuk mengangkat be-
ban berat untuk shift penuh meru-
pakan sebuah tantangan.”

PRIORITASKAN YANG 
BERTENAGA LISTRIK

 Spesiali solusi alat angkat GGR 
Group telah menjual telehandler 
elektrik pertama di Inggris kepada 
Flannery Plant Hire. Mesin ini 
akan digunakan sebagai bagian 
dari pekerjaan-pekerjaan pada 
kereta api kecepatan tinggi HS2 
baru yang menghubungkan Lon-
don, Midlands dan Utara.

Niall Hester, direktur operasi 
Flannery Plant Hire mengatakan,  
“Telehandler elektrik telah diteri-
ma dengan sangat baik di lokasi 
dan telah membantu mendirikan 
campuran beton. Tim-tim bisa 
mendapatkan giliran kerja 10 jam 
penuh dengan mesin tersebut 
tanpa perlu mengisi ulang. Ke-
mudian mesin dibiarkan mengisi 
daya semalam an untuk shift hari 
berikut nya. Pengisi daya cepat di-
pasok kepada para pelanggan yang 
akan mengisi daya mesin hanya 
dalam waktu kurang dari dua jam, 
namun pada akhirnya hal itu tidak 
diperlukan.”

Eco Telehandler baru diran-
cang dan diproduksi oleh peru-
sahaan Italia, Faresin Industries. 
Mesin ini memiliki kapasitas ang-
kat 2,6 ton dan didukung oleh ba-
terai lithium. (Sumber: khl.com)

Telehandler Eco Faresin

Telehandler Genie GTH-844
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Pada acara ConExpo yang di-
selenggarakan pada Maret 2020, 
beberapa pabrikan memamer-
kan produk-produk telehandler 
baru. Magni Telescopic Handlers 
memulai debutnya dengan tele-
handler berputar terbesar di dunia 
selama ConExpo. Telehandler 
RTH 6.51 memiliki tinggi angkat 
maksimum 51m dan jangkauan 
maju maksimum 35m. Kapasitas 
angkat maksimum sebesar 6.000 
kg. Model ini memiliki dua mode 
attachment: mode kekuatan dan 
mode keseimbangan (stability).

Debut Manitou di acara itu 
meliputi telehandler MTA 12055. 
Model ini dirancang dan didistri-
busikan hanya di Amerika Utara, 
dan memiliki kapasitas angkat 
terbesar dalam barisan telehandler 
konstruksi perusahaan itu, yang 
menawarkan kapasitas angkat 
5.443 kg. Alat ini memiliki keting-
gian angkat 16 meter dan dapat 
membawa 2.500 kg pada ekstensi 
penuh dan menawarkan radius 
putar sekitar 4 meter.

Applied Machinery Sales, 
distributor Merlo di AS, memi-
liki model Roto terbesar dari 
pabrikan itu yang tersedia untuk 
pasar AS. R50.35 S-Plus memi-
liki kapasitas angkat 5 meter, 
jangkauan 29,5 meter, dan kapa-
sitas angkat maksimal 5.000 kg. 
Mesin ini dapat berputar 360 
derajat dengan kabin miring dan 

SEPUTAR CONEXPO 2020

Manitou MTA 12055 Merlo Roto R50.35 S-Plus

Xtreme XR1734-C

Pettibone Extendo 1056X

perangkat lunak baru.
Dieci memamerkan Pega-

sus 100.97 pada acara tersebut. 
Mesin seberat 5.000 kg dengan 
ketinggian angkat 30 meter 
dapat berputar 360° secara terus 
menerus. Ini termasuk pem-
batas beban dan outrigger yang 
berfungsi secara otomatis untuk 
menjamin stabilitas saat berop-
erasi.  Sistem kontrol canBUS 
mengukur paramater-parameter 
kerja dan keselamatan terbaik.

Anak usaha dari Xtreme Manu-
facturing, Snorkel, memanfaatkan 
ConExpo untuk meluncurkan 
telehandler berkapasitas 8.000 
kg. Telehandler XR1734-C adalah 
model keempat dalam C-class 
lineup baru perusahaan itu, yang 
memperluas total penawaran 
produk-produk Xtreme menjadi 
22 unit. Model ini memiliki ke-
tinggian angkat maksimal sekitar 
10,5m dan jangkauan ke depan 
sekitar 5m .

Pettibone yang berbasis di AS 
memperkenalkan Extendo 1056X 
ke jajaran Seri X-nya, yang menye-
diakan mesin berkapasitas 5.000 
kg yang mampu mencapai keting-
gian angkat sekitar 17m.  Meng-
gunakan engine diesel standar dari 
Cummins Tier 4 Final 74hp, dan 
merupakan model Seri-X pertama 
yang menawarkan engine Deutz 
74hp Tier 4 opsional. 

(Sumber: khl.com)

Magni RTH 6.51

Dieci Pagasus 100.97
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Memasuki masa adaptasi ke-
biasaan baru, beragam sektor in-
dustri kembali menggeliat. Trakin-
do hadir dengan mengedepankan 
jajaran lini produk forklift untuk 
mendukung pekerjaan material 
handling di berbagai industri. 
Dilengkapi berbagai fitur unggu-
lan, forklift dari Trakindo didesain 
untuk mendukung peningkatan 
produktivitas dan kemajuan bisnis 
pelanggan.

Lukas Silaban selaku Pro-

duct Manager Forklift Trakindo 
menjelaskan, Trakindo siap men-
dukung peningkatan produktivitas 
pekerjaan material handling pada 
masa adaptasi kebiasaan baru. 
“Forklift merupakan salah satu 
alat angkut utama dalam mobilisa-
si material berat di berbagai indus-
tri, seperti pergudangan, logistik, 
hingga manufaktur,” kata Lukas 
di ajang promosi virtual bertajuk 
Trakindo Care eVENT, dikutip dari 
rilis yang diterima Equipment In-

donesia, Rabu (19/08). 
Untuk merespons kebutuhan 

pasar di sektor-sektor tersebut, 
Trakindo sudah memiliki jajaran 
lini produk forklift unggulan yang 
ditawarkan ke pasar. “Kali ini 
kita akan berkenalan lebih dekat 
dengan Cat DP25ND untuk kelas 
2 ton, Cat DP30ND untuk kelas 3 
ton, dan Cat DP50N untuk kelas 
5 ton yang semuanya didukung 
oleh beragam keunggulan untuk 
meningkatkan produktivitas para 
pelanggan,” Lukas menerangkan.

FITUR PDS (PRESENCE DE-
TECTION SYSTEM)

Mesin-mesin forklift Cat terse-
but sudah dibekali dengan fitur
fitur keselamatan yang berguna 
untuk mengatur fungsi hidrolik 
seperti mengangkat dan menu-
runkan fork, serta fungsi traveling 
seperti alat bergerak maju atau 
mundur hanya dapat dilakukan 
apabila operator berada di tempat 
duduknya. Fitur ini dilengkapi 
sensitivitas sensor yang dapat 
disesuaikan dengan berat badan 
operator sehingga keselamatan 
kerja terjaga secara maksimal.

Khusus untuk forklift Cat 
DP50N sudah dilengkapi fitur 
PDS+ berupa fitur tambahan yang 
memberikan peringatan kecepatan 

MENGENAL LEBIH DEKAT
FORKLIFT UNGGULAN TRAKINDO 

Forklift Trakindo mengutamakan keselamatan dan kenyamanan operator.
(SUMBER FOTO: TU)

EQUIPMENT REVIEW

Jajaran lini 
produk fork-
lift unggulan 
Trakindo siap 
mendukung 
produktivitas 
pekerjaan mate-
rial handling di 
masa adaptasi 
kebiasaan baru.
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kepada operator. Saat alat berop-
erasi pada kecepatan melebihi 
batas yang direkomendasikan oleh 
sistem, maka peringatan akan me-
nyala di monitor LCD. Hal ini di-
tujukan agar membantu operator 
untuk memahami penggunaan alat 
yang aman, serta semakin hemat 
bahan bakar.

Selain fiturfitur keselamatan, 
produk-produk Cat tersebut 
mengutamakan sisi kenyamanan 
operator. Hal itu tercermin pada 
ketersediaan Full Suspension Seat, 
Tilt Steering hingga LCD Panel. 
Kombinasi dari fiturfitur tersebut 
memberikan kenyamanan jangka 
panjang bagi operator agar tidak 
mudah lelah saat mengoperasikan 

alat-alat ini, sehingga faktor ke-
amanan dan produktivitas senan-
tiasa terjaga.

Setiap forklift Cat mudah di-
operasikan berkat radius putar 
yang kecil di kelasnya sehingga 
lebih produktif. Selain itu, juga 
dilengkapi dengan fitur Steering 
Synchronizer dan khusus pada ke-
las unit yang ditampilkan kali ini 
telah dilengkapi dengan Full Hy-
drostatic Steering System. Kedua 
fitur tersebut membuat putaran 
roda stir menjadi ringan, sehingga 
meskipun sedang mengangkut 
beban, operator tetap mudah men-
goperasikannya. Tak ketinggalan, 
manuver menjadi lebih lincah dan 
produktivitas lebih tinggi. 

RAMAH LINGKUNGAN

Ditenagai oleh mesin diesel 
tangguh, produk ini juga telah 
disematkan kit biodiesel untuk 
menyesuaikan spesifikasi bahan 
bakar di Indonesia dan terstan-
darisasi  EPA (Environmental 
Protection Agency) Tier 2 yang 
membuatnya ramah lingkungan, 
pembakaran bahan bakar lebih 
sempurna, kinerja mesin lebih 
baik dan lebih hemat filter.

Forklift dari Trakindo ini juga 
dapat dikustomisasi dengan me-
nambahkan attachment yang ses-
uai dengan kebutuhan pelanggan. 
“Kami menyediakan fitur yang 
umum dipergunakan di pasar teta-
pi juga memiliki berbagai variasi 
attachment untuk memenuhi ke-
butuhan. Tim kami siap memberi 
konsultasi attachment yang tepat 
untuk menunjang produktivitas 
kerja pelanggan,” Lukas menam-
bahkan.

Trakindo Care eVENT

Trakindo berkomitmen 
mendekatkan pelanggan dengan 
layanan Trakindo, termasuk di 
masa adaptasi kebiasaan baru. 
Program Trakindo Care eVENT 
dikemas dalam bentuk virtual yang 
memberi Informasi penawaran 
dan kemudahan bagi pelanggan 
dalam memperoleh produk, lay-
anan dan solusi terbaik Trakindo 
di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka memberikan 
pelayanan terbaik bagi pelanggan, 
Trakindo juga memiliki fasilitas 
kelas dunia untuk menjamin ke-
mudahan pelanggan setianya. 
Jaringan dukungan Trakindo yang 
berada di lebih dari 60 lokasi siap 
melayani pelanggan di seluruh In-
donesia dengan menerapkan pro-
tokol kesehatan yang berlaku.

Pelanggan juga dapat meng-
hubungi Trakindo Contact Center 
1-500-228 (1-500-CAT) yang 
beroperasi 24 jam dan terinte-
grasi dengan Services Command 
Center. Selain itu, pelanggan 
juga dapat mengunduh  Aplikasi 
Trakindo Customer Apps melalui 
Apps Store dan Playstore untuk 
merasakan secara langsung bera-
gam kemudahan untuk mengakses 
status transaksi dan pemberian 
informasi yang cepat dan tepat se-
cara real time. EI  

EQUIPMENT  REVIEW

Forklift Trakindo dapat dikustomisasi dengan menambahkan 
attachment yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan
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EQUIPMENT REVIEW

Unit-unit rigid dump truck terbesar atau yang juga disebut haul truck 
merupakan kendaraan non-jalan raya (off-highway) yang terutama 
digunakan untuk pengangkutan material-material berat di area pert-
ambangan, quarry dan juga konstruksi. Mesin-mesin ini selalu dibuat 
dalam ukuran yang makin besar karena ada permintaan untuk kapasitas 
muat yang makin banyak. Karena haul truck sangat besar dan mampu 
mengangkut material dalam jumlah banyak, customer seringkali mem-
prioritaskan untuk menggunakan hanya satu dump truck besar saja 
daripada memiliki satu armada truk lebih kecil yang lebih ekonomis. 

Truk-truk tambang paling besar mampu mengangkut ratusan ton 
hanya dalam sekali jalan dan unit-unit ini sering bekerja berpasangan 
dengan excavator-excavator tambang terbesar (shovel excavator) yang 
dapat mengisi bak dump truck raksasa hanya dalam beberapa pass.  

O ya, karena postur yang sangat bongsor alias raksasa dan bobot 
yang sangat berat, truk-truk tambang tidak dapat dikendarai di jalan 
umum (jalan raya). Biasanya, saat hendak dikirim ke lokasi pelanggan 
(job site), komponen-komponennya dipreteli menjadi beberapa bagian 
untuk kemudian dirakit lagi langsung di lokasi. 

Dari segi nilai investasi, barang-barang modal ini tergolong mahal, 
bahkan sangat mahal. Nilai satu unit dump truck tambang bisa sekitar 
$5 juta (€4,3 juta). Simak artikel berikut ini dan temukan 10 truk tam-
bang terbesar di dunia berdasarkan kapasitas muatannya, dimulai dari 
yang paling kecil!

TOP 10
DUMP TRUCK
TAMBANG
TERBESAR DUNIA

1.  BelAZ 75710 – 450 t (496 US t)

2.  Caterpillar 798 AC – 372 t (410 US t)

3.  Caterpillar 797F – 364 t (401 US t)

4. -7. Liebherr T 284 – 363 t (400 US t)

4. -7. Komatsu 980E-5 – 363 t (400 US t)

4. -7. Komatsu 980E-4 – 363 t (400 US t)

4. -7. Terex MT6300AC – 363 t (400 US t)

8.  BelAZ 75604 – 360 t (397 US t)

9.  Caterpillar 795F AC – 338 t (372 US t)

10.  Caterpillar 796 AC /  – 327 t (360 US t)

 Komatsu 960E-2K

Lectura-specs kem-
bali merilis peringkat 
Top 10 dump truck 
tambang terbesar 
dunia. Model dan 
brand apa saja serta 
di mana unit-unit itu 
beroperasi? Berikut 
ini laporan Patrik 
Eder, seperti dirilis 
lectura-specs.com 
(13/08).
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Posisi paling bontot dalam peringkat Top 10 
dump truck terbesar versi LECTURA Specs kali ini 
dihuni oleh dua model: Caterpillar 796 AC dan Kom-
atsu 960E-2K. Kedua mesin ini menawarkan kapasi-
tas muat nominal 327 ton. 

Dump truck Cat 796 AC diperkenalkan pada tahun 
2018 dan, seperti yang ditunjukkan oleh namanya, 
model ini dilengkapi dengan sistem penggerak listrik 
AC. Dump truck Cat ditenagai dengan engine diesel 
CAT C175-16 yang memenuhi standar emisi US EPA 
Tier 4. Engine ini menghasilkan tenaga kotor sebesar 
2610 kW (3500 HP). Dump truck 796 AC telah diuji 
di Australia Barat dan diharapkan akan digunakan di 
Kanada dan AS.

Sementara dump truck Komatsu 960E-2K, dilun-
curkan pada tahun 2011, menawarkan kapasitas muat 
yang sama dengan pesaing dari Caterpillar tersebut. 
Dump truck Komatsu ini juga menggunakan peng-

Nominal Payload 327 t
Gross Power 2610 kW (3500 HP)
Travel Speed 64 km/h
Nominal GVW 576 t

Heaped body capacity 214 m³ / 234 m³

gerak listrik dan dilengkapi dengan engine Komatsu 
SSDA18V170 yang menawarkan tenaga yang sama 
persis dengan pesaingnya, yaitu 2610 kW.

Dump truck 960E-2K adalah versi upgrade dari 
truk tambang 960E-2, namun 960E-2K dilengkapi 
dengan Komatsu Drive dengan cairan Siemens dingin  
yang diisolasi Gate Bipolar Transistor dan kapasitas 
torsi yang lebih tinggi. Beberapa unit 960E-2K berop-
erasi di AS dan Australia.

Dump truck tambang terbesar ke-9 dalam per-
ingkat ini adalah 795F AC, juga diproduksi oleh Cat-
erpillar. Mesin ini diperkenalkan pada tahun 2009 
sebagai truk pertama di industri ini yang bertenaga 
listrik. Versi 795F AC saat ini menawarkan daya 
muat 338 ton dan kapasitas muat bak 252 m³. Alat 
ini digerakkan oleh engine 16 silinder yang  mampu 
menghasilkan tenaga kotor 2.535 kW (3400 HP) dan 
kecepatan lari (travel) 64 km/jam.

Namun demikian, Caterpillar memutuskan dump 
truck 795F AC tidak akan memenuhi standar Tier 4 
Final tetapi hanya siap untuk Tier 2. Oleh karena itu, 
penggunaan truk tambang ini terbatas pada lokasi-
lokasi yang tidak memerlukan standar emisi yang 
lebih baru.

9. Caterpillar 795F AC

Nominal Payload 338 t
Gross Power 2535 kW (3400 HP)
Travel Speed 64 km/h
Nominal GVW 576 t
Heaped body capacity 252 m³

10. Caterpillar 796 AC / Komatsu 960E-2K 

(SUMBER FOTO2: IST)
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8. BelAZ 75604
     

Salah satu model dari jajaran produk Belaz-7560, 
BelAZ 75604, adalah dump truck terbesar ke-8 di du-
nia menurut peringkat ini. Saat ini ada empat model 
dalam jajaran 7560 (75602, 75603, 75604 dan 75605) 
yang menawarkan daya muat yang sama persis yaitu 
360 t, namun mereka berbeda dalam konfigurasi me-
sin dan penggerak. 

Pabrikan Belarusia ini melengkapi jajaran dump 
truck raksasa ini dengan kapasitas bak 218m³ dan 
payload 360 ton. Seri 75604 dilengkapi dengan en-
gine 2800 kW dan desain khusus yang memungkink-
annya bekerja dalam kondisi iklim yang menantang 
mulai dari -50 hingga +50 derajat Celcius. Ini me-
mungkinkan dump truck 7560 ini untuk digunakan, 
misalnya, di Siberia yang suhunya beku.

Nominal Payload 360 t
Gross Power 2800 kW (3750 HP)
Travel Speed 64 km/h
Nominal GVW 621 t
Heaped body capacity 218 m³

Nominal Payload 363 t
Gross Power 2610 kW (3500 HP)
Travel Speed 61 km/h
Nominal GVW 625 t
Heaped body capacity 250 m³

6. Komatsu 980E-5
     

Dump truck Komatsu 980E-5 juga merupakan 
kendaraan pengangkut heavy duty terbesar ke-4 - 
ke-7 di dunia dengan kapasitas muatan nominal 363 
ton (400 mt). Truk ini, yang diperkenalkan pada 
tahun 2019, adalah penerus dan generasi baru dari 
Komatsu 980E-4. Model yang lebih baru ini memiliki 
fitur desain kabin yang lebih bagus, sistem penggerak 
yang semakin meningkat, dan memiliki sistem komu-
nikasi berbasis satelit yang baru, KOMTRAX Plus 2. 

Truk angkut ini didukung oleh engine 18 silinder 
Komatsu SSDA18V170 yang menghasilkan tenaga 
2610 kW (3500 HP). Kendaraan ini mampu melaju 
dengan  kecepatan 64 km/jam. Sama halnya dengan 
saudaranya yang lebih tua, dump truck Komatsu 
980E-5 digunakan pada operasi tambang di Amerika 
Utara dan Australia.

Nominal Payload 363 t
Gross Power 2610 kW (3500 HP)
Travel Speed 64 km/h
Nominal GVW 628 t
Heaped body capacity 250 m³

7. Komatsu 980E-4
     

Semua dump truck tambang yang diperingkatkan 
di posisi 4. - 7. menawarkan payload yang sama per-
sis, yaitu 363 ton. Dimulai dengan Komatsu 980E-4 
yang diperkenalkan pada 2016 di Amerika Utara. 
Kapasitas 363 ton (400 ton pendek) cocok dengan 
bucket crawler excavator terbesar seperti Komatsu 
PC8000-6 yang dapat memuat 980E-4 hanya dalam 
tiga hingga lima pass. Dump truck ini dilengkapi den-
gan engine diesel Komatsu SSDA18V170, 18 silinder 
dengan daya 2610 kW (3500 hp).

Komatsu terkenal dengan Autonomous Haul Sys-
tem (AHS) dan dump truk tambang terbesarnya saat 
ini, 980E4AT, merupakan modifikasi dari hauler 
980E-4, yang menawarkan kapasitas muatan yang 
sama. Komatsu 980E-4 dapat dilihat di beberapa 
tambang terbesar di Kanada, Amerika Serikat dan 
Australia.

EQUIPMENT REVIEW
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3. Caterpillar 797F

Dump truck tambang terbesar ketiga di dunia 
adalah Caterpillar 797F yang mengalahkan truk pen-
gangkut barisan 363 ton dengan hanya satu ton. CAT 
797F diperkenalkan pada tahun 2008 dan telah di-
produksi sejak 2009. 

Truk raksasa Caterpillar ini ditenagai dengan en-
gine CAT C175-20, 20 silinder, dengan tenaga 4000 
HP (2983 kW). Mesin ini memenuhi peraturan emisi 
Stage IV Final  dan Stage V Uni Eropa. 

Pasangan sempurna untuk alat ini saat pemuatan 
material di lokasi penambangan adalah hydraulic 
shovel CAT 6090 FS, yang mampu mengisi 797F han-
ya dalam 5 pass. Caterpillar mengklaim dump truck 
797F merupakan dump truck terlaris di kelasnya.

5. Terex MT6300AC
     

Terex MT6300AC merupakan salah satu dump 
truck tambang terbesar di dunia. Truk raksasa 
tersebut diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Terex 
sebagai dump truck tambang terbesarnya. Seperti 
yang Anda mungkin ketahui, divisi alat tambang 
Terex dijual pada tahun 2011 kepada Bucyrus, 
termasuk dump truck. Selanjutnya, Caterpillar 
mengakuisisi divisi ini dari Bucyrus, mengganti na-
manya menjadi Unit Rig MT6300. 

Kecepatan maksimal dump truck Terex ini 
adalah 64 km/jam dan berat kotor kendaraan 
603 t. Dump truck ini dilengkapi dengan engine  
berkekuatan 2796 kW dan kapasitas bak 230 m³. Nominal Payload 363 t

Gross Power 2796 kW (3750 HP)
Travel Speed 64 km/h
Nominal GVW 603 t

Heaped body capacity 230 m³

Nominal Payload 363 t
Gross Power 3000 kW (4023 HP)
Travel Speed 64 km/h
Nominal GVW 600 t
Heaped body capacity custom

4. Liebherr T 284
          

Diperkenalkan pada tahun 2012 sebagai dump 
truck tambang terbesar di dunia, dump truck tam-
bang keempat di barisan 363 ton adalah Liebherr T 
284, yang merupakan penerus dari truk T 282 C yang 
populer.

Tetapi, alat angkut heavy duty ini dilengkapi 
dengan engine yang paling kuat di kelasnya, MTU 
20V4000 C22 dengan tenaga 3000 kW (4023 HP). 

Berat kotor truk T 284 adalah 600 ton dan ke-
cepatan maksimal 64 km/jam. Model ini tidak memi-
liki kapasitas body standar karena semua kebutuhan 
body disesuaikan dengan pesanan. 

Dump truck Liebherr T 284 dapat diisi penuh 
hanya dalam lima kali pengisian jika menggunakan 
hydraulic excavator tambang Liebherr R 9800.

Nominal Payload 364 t
Gross Power 2983 kW (4000 HP)
Travel Speed 68 km/h
Nominal GVW 624 t
Heaped body capacity 252 m³

EQUIPMENT  REVIEW
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     2. Caterpillar 798 AC
      

Tempat kedua dari 10 dump truck 
terbesar di dunia diduduki oleh Cater-
pillar 798 AC dengan daya muat 372 
ton. Truk ultra-class ini diperkenalkan 
pada tahun 2018 sebagai dump truck  
terbesar dari pabrikan asal Amerika 
Serikat itu.  

Apa keunggulan dump truck ini? 
Alat angkut raksasa ini bertenaga lis-
trik dengan menggunakan engine CAT 
C175-16,  16 silinder yang menghasilkan 
tenaga sebesar 2610 kW (3500 HP) dan 
mampu melaju 64 km/jam. 

Kapasitas baknya 266 m³ dan 
menggunakan ban-ban ukuran 
59/80R63 sehingga memastikan dump 
truck Cat 798 AC rata-rata mengangkut 
jumlah material tambang yang lebih 
besar daripada kebanyakan pesaingnya.

truck 75710 pada tahun 2013 dan 
mengirimkan mesin pertama ke 
area pertambangan batu bara di 
Kuznetsk Basin, Siberia. 

Ukuran keseluruhan alat ini 
cukup mencengangkan: panjang 
20,6 m, tinggi 8,17 m, dan lebar 
10,6 m. Selanjutnya, bayangkan 
pengemudi sedang duduk 7 meter 
di atas permukaan jalan. Meski-
pun truk-truk tambang standar 
menggunakan 6 ban, pengangkut 
75710 dilengkapi dengan 8 ban 
yang mendistribusikan bobot se-
cara simetris. 

Dump truck terbesar di dunia 
ini memiliki bobot 810 ton dan 
menyediakan kapasitas bak 268 
m³. Kendati demikian, dua engine 
16 silinder dengan total tenaga ko-
tor 3430 kW (4600 HP) mampu 
berlari 64 km/jam. Ini kira-kira 
sama dengan kekuatan lima mobil 
Formula 1.

Belarusia tampaknya cukup 
bangga dengan dump truck Be-
lAZ 75710 karena truk tambang 
raksasa ini ditampilkan pada cap 
Belarusia, yang menyoroti popu-
laritasnya sebagai dump truck ter-
besar di dunia.

 (Sumber: lectura-specs.com)

Pemenang dari peringkat Top 
10 dump truck tambang terbesar 
dunia yang diselenggarakan oleh 
LECTURA Specs adalah BelAZ 
75710 yang berasal dari Belarusia. 
Alat raksasa ini memiliki daya 
muat hampir 500 t. 

Belaz memperkenalkan dump 

Nominal Payload 450 t
Gross Power 3430 kW (4600 HP)
Travel Speed 64 km/h
Nominal GVW 810 t

1. BelAZ 75710

EQUIPMENT REVIEW
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JOBSITE  STORY

Kebutuhan pasar akan daging dan 
telur unggas di Indonesia diperkirakan 
akan meningkat, menembus angka 
20% pada tahun 2023 karena 
pertumbuhan ekonomi yang terus 
berkembang. Demi  menjaga kecepatan 
produksi dan distribusi pakan ternak, 
salah satu produsen terkemuka PT 
Japfa Comfeed mengandalkan wheel 
loader SDLG yang terkenal unggul 
untuk proses pemuatan ke dalam truk 
di pabriknya.

“Wheel loader L956F telah 
bekerja delapan jam sehari selama 
enam hari dalam seminggu, bertugas 
untuk memuat produk ke dalam truk 

rapat dan dilengkapi AC di dalamnya 
sehingga menambah produktivitas 
kerja operator. Terpasang juga kaca 
lengkung untuk visibilitas yang 
maksimal serta meredam kebisingan 
dari luar kabin.

”Seperti biasa, unit ini bekerja 
dengan sangat baik dan memenuhi 
tuntutan tinggi di lokasi kerja,” jelas 
Sulimro. “Kami pun senang bekerja 
sama dengan SDLG karena timnya 
dapat diandalkan, perawatan mudah, 
namun tetap irit.”

Wheel loader L956F kelas 5 ton 
ini mempunyai kapasitas bucket 3,0 
m3 dan merupakan wheel loader terkecil dari ketiga armada 

seri F milik SDLG. Disokong 
engine Weichai enam 
silinder, L956F adalah salah 
satu wheel loader terbaru 
dalam seri F dengan rangka, 
sasis, transmisi, kabin, kap 
mesin, dan counterweight 
yang telah dimutakhirkan.

Wheel loader SDLG 
L956F bekerja di pabrik 
PT Japfa Comfeed itu 
sejak April 2019. Selama 
beroperasi di sana, wheel 
loader L956F yang hemat 
energi ini terbukti tangguh 
untuk segala macam 
pekerjaan. Selain itu, alat ini 
memiliki kekuatan breakout 
yang selaras dengan tipping 
load besar untuk performa 
yang prima dan stabil.

PT Sumber Multi Rezeki 
membeli unit SDLG dari 
dealer resmi Indotruck 
Utama cabang Surabaya. EI

SDLG L956F JADI UJUNG TOMBAK 
PRODUKSI PERUSAHAAN PAKAN TERNAK 
DI JAWA TIMUR

Wheel loader SDLG L956F

Wheel loader SDLG L956F 
bekerja di pabrik PT Japfa 
Comfeed sejak April 2019

Di Jawa Timur, tepatnya 
Surabaya, terdapat pro-
dusen pakan ternak yang 
mengandalkan wheel 
loader SDLG untuk 
melakukan pemuatan ke 
dalam truk dan memas-
tikan proses pengiriman 
tetap terjaga. Mudahnya 
perawatan serta kapa-
sitas bucket terbaru 
sebesar 3,0 m³ mening-
katkan performa dan 
produktivitas kerja.

di pabrik, demi menjaga 
produksi tetap stabil,” 
ungkap Stephanus Sulimro, 
Manager Operasional di 
PT Sumber Multi Rezeki, 
yang menyewakan wheel 
loader itu kepada PT Japfa 
Comfeed. Perusahaan 
yang berbasis di Jakarta 
ini merupakan perusahaan 
terkemuka penghasil protein 
hewani, akuakultur, sapi 
potong, vaksin hewan dan 
produk kesehatan lainnya.

“Mesin yang cocok 
untuk pekerjaan ini karena 
kapasitasnya yang besar dan 
harga sewa yang bersaing,” 
ujarnya menambahkan.

Menurut Stephanus 
Sulimro, wheel loader 
SDLG cukup bandel dalam 
kondisi lapangan yang 
berdebu. Bagusnya, kabin 
wheel loader ini tertutup 
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Manitowoc memperkenalkan 
tower crane Potain MCT 275, 
yang semakin menambah jajaran 
produk topless crane yang populer 
milik pabrikan global itu yang di-
produksi di Cina. Alat angkat mod-
el baru ini telah dirancang supaya 
lebih memudahkan untuk diang-
kut dan dipasang, ditambah lagi 
dengan efisiensi dan keandalannya 
yang tinggi pada proyek-proyek 
konstruksi. 

PT Multicrane Perkasa selaku 
dealer tower crane Potain di In-
donesia telah memperkenalkan 
secara resmi tower crane tersebut 
secara virtual, Rabu (2/9). Produk 
ini diklaim sebagai solusi untuk ke-
butuhan alat angkat yang compact, 
reliable dan memiliki jangkauan 
jib yang panjang, dan merupakan 
jawaban terhadap umpan balik dari 
para customer selama ini.

“PT Multicrane Perkasa selalu 

mendengarkan Anda, customer. 
Kedua tower crane Potain tipe 
MCT: MCT 325 dan MCT275 
dibuat berdasarkan feedback yang 
kami terima dari pasar,” kata 
Alvin Buntoro, Direktur PT Multi-
crane Perkasa, saat memperkenal-
kan mesin-mesin tersebut secara 
virtual, Rabu (2/9). 

Sebelum MCT 275, tahun lalu 
Manitowoc sudah memperkenal-
kan MCT 325 dengan dua versi: 
MCT 325 L12 dengan kapasitas 
maksimal 12 ton dan MCT 325 L16, 
dengan kapasitas maksimal 16 ton. 
Panjang jibnya 75 meter, dengan 
interval 40 hingga 74 meter. Tower 
crane ini memberikan fleksibilitas 
sesuai dengan kebutuhan site. 

Berbeda dengan model-model 
sebelumnya yang menggunakan 
teknologi MC, kedua tower crane 
tersebut mengaplikasi teknologi 
MCT. Menurut Alvin, introduksi 

teknologi baru tersebut meru-
pakan solusi terhadap tiga per-
masalahan yang kerap terjadi di 
lapangan selama ini: terbatasnya 
akses untuk mobile crane besar ke 
lokasi proyek karena jobsite yang 
sempit; sering terjadi overlapping 
saat mengoperasikan tower crane 
karena sebuah proyek (jobsite) 
memerlukan lebih dari satu unit 
crane; dan crane yang mudah 
pemasangannya. 

Penggunaan tower crane tipe 
lama, Hammerhead, tidak dapat 
mengatasi persoalan-peroalan 
tersebut karena bagian kepalanya 
dapat bersinggungan dengan jib 
dari unit-unit lain saat berputar. 
Sebagainya solusinya adalah meng-
gunakan tower crane tipe baru, 
yaitu Flat Top (topless crane). Alat 
angkat ini tidak memiliki kepala 
alias rata pada bagian atasnya, dan 
jib-nya lebih panjang. 

“Tower crane Flat Top adalah 
tipe tower crane yang bagian atas 
rata (flat), yang didesain berdasar-
kan masukan-masukan dari para 
pengguna tower crane selama ini. 
Mereka memerlukan crane untuk 
beroperasi di area-area yang sulit 

Manitowoc memperkenalkan tower crane Potain MCT275 (Dok. Manitowoc)

MULTICRANE PERKENALKAN
TOWER CRANE POTAIN MCT275

 (FOTO-FOTO: DOK. MANITOWOC)

PT Multicrane Perkasa memperkenalkan teknologi 
tower crane Potain yang baru, MCT 275, untuk men-
dukung pengerjaan berbagai proyek di Indonesia.

PRODUCT LAUNCH
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diakses oleh mobile crane besar, 
yang operasinya tidak overlapping 
dengan unit-unit tower crane lain 
di sekitarnya,” kata Yudi Marsaid, 
Product Specialist tower crane di 
PT Multicrane Perkasa. 

Sebagaimana diketahui, mobile 
crane sangat diandalkan untuk 
pemasangan maupun pembong-
karan tower crane. Biasanya, dibu-
tuhkan mobile crane besar untuk 
pemasangan tower crane tipe 
Hammerhead. Namun, dengan 
kondisi jobsite yang sempit dan 
akses yang terbatas, penggunaan 
mobile crane besar tidak memung-
kinkan lagi. Sebaliknya, operasi 
tower crane topless dari Potain 
tidak memerlukan mobile crane 
besar. Alatalat ini sangat fleksible. 
“Jadi, kedua tower crane Flat 
Top ini bisa menjadi solusi untuk 
proyek-proyek yang akses  mobile 
crane yang besar ke lokasi proyek 
sangat terbatas,” ujar Yudi.

Salah satu kelebihan tow-
er crane tipe Flat Top, Yudi 
menjelaskan, saat bekerja di se-
buah job site atau proyek yang 
mengoperasikan beberapa tower 
crane, alat ini tidak akan saling 
bersinggungan dengan unit-unit 
lain karena memungkinkan supaya 
ketinggiannya lebih sedikit.

KEUNGGULAN
POTAIN MCT 275

Tower crane Potain MCT 275 ide-
al untuk proyek-proyek konstruksi 
precast concrete. Terdapat dua versi 
beban maksimal yang dapat diangkat 
crane ini, yakni 10t (MCT275 K10) 

dan 12 t (MCT275 K12). Sementara 
panjang jib dari 30m hingga 70m, 
dengan tambahan 5m. 

MCT 275 tergolong tower 
crane yang compact. Pengang-
kutan ke lokasi kerja relatif lebih 
mudah dan cepat. Demikian juga 
proses pemasangannya, relatif mu-
dah dan cepat. Hanya dibutuhkan 
enam kontainer untuk mengang-
kut secara komplit untuk yang 
panjang jib 70m. Selain itu, tower 
crane ini diklaim sangat efisien 
dan kuat, serta mudah berpindah 
dari satu proyek ke proyek berikut-
nya, termasuk yang lokasinya jauh.  

Peluncuran tower crane Po-
tain model MCT 275 yang baru 
ini semakin menambah jajaran 
produk-produk Topless Manito-
woc yang dibuat di Cina. Produ-
sen crane global  ini mengatakan 
dalam sebuah pernyataan bahwa 
model baru ini sebagian besar 

terinspirasi oleh model MCT 325 
yang diluncurkan tahun lalu dan 
memanfaatkan kemajuan dan ino-
vasi yang telah dibuat Manitowoc 
dengan MCT untuk memudahkan 
pengangkutan dan perakitannya, 
plus efisiensi dan keandalannya 
yang tinggi pada proyek-proyek 
konstruksi. 

Kwong-Joon Leong, manajer 
produk regional - Tower Cranes, 
Manitowoc, mengatakan, “De-
ngan meningkatnya popularitas 
konstruksi beton pracetak, topless 
crane seperti MCT 275 menjadi 
solusi yang tepat untuk kecepatan 
dan kemudahan diangkut ke lokasi 
kerja. Desain topless memung-
kinkan beberapa unit untuk tum-
pang tindih (overlapping) di lokasi 
kerja dan dengan MCT 275 kami 
memberi pilihan baru kepada cus-
tomer dalam  kisaran 10t dan 12t. 
Dengan panjang jib 70m, kami ya-
kin crane ini akan menarik banyak 
perusahaan dan proyek.”

Manitowoc meluncurkan top-
less crane Potain pertamanya 
- MCT 385 - dari pabrik Zhangjia-
gang pada tahun 2014 dan telah 
menambahkan MCT 205, MCT 85, 
MCT 325, MCT 565, dan sekarang 
MCT 275 untuk melengkapi jaja-
rannya. MCT 275 pada akhirnya 
akan menggantikan model MC 235 
yang telah lama digunakan dalam 
jajaran Potain.

Yudi mengingatkan kedua to-
wer crane anyar Flat Top dari Po-
tain tersebut dirancang sesuai de-
ngan kebutuhan pasar Indonesia, 
dan PT Multicrane Perkasa sudah 
siap memasok unit-unit tersebut 
untuk mendukung pengerjaan 
proyek-proyek para customer. EI

MCT 275

Perbandingan MC325 dengan MCT 275 yang dipresentasikan oleh Yudi 
Marsaid, Product Specialist tower crane di PT Multicrane Perkasa
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Bisnis alat berat sangat 
terpukul hampir sepan-
jang tahun 2020 ini. 
Harga komoditas yang 
turun ditambah pandemi 
Covid-19 membuat bis-
nis alat berat kian berat. 
Kinerja keuangan emiten 
alat berat di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) setidak-
nya bisa menjadi potret 
kondisi industri secara 
keseluruhan.

PT United Tractors 
Tbk, misalnya. Sampai 
dengan Juni 2020, volu-
me penjualan alat berat 
Komatsu tercatat seba-
nyak 853 unit atau turun 
56% jika dibandingkan 
dengan periode Juni 2019 
sebanyak 1.917 unit. “Tu-
runnya harga komoditas 
dan pembatasan sosial 
berskala besar (PSBB) 
telah berdampak pada 
penurunan aktivitas di 
semua sektor pengguna 
alat berat yang berdam-
pak pada berkurangnya 
permintaan alat berat,” 
kata Sekretaris Peru-
sahaan United Tractos 
dalam keterangan res-
minya.

Dari total penjualan 
alat berat emiten dengan 
kode saham UNTR ini, 
sebanyak 36% diserap 
sektor pertambangan, 
30% diserap sektor kons-
truksi, 22% diserap sektor 
kehutanan, dan sisanya 

sebesar 12% ke sektor 
perkebunan. 

Pendapatan perse-
roan dari penjualan suku 
cadang dan jasa peme-
liharaan alat berat juga 
mengalami penurunan 
sebesar 25% menjadi 
Rp3,3 triliun. Penjualan 
produk merek lainnya 
yaitu UD Trucks meng-
alami penurunan dari 

302 unit menjadi 94 unit 
serta penjualan produk 
Scania turun dari 291 unit 
menjadi 100 unit. “Secara 
keseluruhan pendapatan 
bidang mesin konstruksi 
turun sebesar 40% men-
jadi Rp7,3 triliun diban-
dingkan Rp12,1 triliun 
pada tahun 2019,” ujar 
Sara.

Unit usaha mesin 

kons truksi merupakan 
salah satu dari lima unit 
bisnis UNTR. Hanya unit 
usaha pertambangan 
emas (gold mining) yang 
masih membukukan 
pertumbuhan pendapat-
an selama enam bulan 
pertama tahun ini karena 
harga emas yang naik. 
Sedangkan unit usaha 
kontraktor penambangan, 

POTRET KINERJA EMITEN 
ALAT BERAT PADA
SEMESTER PERTAMA 2020

Pendapatan 
Hexindo hingga 
30 Juni 2020 
anjlok.

Penjualan Komatsu terdampak oleh pandemi Covid-19.

(DOK. EI)

Penjualan alat 
berat selama 
semester pertama 
2020 mengalami 
penurunan 
signifikan karena 
lesunya aktivitas 
di semua sektor 
pengguna alat 
berat di tanah air.



39S E P T E M B E R  2 0 2 0 EQUIPMENT INDONESIA

INDUSTRY NEWS

unit usaha pertambangan 
batu bara dan unit usaha 
industri konstruksi meng-
alami penurunan. 

Secara keseluruhan, 
sampai dengan semester 
pertama tahun 2020, 
pendapatan bersih kon-
solidasian UNTR men-
capai Rp33,2 triliun atau 
turun sebesar 23% jika 
dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun 
2019. Masing-masing 
unit bisnis yaitu: mesin 
konstruksi, kontraktor 
penambangan, pertam ba-
ngan batu bara, pertam-
bangan emas dan industri 
konstruksi secara bertu-
rut-turut memberikan 
kontribusi sebesar 22%, 
46%, 18%, 12% dan 2% 
terhadap total pendapa-
tan bersih konsolidasian.

Seiring dengan penu-
runan pendapatan, 
laba bersih UNTR juga 
mengalami penurunan 
yang tajam yaitu 28,27% 
dari Rp5,66 triliun pada 
semester pertama 2019 
menjadi Rp4,06 triliun 
pada semester pertama 
2020 ini.

Namun, UNTR tak 
sendirian. PT Hexindo 
Adiperkasa Tbk (HEXA), 
PT Intraco Penta Tbk 
(INTA) dan PT Super-
krane Mitra Utama Tbk 
(SKRN) juga bernasib 
sama. Pendapatan Hex-
indo hingga 30 Juni 2020 
anjlok hingga lebih dari 
separuh yaitu sebesar 
52,61% dari US$84,89 

juta pada semester 
pertama 2019 menjadi 
US$40,23 juta pada se-
mester pertama 2020 ini. 

Pendapatan dari 
penjualan alat berat ke 
pihak ketiga hanya sebe-
sar US$11,52 juta, turun 
tajam 74,04% dari sebe-
lumnya pada semester 
pertama 2019 lalu sebesar 
US$44,38 juta. Penjualan 
suku cadang serta jasa 
pemeliharaan dan perbai-
kan kepada pihak ketiga 
juga turun. 

Penjualan suku 
cadang ke pihak ke-
tiga sebesar US$15,34 
juta, turun 27,82% dari 
US$21,25 juta pada se-
mester pertama 2019 lalu. 
Sedangkan pendapatan 
dari jasa pemeliharaan 
dan perbaikan ke pihak 
ketiga sebesar US$12,99 
juta, turun 30,24% 
dibanding US$18,62 juta 
pada semester pertama 
2019 lalu.

Seiring dengan penu-
runan pendapatan terse-
but, laba tahun berjalan 
Hexindo juga turun, mes-
ki tak sedalam penurunan 
pendapatan. Jumlah 
laba tahun berjalan pada 
semester pertama 2020 
sebesar US$7,85 juta, 
turun 13,51% dibanding 
US$9,07 juta pada semes-
ter pertama tahun lalu.

Penurunan pendapa-
tan yang dalam juga di-
alami oleh Intraco Penta. 
Selain karena kondisi in-
dustri yang lesu, Intraco 

juga mengalami pukulan 
dari hilangnya dealership 
dengan Volvo CE sejak 
awal tahun ini. Ada dua 
brand Volvo CE yang se-
lama ini diageni oleh In-
traco Penta melalui anak 
usahanya PT Intraco Pen-
ta Prima Services (IPPS), 
yaitu Volvo dan SDLG. 
Dua brand tersebut sela-
ma ini menjadi kontribu-
tor terbesar pendapatan 
Intraco Penta. 

Pada semester per-
tama 2020, pendapatan 
Intraco Penta sebesar 
Rp404,83 miliar, turun 
63,14% dibanding Rp1,1 
triliun pada semester 
pertama 2019 lalu. Dari 
pendapatan tersebut, 
penjualan alat berat ter-
catat sebesar Rp140,97 
miliar, turun 76,81% 
dibanding Rp607,94 mili-
ar pada semester pertama 
2019 lalu. Penjualan dari 
segmen suku cadang juga 
turun sebesar 43,48% 
menjadi Rp122,46 miliar 
dari Rp216,66 miliar pada 
semester pertama 2019.

Bisnis jasa Intraco 
Penta juga ikut lesu. 
Pendapatan dari jasa per-
baikan sebesar Rp85,64 
miliar, turun 37,94% dari 
Rp138,01 miliar pada se-
mester pertama 2019. Se-
dangkan pendapatan dari 
jasa penyewaan tercatat 
sebesar Rp45,68 miliar, 
turun 38,45% dibanding 
Rp74,22 miliar pada se-
mester pertama 2019 lalu.

Akibat penurunan 

pendapatan ini, Intraco 
Penta pun mengalami 
rugi bersih sebesar 
Rp96,82 miliar atau kian 
bertambah dibanding 
rugi bersih pada periode 
yang sama tahun lalu 
yaitu sebesar Rp52,52 
miliar.

Perusahaan penye-
waan crane, PT Super-
krane Mitra Utama Tbk, 
juga mengalami tekanan 
pada tahun 2020 ini. 
Penerapan pembatasan 
sosial berskala besar 
(PSBB) membuat se-
jumlah proyek tertunda 
sehingga permintaan 
penyewaan alat pun 
berkurang. Kondisi ini 
menyebabkan pendapa-
tan Superkrane Mitra 
Utama yang khusus me-
nyewakan alat angkat, 
terutama crane, ikut ter-
pukul.

Pendapatan perusa-
haan ini pada semester 
pertama tahun 2020 
sebesar Rp251,62 miliar, 
turun 31,15% dibanding 
Rp365,47 miliar pada 
semester pertama 2019 
lalu. Superkrane juga 
mengalami rugi tahun 
berjalan sebesar Rp11,38 
miliar. Pada periode se-
mester pertama 2019 lalu 
masih membukukan laba 
tahun berjalan sebesar 
Rp9,69 miliar.

Pemulihan kondisi 
pasar alat berat nasional 
akan sangat bergantung 
pada seberapa cepat 
pandemi Covid-19 di-
kendalikan. Hingga saat 
ini wabah tersebut masih 
sulit dikendalikan. Hal 
itu tercermin pada jum-
lah penderita yang terus 
mengalami peningkatan 
signifikan, yang diper-
parah oleh rendahnya 
kesadaran masyarakat 
untuk menerapkan pro-
tokol kesehatan seperti 
yang sudah ditetapkan 
pemerintah. Itu sebab-
nya pemulihan kondisi 
ekonomi Indonesia 
diperkirakan sulit bisa 
terwujud pada paruh 
kedua tahun ini selama 
Covid-19 masih menjalar 
dengan liar. EI  

Berbagai 
jenis alat 
angkat yang 
disewakan PT 
Superkrane 
Mitra Utama. 
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PERAN PERUSAHAAN JASA
PERTAMBANGAN DIPERLUAS

Kado istimewa Aspindo pada ulang tahun ke-23, peran 
mereka di industri pertambangan diperluas, yaitu bisa 
masuk sampai ke pelaksanaan penambangan.

Prof. Irwandy ArifFrans KesumaRidwan Djamaluddin

(2) Eskplorasi, (3) Studi 
Kelayakan, (4) Konstruksi 
Pertambangan, (5) Pengang-
kutan, (6) Lingkungan Per-
tambangan, (7) Reklamasi 
dan Paca Tambang, (8) Ke-
selamatan Pertambangan; 
dan atau (9) Penambangan.

Undang-udang No.3 ta-
hun 2020 merupakan revisi 
atas Undang-undang No.4 
tahun 2009 yang baru disah-
kan pada tahun 2020 ini, di 
tengah pandemi Covid-19. 
Dalam Undang-undang 
sebelumnya, jenis usaha per-
tambangan hanya ada dela-
pan: (1)Penyelidikan Umum, 
(2) Eksplorasi, (3) Studi 
Kelayakan, (4) Konstruksi 
Pertambangan, (5) Pen-
gangkutan, (6) Lingku ngan 
Pertambangan, (7) Pasca 
Tambang dan Reklamasi; 
danatau (8) Keselamatan 
dan Lesehatan Kerja.

Irwandy mengatakan 
keterlibatan perusahaan 
jasa pertambangan sampai 
pada kegiatan penambangan 
adalah praktik terbaik (best 
practice) yang sudah berlaku 
di berbagai negara di dunia. 
“Tidak ada yang sepotong-
sepotong,” ujarnya.

Masuknya perusahaan 
jasa pertambangan ke ke-
giatan penambangan tentu 
merupakan sebuah peluang 
bisnis baru bagi perusahaan 
jasa pertambangan. “Ini 
milestone yang luar biasa 
bagi Aspindo dan pemegang 
izin dari pemerintah. Itu 
adalah kesempatan bagi 
Aspindo untuk mengem-
bangkan investasi lebih 
siginifikan,” kata Direktur 
Pembinaan Pengusahaan 
Batubara Kementerian 
ESDM Jatmiko pada kesem-

patan yang sama.
Berdasarkan data Ke-

menterian ESDM, saat ini 
jumlah Izin Usaha Jasa 
Pertambangan (IUJP) yang 
diterbitkan oleh Kement-
erian ESDM meningkat dari 
691 IUJP pada 2018 menjadi 
712 pemegang IUJP pada tri-
wulan pertama 2020 ini.

Kontribusi IUJP terha-
dap penerimaan negara pada 
tahun 2019 tercatat sebesar 
Rp6,61 triliun, naik diband-
ing 2018 sebesar Rp6,52 
triliun. Demikian juga real-
isasi investasi perusahaan 
pemegang IUIP menunjuk-
kan peningkatan. Pada ta-
hun 2019, realisasi investasi 
tercatat sebesar Rp56,07 
triliun, pada triwulan I 2020 
mencapai Rp44,14 triliun.

Masuknya perusahaan 
IUJP ke pelaksanaan keg-
iatan penambangan tentu 
akan meningkatkan kontri-
busi mereka bagi negara dan 
juga tentunya bagi pemegang 
saham mereka sendiri. Teta-
pi, Jatmiko mengingatkan 
tentu saja ada risiko harus 
diantisipasi terutama volatili-
tas harga komoditas tambang 
yang bisa mempe ngruhi 
profi tabilitas bisnis ini. 

“Masuk ke penambang, ini 
kesemapatan yang luar biasa, 
namun juga memiliki kon-
sekuensi yang luar biasa. Kalau 
tidak bisa me-manage mo-
mentum pasar dengan kegiatan 
penambangan, risiko-risikonya 
luar biasa, karena seperti tahun 
ini luar biasa uncertainty-nya,” 
ujar Jatimiko.

 Irwandy mengatakan 
selain sudah membuka ke-
sempatan bagi perusahaan 
jasa pertambangan masuk 
ke pelaksanaan penamba-

ng an, pemerintah juga ke 
depan akan menghilangkan 
larangan bagi pemegang IUP 
atau IUPK untuk melibatkan 
anak perusahaan dan/atau 
afiliasinya yang bergerak di 
bidang usaha jasa pertam-
bangan dalam pelaksanaan 
kegiatan usaha pertambang-
an. Sebelumnya, seperti 
diatur dalam Permen ESDM 
No.11 tahun 2018, pelibatan 
anak perusahaan/afiliasi 
ini harus atas persetujuan 
Dirjen atas nama Menteri.

“Ke depan tidak akan 
diatur [lagi] ketentuan ter-
kait afiliasi dalam kegiatan 
usaha jasa pertambangan. 
Sebagai gantinya, akan diatur 
regulasi terkait ‘standard 
cost’ untuk seluruh kegiatan 
usaha pertambagan, sehing-
ga semua transaksi kepada 
afiliasi sekalipun tidak akan 
mengakibatkan transfer 
pricing atau tax avoidance,” 
ujar Irwandy. “Saat ini Per-
men-nya sedang dirumuskan 
oleh Direktorat Pengusahaan 
Mineral dan Batubara.”

Namun, Irwady menam-
bahkan masih ada persoalan 
terkait jasa pertambangan 
yang belum terselesaikan 
dengan terbitnya Undang-
undang No.3 tahun 2020. 
Misalnya, soal kewajiban 
mengutamakan kontrakor 
lokal. Dalam pasal 125 ayat 
(3) UU No.3 tahun 2020 
disebutkan “Pelaku usaha 
Jasa Pertambangan wajib 
mengutamakan penggu-
naan kontraktor lokal dan 
tenaga kerja lokal.” Selama 
ini, dalam aturan teknisnya 
unsur lokal ini dihitung 
berdasarkan jarak dengan 
lokasi tambang. EI
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Ulang tahun Asosiasi Jasa 
Pertambangan Indonesia 
(Aspindo) ke-23 pada ta-
hun 2020 ini hanya bisa 
dirayakan secara virtual. Ini 
merupakan perayaan tanpa 
tatap muka secara langsung 
pertama sejak organisasi itu 
berdiri pada 1 Agustus 1997 
silam. Kondisi pandemi Co-
vid-19 yang melanda hampir 
semua negara di dunia ter-
masuk Indonesia memaksa 
semua kegiatan termasuk 
pertemuan bisnis hanya bisa 
dilakukan secara vitual untuk 
meminimalisir kontak fisik.

Meski dirayakan secara 
daring, tetapi ada kado is-
timewa bagi segenap perusa-
haan anggota Aspindo pada 
tahun ke-23 kelahirannya 
ini. Peran mereka di industri 
pertambangan diperluas, 
yaitu bisa masuk sampai ke 
pelaksanaan penambangan.

“Perusahaan jasa pert-
ambangan dalam UU No.3 
tahun 2020 dapat melaku-
kan konsultasi, perencanaan 
dan pelaksanaan. Tadinya 
tidak boleh penambangan, 
pelaksanaan penambangan 
tidak boleh, hanya stripping 
dan lain-lain (konsultasi, 
perencanaan). Sekarang di 
dalam salah satu pasal UU 
No.3 tahun 2020 sudah 
ada penambangan,” kata 
Staf Khusus Menteri ESDM 
Bidang Tata Kelola Mineral 
dan Batubara Prof. Irwandy 
Arif saat webinar HUT-23 
Aspindo, Selasa (25/08).

Berdasarkan Peraturan 
Menteri ESDM No.11 tahun 
2018, pasal 55 disebutkan: 
“Dalam pelaksanaan ke-
giatan Penambangan Pe-
megang IUJP (Izin Usaha 
Jasa Pertmbangan) hanya 
dapat menerima pekerjaan 
pengupasan lapisan (strip-
ping) batuan/tanah penutup 
dari Pemegang IUP Operasi 
Produksi atau IUPK Operasi 
Produksi.”

Namun, ketentuan lama 
ini sudah berakhir dengan 
adanya Undang-undang 
No.3 tahun 2020. Keterli-
batan perusahaan jasa per-
tambangan dalam kegiat an 
penambangan secara tegas 
diatur dalam pasal 124 
Undang-undang No.3 tahun 
2020. Pada ayat (3) disebut-
kan sejumlah jenis usaha 
jasa pertambangan yaitu: 
(1) Penyelidikan Umum, 
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PT Vale Indonesia Tbk 
sedang melakukan proses 
divestasi 20% sahamnya ke-
pada investor dalam negeri. 
Adalah perusahaan holding 
pertambangan milik peme-
rintah, yaitu MIND ID, yang 
mengekeskusi pembelian 
20% saham tersebut. Pada 
19 Juni lalu, MIND ID ber-
sama dua pemegang saham 
lawas Vale Indonesia, yaitu 
Vale Canada Limited (VCL) 
dan Sumitomo Metal Mi-
ning Co., Ltd. (SMM), telah 
menandatangani Perjanjian 
Jual Beli Saham (Shares 
Purchase Agreement) 20% 
saham divestasi tersebut.

Dalam penjualan 20% 
saham divestasi ini, VCL 
akan melepas sahamnya 
sebesar 14,9% dan SMM 
sebesar 5.1% seharga Rp 
2.780 per lembar saham 
atau senilai total Rp 5,52 
triliun. Transaksi penjualan 
ini ditargetkan akan selesai 
pada akhir tahun 2020.

Direktur Keuangan Vale 
Indonesia Bernardus Ir-
manto mengatakan divestasi 
saham ini tentu akan mem-
berikan nuansa lain bagi 
jalannya PT Vale Indonesia 
Tbk. Namun, tidak berarti 
adanya divestasi ini rencana-
rencana strategis yang sudah 
dicanangkan sebelumnya 
kemudian akan berubah. 

“Nantinya setelah MIND 
ID masuk menjadi salah 
satu pemegang saham kami, 
tentu saja mereka akan 
mempunyai perwakilan di 
dewan komisaris dan dewan 
direksi. Dan perwakilan 
mereka tersebut akan 
memberiakan masukan, 
memberikan usulan ten-
tang kebijakan perusahaan 
di masa yang akan datang. 
Tetapi sampai saat ini, juga 
dari proses due diligence 
yang dilakukan mereka ma-
sih sejalan. Mereka berpan-
dangan yang sama  bahwa 
rencana-rencana yang akan 
dilakukan Perseroan dalam 
waktu 1-5 tahun mendatang 
masih selaras dengan 
pemahaman dan kebijakan 
mereka,” urai Bernadus saat 
konferensi pers virtual pada 
Rabu (26/8) lalu.

Setelah divestasi selesai,  
PT Vale Indonesia, jelasnya, 
akan tetap fokus mengekekusi 
rencana-rencana strategis yang 
sudah dibuat seperti rencana 

VALE INDONESIA SETELAH
HOLDING BUMN MENGEPIT 20%

Dua unit haul trucks yang mengangkut material 
di tambang nikel milik Vale.

pembangunan smelter di Po-
malaa dan Bahodopi. Vale In-
donesia saat ini sedang dalam 
proses menyelesaikan final 
investment decision (FID) dari 
dua proyek tersebut.

Untuk proyek smelter di 
Pomalaa, Bernadus menga-
takan manajemen sedang 
menyelesaikan semua 
kegiatan yang memang di-
perlukan untuk mencapai 
FID. Dalam proyek ini, Vale 
Indonesia sudah mendapat-
kan mitra yaitu Sumitomo. 
“Tentu saja sebagai dua 
perusahaan yang terpisah 
kami mempunyai per-
syaratan yang berbeda untuk 
mengambil keputusan. Dan 
kami sedang menyepakati 
persyaratan-persyaratan apa 
saja yang harus dipenuhi, 
salah satunya yang paling 
penting, misalkan tentang 
perizinan,” ujarnya.

Hingga saat ini, Vale In-
donesia sudah mengantongi 
izin Amdal. Sedagkan Izin 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
(IIPKH) saat ini sedang dalam 
proses. “Aplikasi sudah kami 
submit. Semua persyaratan 
administrasi dan teknis 
terkait IIPKH juga sudah 
kami lengkapi. Dan mudah-
mudahan dalam waktu dekat 
IIPKH untuk Pomalaa sudah 
kami dapatkan,” ujarnya.

Selain terkait perizinan, 
pembicaraan dengan pihak 
lenders (kreditur) untuk 
pembiayaan proyek tersebut 
juga terus dilakukan oleh 
Vale Indonesia. “Kami harap-
kan semua persyaratan bisa 
selesai mungkin semester 
pertama tahun depan. Dan 

kemudian PT Vale Indonesia 
dan Sumitomo akan sama-
sama membahas semua 
persyaratan dan kemudian 
mengambil keputusan in-
vestasi final. Dan setelah itu, 
baru kemudian kegiatan kon-
struksi atau pengembangan 
bisa dimulai,” ujarnya.

Proses yang sama juga se-
dang dilakukan untuk proyek 
smelter di Bahodopi. Berna-
dus mengatakan pihaknya 
saat ini juga sedang meny-
elesaikan semua persyaratan 
teknis yang dibutuhkan 
untuk FID. Untuk mitra 
proyek smelter Bahodopi ini, 
Bernadus mengatakan juga 
sudah ada, meskipun ia tak 
menyebut namanya. 

“Kalau partner-nya 
sudah didapatkan dan seka-
rang ini semua negosiasi key 
term sheet yang dibutuhkan 
untuk asepk komersialnya 
juga sedang berlangsung 
untuk Bahodopi. Finansial 
prosesnya memang belum 
berjalan, kami sedang 
memulai. Dan untuk studi 
teknis baik untuk smelter 
dan mining-nya juga sedang 
berjalan,” jelasnya.

Selain tetap fokus me-
nyelesaikan proyek-proyek 
strategis ini, manajemen 
Vale Indonesia juga fokus 
meningkatkan kapasitas 
produksi nikel di Sorowako 
sesuai dengan komitmen 
amandemen kontrak karya 
tahun 2014. “Dengan ma-
suknya MIND ID diharapak-
an ada sinergi-sinergi yang 
kami lakukan  baik dengan 
BUMN lain seperti Antam, 
atau juga ada sinergi lain 

yang harus kita explore 
untuk mendukung rencana-
rencana strategis perusa-
haan,” ujarnya.

Masuknya MIND ID, 
tambahnya, tentu saja akan 
semakin memperkuat peru-
sahaan dalam hal hubungan 
dengan stakeholder, teru-
tama dengan pemerintah. 
“Kami selalu berpedoman 
dan berpandangan, kami 
selalu menjadi partner yang 
terpercaya buat pemerintah. 
Dengan masuknya MIND 
ID kami mengharapkan 
objective tersebut bisa kami 
wujudkan dan semakin baik 
hubungan kami dengan pi-
hak pemerintah,” ujarnya.

Tahun 2020 ini produksi 
nikel Vale Indonesia dipre-
diksinya mencapai 73.000 
ton atau lebih tinggi dari 
perkiraan awal yang sebesar 
71.000 ton. Kenaikan proyek-
si ini terjadi karena Perse-
roan menunda pelaksanan 
tanur (furnace) listrik 4.

“Tentu saja karena 
produksi lebih tinggi maka 
konsumsi energi juga lebih 
tinggi. Kalau pertanyaan-
nya adalah konsumsi batu 
bara akan menjadi berapa? 
Sebagai gambaran saja, kon-
sumsi batu bara per ton nikel 
yang diproduksi itu berkisar 
antara 5,5 sampai 5,8 ton 
batu bara per ton nikel yang 
dihasilkan,” jelasnya.

Proyek tanur listrik 4 ini 
semula sebagiannya diren-
canakan mulai di kuartal ke-
empat tahun ini. Sementara 
sebagiannya lagi awal tahun 
depan. Tetapi sekarang su-
dah diputuskan tanur 4 ini 
dikerjakan mulai Mei hingga 
November tahun 2021. 

“Selama 5 bulan itu kami 
hanya akan beroperasi den-
gan 3 furnace (tanur) dari 4 
furnace yang ada. Tentu saja 
produksi nikel akan lebih 
rendah. Saat ini kami sedang 
malakukan atau menyelesi-
kan proses budgeting, kare-
na  nilai produksi itu bukan 
hanya ditentukan dari ket-
ersediaan furnace, banyak 
faktor lain yang akan me-
nentukan tingkat produksi, 
salah satunya adalah kadar 
nikel dari mining misalnya. 
Jadi ini sedang kami diskusi-
kan, nanti setelah angkanya 
sudah bisa dikonfirmasi 
kami akan menyampaikan 
kepada publik,” ujarnya. EI

INDUSTRY NEWS

(DOK. VALE)
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TIPS

Pandemi Covid-19 telah berhasil 
melumpuhkan industri alat berat Indo-
nesia. Sebetulnya kita tidak sendirian. 
Kondisi serupa mendera banyak negara 
di dunia. Maklum ini krisis kesehatan 
global. Permintaan barang-barang 
modal itu mengalami penurunan yang 
sangat drastis semenjak pecahnya wa-
bah tersebut. Hal ini disebabkan karena 
aktivitas-aktivitas bisnis di sektor-
sektor yang mengandalkan penggunaan 
peralatan berat berhenti. 

Hampir sepanjang semester per-
tama tahun ini, pasar barang-barang 
modal itu terpuruk. Apakah kondisi 
ini akan mulai pulih pada semester 
berikutnya, kuncinya terletak pada ke-
berhasilan kita mengontrol laju penu-
laran Covid-19. Kalau semakin tidak 
terkendali seperti saat ini, dampaknya 
terhadap terhadap perekonomian na-
sional semakin destruktif. Sebaliknya, 
jika laju penularannya menurun, maka 
perekonomian akan bergerak maju. 
Kebutuhan peralatan untuk menggarap 
berbagai proyek akan mulai muncul. 

Bagaimana memenuhi kebutuhan 
peralatan pasca krisis? Apakah meng-
gunakan unit-unit baru atau bekas? 
Biasanya, kondisi pasar pasca krisis 
didominasi oleh mesin-mesin bekas. 
Tidak sedikit pemilik alat yang melego 
aset-aset mereka selama krisis. Setelah 
kondisi ekonomi membaik, alih-alih 
membeli alat-alat baru, mereka cen-
derung beralih ke mesin-mesin used 
sesuai dengan daya beli. 

Kalau Anda hendak investasi me-
sin bekas, Anda harus lakukan secara 
teliti. Berbeda dengan pembelian unit-
unit baru yang kondisi berbagai kom-
ponennya serba kinclong dan orisinil, 
alat-alat bekas sudah mempunyai jam 
kerja tertentu sesuai pemakaian. Juga 
mungkin sudah gonta ganti kepemi-
likan. Perlakuan yang dialami mesin 
itu selama ini berbeda-beda. Artinya, 
Anda harus memeriksa dengan cermat 
sebelum memutuskan untuk membeli. 
Tanpa itu, investasi yang Anda laku-
kan akan sangat beresiko. Ada be-
berapa petunjuk yang Anda dapat ikuti 
untuk mengurangi risiko yang terkait 
dengan pembelian mesin bekas. 

Periksa kondisi keausan kom-
ponen-komponen yang terlihat. 
Salah satu hal pertama dan terpenting 
yang harus diperiksa adalah kondisi 
semua komponen yang mudah terli-
hat seperti undercarriage, ban dan 
round-engaging tools (GET). Semua 
komponen tersebut dapat memberikan 
indikasi awal yang baik tentang kese-
luruhan kondisi mesin. Hal ini penting 
terutama pada alat berat yang meng-
gunakan track, karena undercarriage 
dapat mewakili sebagian besar harga 
alat berat bekas, atau biaya yang besar 
jika komponen-komponen yang aus 
terlewatkan. Jangan sampai kondisi 
undercarriage hanya terlihat bagus 
dari kejauhan tanpa Anda mencermati 
dari dekat. Intinya, pastikan Anda 
mengecek kondisi setiap komponen.

Waspadai komponen-komponen 
hidraulik yang bocor. Silinder-silinder 
hidraulik yang basah dapat meng-
umpulkan debu dan kotoran. Periksa 
mesin apakah ada kebocoran pada se-
lang-selang hidraulik dan area lembab 
di sekitar valve blocks, pompa dan 
motor, karena kerusakan-kerusakan 
pada bagian-bagian tersebut dapat 
berbuntut biaya perawatan dan per-
baikan yang mahal. Belum lagi down-
time mesin  dan hilangnya pekerjaan.

Kapan jadwal overhaul mesin 
berikutnya? Setiap alat berat memiliki 
perkiraan masa pakai. Periksa jam kerja 
alat itu untuk mengetahui berapa banyak 
waktu yang dimiliki mesin sebelum siap 
untuk dibangun kembali (rebuild). Dari 
sini, Anda dapat menghitung, berdasar-
kan perkiraan penggunaan, berapa lama 
alat berat akan produktif untuk Anda dan 
berapa biaya perawatan di masa men-
datang. Jangan sampai Anda membeli 
mesin yang sudah di-verhaul berkali-kali. 
Perlu juga diperiksa apakah mesin itu 
sudah memiliki komponen-komponen 
yang di-rebuild. 

Perhatikan warna cairan 
(fluid) di mesin. Jika oli berwarna 
gelap atau hitam, itu menjadi indikasi 
engine itu perlu diservis atau olinya 
diganti. Tetapi gejala-gejala tersebut 
bisa juga menjadi indikasi masalah 
yang lebih mahal, seperti kerusakan 
engine. Jika oli berbau bahan bakar 
yang terbakar, ini bisa mengindikasi-
kan panas berlebih atau pengenceran 
bahan bakar. Perubahan warna oli 
adalah indikator yang baik karena 
panas berlebih, kontaminasi atau ke-
ausan dalam sistem dan transmisi hi-
drolik, sekali lagi cium bau oli, apakah 
baunya terbakar atau tidak. 

Operasikan semua fungsi hi-
draulik melalui siklus lengkap. 
Periksa apakah ada fungsi-fungsi utama 
pada mesin itu yang lamban atau sulit 
bekerja, karena ini dapat mengindikasi-
kan adanya kerusakan, filter tersumbat, 
atau masalah hidraulik lainnya. 

Saat melakukan servis, perik-
sa keausan pada bantalan-banta-
lan dan sambungan-sambungan. 
Coba gerakkan bucket dan blade, dan 
fungsikan kedua attachment itu, apa-
kah ada gerakan berlebihan pada sam-
bungan kedua attachment itu? Kalau 
ya, ini bisa berarti terjadi keausan atau 
bearing hancur  serta terjadi keausan 
pada lubang-lubang sambungan.

Tinjau riwayat perawatan. Sama 
seperti saat Anda akan memeriksa ri-
wayat servis ketika membeli mobil baru, 
pemilik alat harus menyimpan catatan 
pekerjaan perawatan yang telah dilaku-
kan pada mesin selama masa pakainya. 
Memeriksa dokumen-dokumen ini 
dapat memberi Anda ide yang cukup ba-
gus, apakah mesin tersebut merupakan 
prospek yang bersih dan rapi.

Seberapa bersih kabinnya? 
Kabin yang kotor mungkin tidak 
mencerminkan keseluruhan kondisi 
mesin, tetapi hal ini akan memberi 
Anda gambaran tentang bagaimana 
pemilik terdahulu menjaga alat itu. Jika 
tersedia, periksa tampilan pada mesin 
untuk setiap kode kesalahan yang ter-
catat atau aktif yang dapat menunjuk-
kan masalah saat ini atau sebelumnya.

Lihat bodywork. Keadaan body-
work akan menunjukkan jika mesin 
telah digunakan dengan baik atau 
disalahgunakan. Apakah ada bekas-
bekas benturan atau tabrakan. Kalau 
ada, coba perhatikan bagian dalam 
dari bekas benturan itu. Apakah ada 
komponen-komponen atau parts yang 
bengkok dan semacamnya? 

Bagaimana Menghilangkan
RESIKO SAAT BELI ALAT BEKAS

Ingin membeli peralatan bekas tetapi khawatir terjebak 
dalam banyak masalah, beberapa tips berikut ini mungkin 
bisa membantu anda menghilangkan risiko-risiko tersebut. 
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TECHNOLOGY

2 - 5 December 2020
Jakarta International Expo, Kemayoran

Indonesia

The industrial solution exhibition is back! Manufacturing Indonesia will be held on 2-5 December 2020, incorporating 
Machine Tool Indonesia, Tools & Hardware Indonesia and Industrial Automation & Logistics Indonesia, at JIExpo 
Kemayoran, Indonesia. Successfully held for 3 decades, occupied over than 37,000 sqm, and attracted more than 
36,000 trade visitors last year, the event provides the most cost-effective way to increase your business. 

Join us, showcase your latest products or services, and be part of the industry leaders in South East Asia’s biggest 
manufacturing market – all under one roof!

Farah Alkatiri
 +6221 2525 320
 faradiba@pamerindo.com

ORGANISER

For further information, please contact your nearest office:

INDONESIA
INTERNATIONAL SALES OFFICE
ASIA

INTERNATIONAL SALES OFFICE
LONDON

Carolyn Lee
 +65 6233 6765
 carolyn.lee@informa.com

Leonie Brooker
 +44 20 7560 4311
 leonie.brooker@ubm.com

www.manufacturingindonesia.com

BOOK NOW

Incorporating: Co-located with:

35,485
trade attendees

4 days exhibition

37,786
square metres

1,542
exhibiting companies

from 39 countries

22
International and

Regional Pavilions

95.33%
Visitor

satisfaction rate

95.95%
Visitor will

return back

81.51%
Exhibitor

satisfaction rate

77.54%
Exhibitor

will join back

Manufacturing Indonesia 2019 Statistics
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TRUCKING

Dalam rangka 85 tahun UD Trucks hadir di dunia, serta 36 tahun hadir 
di Indonesia, Astra UD Trucks melalukan kerja sama atau value chain 
dengan BMW, Honda, dan Daihatsu serta perusahaan pembiayaan 
dari Group Astra. Kerja sama ini menghadirkan program Paket Extra 
Quester dan Paket Extra Kuzer dengan hadiah dari berbagai produk 
Astra. 

Kehadiran UD Trucks di dunia, dan khususnya di Indonesia mem-
bawa banyak keuntungan bagi Astra UD Trucks. Dilihat dari Retail 
Sales Report yang dikeluarkan GAIIKINDO per Juli 2020, UD Trucks 
mengalami kenaikan dibandingan tahun sebelumnya; sebesar 14,6% yoy 
dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 sebesar 13,7% di saat 
pasar truk ≥250 HP turun sekitar 58,6%.

“Keberadaan Astra UD Trucks di tengah pandemi COVID-19 tentu-

ASTRA UD TRUCKS HADIRKAN 
PAKET EXTRA QUESTER DAN KUZER 
BAGI PELANGGAN

Tractor Head UD Trucks Quester

Truck Kuzer

Astra UD Trucks menghadirkan program ‘Paket 
Extra Quester dan Kuzer’ dengan berbagai hadiah 
dari produk Astra. Program ini sebagai bentuk 
terima kasih dan dukungan kepada pengusaha truk 
dengan berbagai layanan yang sedang menghadapi 
situasi pandemi Covid-19.
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TRUCKING

nya sangat menantang, akan tetapi besarnya kepercay-
aan pelanggan membuat Astra UD Trucks tetap optimis. 
Untuk itu, kami hadirkan program Paket Extra Quester 
dan Kuzer untuk para pelanggan Astra UD Trucks. Pro-
gram ini sebagai bentuk apre siasi dan tanda terima kasih 
kami kepada pelanggan setia yang telah mendukung 
kami hingga saat ini,” ujar Winarto Martono selaku Chief 
Executive Astra UD Trucks, dikutip dari pernyataan ter-
tulis yang diterima Equipment Indonesia, Kamis (20/8). 

Program ini akan berlangsung hingga 30 September 
2020 dan akan diberikan kepada pelanggan UD Trucks 
secara langsung tanpa harus mengikuti undian atau ke-
giatan lainnya untuk setiap pembelian unit tipe Quester 
CKE 250, Quester CDE 250, Quester 280, CWE 280, 
Quester GWE 280, Quester GWE 330, Quester GWE 370 
serta semua varian RKE 150 sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan didukung dengan pembia yaan dari As-
tra Group. 

Bambang Widjanarko, Gene ral Manager Astra UD 
Trucks, menambahkan “Program ini sedianya akan 
diluncurkan pada acara customer gathering Astra UD 
Trucks, namun mengingat situasi pandemik saat ini, 
maka program ini diluncurkan pada acara e-gathering 
pelanggan yang akan digelar di seluruh cabang Astra 
UD Trucks. Selain itu, program ini merupakan wujud 
syukur kami atas suksesnya test jalan B30 Quester se-
jauh 110.000 km dan Kuzer sepanjang 50.000 km yang 
dilakukan ATPM.’’

Informasi lebih lanjut mengenai program Paket Extra 
Quester bisa didapatkan pelanggan melalui Live chat 
yang bisa diakses dari website www.astraudtrucks.co.id 
atau sosial Media Astra UD Trucks serta mengunjungi 
cabang Astra UD Trucks terdekat. EI

Truk Quester lulus tes jalan B30 
sejauh 110.000 km dan Kuzer 
sepanjang 50.000 km
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PT Hino Motors Sales Indone-
sia (HMSI) terus berkomitmen 
kuat dalam upaya menyediakan 
kebutuhan suku cadang genuine 
atau asli kendaraan Hino di Indo-
nesia. Salah satu terobosan yang 
sudah dilakukan adalah menjual 
spareparts secara online melalui 
Tokopedia. Terhitung sejak 1 Sep-
tember 2020, HMSI menambah-
kan layanan di Tokopedia dengan 
meluncurkan jaringan penjualan 
suku cadang melalui Hino Official 
Store di Tokopedia. 

Penjualan suku cadang secara 
online merupakan sebuah pro-
gram penjualan suku cadang asli 
Hino yang dikelola oleh dealer-
dealer HMSI di seluruh Indonesia 
dari Aceh sampai ke Papua. HMSI 
saat ini memiliki satu Part Center 
di Jatake, Tangerang dan 5 Part 
Depo yang terletak di Medan, 
Surabaya, Balikpapan, Banjarma-
sin dan yang terbaru di Makasar. 
Selain itu, perusahaan ini didu-
kung oleh 179 jaringan dan lebih 
dari 3.400 toko suku cadang yang 
tersebar diseluruh Indonesia. 

Melalui Hino Official Store To-
kopedia, HMSI ingin memberikan 
kemudahan kepada para customer 
Hino dalam membeli 
suku cadang asli Hino 
kapanpun dan dimana-
pun dan dapat dilaku-
kan secara cepat hanya 
online.

“Hino memiliki 
komitmen kuat untuk 
melayani dan menye-
diakan solusi hemat 
biaya bagi konsumen 
dengan penjualan suku 
cadang secara online 
via Tokopedia. Selain itu, penjualan 

suku cadang secara online semakin 
memperlengkap layanan Hino Of-
ficial Store di Tokopedia yang dapat 
melayani pembeliaan unit kendaraan 
baru dan kini suku cadang genuine-
nya, layanan ini sesuai dengan tagline 
kami #HinoAlwayswithYOU,” kata 
Santiko Wardoyo, Chief Operating 
Officer (COO) HMSI dalam rilis yang 
diterima Equipment Indonesia, Se-
lasa (1/9). 

Hino Official Store akan mem-
berikan kemudahan kepada para 
pelanggan yang melakukan pembe-
lian unit baru dan suku cadang asli 
dengan cepat tanpa harus repot. 
Saat ini terdapat lebih dari 300 
suku cadang asli Hino, baik Hino 
Dutro, Hino Ranger, dan Hino Bus 
yang terdiri dari jenis Hino Genu-
ine Part (HGP) yang merupakan 
suku cadang asli Hino dari Jepang, 
maupun HMSI Original Part (HOP) 
yang juga merupakan suku cadang 
asli Hino yang sudah di loka-
lisasi dan sesuai standarisasi Hino 
Jepang, dan Hino Genuine Oil 

(HGO). Suku cadang yang tersedia 
mulai dari model kendaraan Hino 
tahun 2009 sampai yang produksi 
terbaru Vehicle Identification 
Number (VIN) 2020.

Dalam peluncuran Hino Official 
Store Tokopedia diberikan promo 
selama September 2020 untuk suku 
cadang. Para pelanggan dapat menik-
mati banyak sekali benefit yang san-
gat menguntungkan. Misalnya, man-
faat pembayaran dengan angsuran 
sampai 12 bulan, Gratis Ongkir hing-
ga Rp 40.000, cashback Ovopoint 
5%, tambahan diskon 2% atau maksi-
mal 3.5 juta rupiah dan yang teru-
tama diskon 25% untuk semua item 
suku cadang Hino selama September 
2020. Untuk semua penawaran men-
arik tersebut, ada syarat & ketentuan 
yang berlaku. Untuk info lebih lanjut 
dapat menghubungi Hino Customer 
Call Center di 0 800 100 4466 (Be-
bas Pulsa) atau 0815 1900 1900 (Via 
WhatsApp).

Untuk membeli suku cadang 
Hino secara online di Tokopedia, 

sama seperti halnya 
pemesanan kendaraan 
Hino. Customer cukup 
kunjungi Hino Official 
Store di Tokopedia me-
lalui halaman khusus 
https://www.tokopedia.
com/discovery/hino, lalu 
pilih area lokasi yang 
diinginkan, pilih dealer 
yang ada di area tersebut, 
kemudian customer bisa 
mencari suku cadang 
yang dibutuhkan, selan-
jutnya klik “Pesan Seka-

rang” dan masukkan ke 
keranjang belanjaan untuk 

dilakukan pembayaran dan 
barang siap dikirim. EI

SPAREPARTS ASLI HINO BISA 
BELI ONLINE DI TOKOPEDIA

Suku cadang asli Hino
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Pandemi Covid-19 memicu turun-
nya penjualan alat konstruksi di ham-
pir setiap negara di dunia tahun ini, 
dengan penjualan global diperkirakan 
turun 16%, tetapi keadaannya akan 
jauh lebih buruk jika bukan karena 
China, menurut laporan perusahaan 
riset pasar Off-Highway Research, 
seperti dilansir khl.com (28/8).

Belanja pemerintah Cina untuk 
merangsang pertumbuhan ekonomi 
akan mendongkrak pertumbuhan 
pasar alat berat sekitar 14% yang 
memungkinkan penjualan di China 
mencapai level tertinggi setelah 
stimulus besar-besaran yang diku-
curkan pemerintah ne geri tirai bam-
bu itu sebelumnya pada tahun 2010-
2011. Sebelum wabah Covid-19, 
penjualan di China diperkirakan 
turun pada tahun 2020 karena pasar 
melewati puncak siklusnya.

“Pasar Cina telah mengalami 
pertumbuhan yang luar biasa sejak 
April 2020 dan hal ini pasti akan 
meredam kelesuan industri alat 
berat global. Kami memperkirakan 
akan terjadi soft landing pada tahun 
2021, tetapi kami juga memperha-
tikan resesi panjang dan berat yang 
terjadi setelah ledakan stimulus ta-
hun 2010-11. Saya berharap kita bisa 
petik banyak pelajaran dari sejarah,” 
kata managing director Off-Highway 
Research, Chris Sleight.

Menurut dia, kalau Cina dihapus 
dari angka global, dampak Covid-19 
jauh lebih parah. Volume akan tu-
run 27% tahun ini di seluruh dunia, 
dibandingkan dengan tahun 2020. 
Ini akan membawa volume ke level 
terendah sejak 2010. Namun, Off-
Highway Research berharap kembali 
terjadi pertumbuhan  pada 2021.

“Perkiraan-perkiraan ini didasar-
kan pada dua asumsi utama,” ujar 

Sleight. “Pertama, 
kami berasumsi bahwa 
pandemi Covid-19 ter-
buruk telah berlalu dan 
bahwa, jika terjadi in-
feksi gelombang kedua 
pada musim dingin di 
Belahan Bumi Utara, 
tindakan-tindakan 
untuk mengatasinya 
akan jauh lebih tepat 
sasaran daripada seke-
dar memaksa orang-
orang mengunci diri di 
rumah.

PENJUALAN ALAT GLOBAL 
DIPERKIRAKAN TURUN 16%

Grafik menunjukkan 
riwayat penjualan 
(merah), prakiraan Pre 
Covid (abu-abu) dan 
prakiraan yang direvisi 
(orany)

Ilustrasi 
alat-alat 
konstruksi 
merk 
Kobelco.

Kuhn Farm Machinery memperke-
nalkan Agri-Longer GII pada jajaran 
alat pemotong rumput dan pagar. 
Mesin ini diposisikan sebagai mesin 
pertanian yang kompak dan mudah 
‘dibawa kemana saja’ karena pos-
turnya yang ramping. 

Agri-Longer GII memiliki format 
lengan lurus dengan struktur boom 
utama yang dilas dari baja berkekuatan 
sangat tinggi untuk menjamin rasio 
fleksibilitas dan daya tahan terbaik. Alat 
pertanian ini tersedia dalam dua model 
yang menawarkan jangkauan horizontal 
4,3m (4345 ML) atau 4,8m (4845 ML).

Selain fitur keselamatan yang baru, 
perbedaan utama antara model-model 
GII dan mesin-mesin Agri-Longer se-
belumnya meliputi tenaga sirkuit rotor 

KUHN FARM MACHINERY PERKENALKAN
ALAT PEMOTONG PAGAR & RUMPUT BARU

hidraulik yang meningkat (naik dari 
34hp menjadi 40hp) dan kontrol joy-
stick elektrik sebagai standar.

Agri-Longer GII memiliki sistem 
pendingin oli sebagai standar, yang 
menawarkan tenaga dan perlindun-
gan konstan untuk semua kompo-
nen hidrolik.

Jangkauan vertikal untuk kedua 
model tersebut masing-masing 
5,21m dan 5,74m, sedangkan ke-
tinggian pagar maksimum masing-
masing adalah 3,59 dan 3,98m. 

Joystick yang dioperasikan se-
cara elektrik memiliki desain yang 
ringkas dan unit kontrolnya meliputi 
oil-pneumatic lift float, tampilan 
suhu oli, dan penghitung jam untuk 
efisiensi ergonomis. (Sumber: Kuhn)

Kuhn Agri-Longer GII

(DOK. EI)

“Kedua, kami berasumsi bahwa tang-
gapan kebijakan dari para pemerintah di 
seluruh dunia akan tetap cerdas dan mendu-
kung. Bisnis-bisnis yang layak harus dibantu 
melewati masa sulit saat ini, pekerjaan-pe-
kerjaan harus dilindungi, dan kami sekarang 
mencari belanja stimulus untuk menggairah-
kan kembali pertumbuhan ekonomi.” EI

(SUMBER: KUHN)
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Menurut sebuah studi terbaru 
dari perusahaan riset pasar, Global 
Market Insights, yang dirilis oleh 
situs oemoffhighway.com (18/8), 
pasar penyewaan crane diperki-
rakan akan tumbuh dari nilai pa-
sar saat ini lebih dari $13,5 miliar 
menjadi lebih dari $16,5 miliar 
pada tahun 2026, mendapat daya 
tarik pasar yang luar biasa selama 
periode 2020 hingga 2026.

Dengan meningkatnya investa-
si-investasi untuk pembangunan 
infrastruktur dan insiatif-inisiatif 
pembangunan, pasar penyewaan 
crane global diperkirakan akan 
mencatat keuntungan penting se-
lama beberapa tahun mendatang. 
Selain itu, meningkatnya jumlah 
proyek konstruksi perumahan dan 
komersial di seluruh dunia juga 
akan mendukung pertumbuhan 
industri alat angkat tersebut.

Baru-baru ini, Dewan Per-
wakilan Rakyat Amerika Serikat 
menyetujui paket pembangunan 
infrastruktur senilai $1,5 triliun 
yang belum pernah terjadi sebe-
lumnya. Paket tersebut berfokus 
pada perbaikan infrastruktur 
negara yang memburuk dengan 
cepat. Hal ini diharapkan dapat 
menciptakan peluang bisnis yang 
menguntungkan secara signifikan 
bagi para penyedia layanan penye-
waan crane di wilayah tersebut, 
sehingga mendorong naiknya per-

mintaan pasar.
Upaya-upaya semacam itu ti-

dak hanya terbatas di AS; pertum-
buhan ekonomi yang cepat telah 
melahirkan inisiatif-inisiatif baru 
di seluruh dunia, yang diproyek-
sikan akan menciptakan banyak 
peluang pertumbuhan pendapatan 
bagi industri. India baru-baru ini 
menyetujui paket senilai  $212,80 
miliar untuk mengembangkan 
sektor infrastrukturnya, terutama 
jalan raya, transportasi perkotaan, 
dan energi terbarukan.

Pasar penyewaan crane secara 
keseluruhan dibagi menjadi bebe-
rapa segmen berbeda berdasarkan 
jenis, aplikasi, dan wilayah.

Berkenaan dengan jenisnya, 
pasar sewa crane dikategorikan 
menjadi mobile crane dan fixed 
crane. Mobile crane dibagi lagi 
menjadi crawler crane, all ter-
rain, truck loader, dan rough ter-
rain crane. Sedangkan pasar fixed 
crane dibagi lagi menjadi mono-
rail, tower, stiffleg, dan gantry. 
Di antara unit-unit crane tersebut, 
segmen fixed crane diperkirakan 
mengalami pertumbuhan yang 
besar karena aplikasi-aplikasi 
penanganan material yang terus 
meningkat.

Dalam hal aplikasi, pasar pe-
nyewaan crane diklasifikasikan 
menjadi transportasi, konstruksi 
& pertambangan, manufaktur, 

minyak & gas, dan utilitas. Dari 
berbagai sektor tersebut, sektor 
konstruksi dan pertambangan 
diperkirakan mengalami pertum-
buhan pendapatan yang cukup be-
sar. Faktanya, industri penyewaan 
crane di AS diperkirakan akan 
mencatat CAGR lebih dari 3,5% 
karena investasi-investasi yang 
tumbuh di infrastruktur komersial 
dan perumahan.

Dari kerangka acuan regional, 
pasar penyewaan crane Timur 
Tengah & Afrika diperkirakan 
akan mencatat tingkat pertumbu-
han yang cepat karena meningkat-
nya permintaan produk dari in-
dustri minyak dan gas di kawasan 
tersebut. Sesuai analisis terbaru 
oleh Rystad Energy yang berbasis 
di Norwegia, belanja untuk kegiat-
an-kegiatan eksplorasi minyak & 
gas diperkirakan akan mengalami 
peningkatan lima kali lipat pada 
tahun 2025. Upaya-upaya ini 
secara efektif akan menciptakan 
sejumlah peluang aplikasi yang 
berbeda untuk industri persewaan 
crane regional.

Selain itu, pertumbuhan yang 
cukup besar juga diharapkan 
datang dari sektor konstruksi 
Afrika, yang didorong oleh per-
tumbuhan ekonomi kawasan yang 
stabil akan menciptakan peluang 
investasi yang besar untuk pasar 
crane regional. 

PASAR RENTAL CRANE GLOBAL
AKAN TUMBUH 4,5% HINGGA 2026

Global Market 
Insights 
mengatakan 
pasar rental 
crane akan 
mencapai nilai 
$16,5 miliar 
karena investasi-
investasi 
infrastruktur 
yang 
berkelanjutan di 
seluruh dunia.

Liebherr
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Penggunaan mesin-mesin tele-
handler dalam pekerjaan pena-
nganan material, dengan fungsi-
nya yang serbaguna dan teknologi 
yang aman, mendorong penjualan 
global, menurut laporan riset 
pasar baru dari Future Market In-
sights (FMI), Kamis (20/8).

Meski mesin-mesin telehandler 
amat popular di pasar-pasar AS 
dan Eropa, karena menjadi peng-
guna awal, pertumbuhan pasar di 
masa depan akan bergantung pada 
permintaan-permintaan dari China, 
India, Brasil, GCC (Gulf Cooperation 
Council - suatu kerja sama politik 
dan ekonomi dari negara-negara 
Arab yang berbatasan dengan Teluk 
Persia), dan negara-negara yang 
akan mengerjakan mega proyek.

Mengingat fiturfitur multiguna 
yang memungkinkan alat-alat ini 
melakukan pekerjaan mengangkat, 
memuat, dan sebagai peralatan ak-
ses di beberapa industri, telehan-
dler merupakan mesin pertama 
yang dapat digunakan di lokasi-
lokasi operasi untuk penanganan 
material tanpa mempersiapkan 
lahan terebih dahulu.

Para pengguna akhir yang men-
cari solusi-solusi khusus dengan 
harga yang sedikit lebih tinggi akan 
menemukan nilai tambah pada 
mesin-mesin telehandler karena 
biaya secara keseluruhan dan 
penggunaan alat di proyek-proyek 
akan membenarkan investasi awal 
pelanggan pada mesin tersebut.

Poin-poin utama dari studi pasar 
telehandler meliputi:
l Penjualan produk-produk 

telehandler di seluruh dunia 
melampaui AS$ 6 miliar 
pada tahun 2030

l Kalangan produsen akan me-
raup keuntungan substansial 
dari mesin-mesin telehan-
dler yang memiliki keting-
gian angkat maksimal 9 - 18 
meter (30 - 60 kaki)

l Elektrifikasi dan bobot yang 
ringan muncul sebagai 
kekuatan yang mengganggu 
di pasar global

l AS dan Eropa tetap menjadi 
pasar yang paling mengun-
tungkan untuk telehandler 

“Mesin-mesin telehandler 
dilengkapi dengan berbagai attach-
ment yang meliputi  jib dan crane, 
pallet fork, tire handler, serta 
bucket multiguna, dan beragam at-
tachment ini terus bertransformasi 
untuk menjajaki potensi-potensi 
aplikai baru,” kata seorang analis 
laporan FMI tersebut.

PASAR TELEHANDLER GLOBAL
AKAN MENCAPAI NILAI
USD$6 MILIAR PADA 2030

Keserbagunaan mesin-mesin telehandler untuk digunakan dalam 
berbagai aplikasi akan membantu membuat pasar makin bertumbuh.

Telehandler Manitou yang dipasarkan oleh PT Indo Traktor Utama.

Laporan terbaru Future Market Insights menun-
jukkan keserbagunaan mesin-mesin telehandler 
dan perbaikan-perbaikan teknologi yang terus di-
lakukan akan membuat pasar makin tumbuh.

 (FOTO: JLG INDUSTRIES INC.)

 (DOK.EI)
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DAMPAK COVID-19 
TERHADAP PASAR 
TELEHANDLER 

Pandemi Covid-19 ber-
dampak langsung pada 
tatanan ekonomi global 
dan efek itu berlaku di 
setiap industri, termasuk 
konstruksi. Pertumbuhan 
konstruksi di seluruh 
dunia telah merosot men-
jadi 0,5% CAGR dari yang 
diharapkan 3,1% untuk 
tahun 2020.

Sektor konstruksi 
global kemungkinan 
akan menghadapi gang-
guan dalam beberapa 
bulan mendatang karena 
pandemi Covid-19 terus 
menekan perusahaan-

perusahaan di seluruh 
dunia melalui gangguan-
gangguan rantai pasokan 
dan pasar tenaga kerja.

Proyek-proyek kon-
struksi telah ditunda, dan 
operasi-operasi manu-
faktur telah dihentikan 
karena kebijakan pengun-
cian nasional di tengah 
krisis COVID-19. Dengan 
penurunan tajam dalam 
operasi-operasi di lokasi-
lokasi konstruksi dan 
manufaktur, permintaan 
telehandler sangat terpe-
ngaruh.

Namun, begitu 
proyek-proyek konstruksi 
kembali bergairah, pasar 
telehandler akan ikut me-
ningkat.

PASAR TELEHANDLER 
- MAKIN PINTAR

Pasar telehandler 
global sangat terkon-
solidasi dengan pemain-
pemain terkemuka yang 
menguasai sekitar dua 
perlima dari nilai pasar 
secara keseluruhan. 

Produsen-produsen 
sedang mengembangkan 
mesin-mesin telehandler 
yang dipersenjatai den-
gan fiturfitur baru dalam 
upaya untuk mengunci 
para pelanggan dan men-
capai skala ekonomis.

Misalnya, JCB telah 
meluncurkan telehandler 
barunya - Hydraload 555-
210R - dengan telescopic 
handler yang berputar. 

Mesin ini memiliki keting-
gian angkat maksimum 
20,5 m dan kapasitas ang-
kat maksimum 5,5 ton. 

Contoh lain, Xtreme 
Manufacturing telah mem-
perkenalkan mesin-mesin 
telehandler dengan kapasi-
tas angkat maksimal 8 ton 
(17.000-lb). Alat-alat ini 
diperlengkapi dengan desain 
kabin modular yang baru dari 
produsen itu, yang memung-
kinkan mereka untuk dengan 
mudah dialihkan dari terbuka 
ke tertutup, atau sebaliknya, 
dengan roda gigi opsional. 
Alat ini menawarkan kepada 
para pelanggan fleksibilitas 
lebih tinggi saat menjalankan 
mesin-mesin telehandler di 
beberapa kondisi kerja. EI

Pasar komponen-kom-
ponen undercarriage 
global diperkirakan akan 
melampaui AS$ 6,5 miliar 
pada akhir tahun 2020, 
dan diproyeksikan akan 
mencapai nilai CAGR 
yang mendekati 4% 
hingga tahun 2030, men-
gutip laporan Fact.MR, 
(17/8/2020). 

Saat ini, penyebaran 
COVID-19 berdampak 
pada penurunan penjualan 
karena industri konstruksi 
global mengalami  kele-
suan yang pada akhir nya 
berdampak pada penjualan 
komponen-komponen un-
dercarriage. Dampaknya 
pada pasar terus berfluk-
tuasi karena penjualan 
peralatan baru terhenti.

Namun, penurunan 
tersebut diperkirakan 
akan berbalik. Selain itu, 
meningkatnya aktivitas 
penyewaan alat berat 
membantu mendorong 
pasar excavator. Segmen 
rental tampaknya mendo-
rong pertumbuhan revolu-
sioner di seluruh dunia.

Seiring dengan mening-
katnya proyek-proyek 
konstruksi dan urgensi 
penyelesaian, beberapa 
perusahaan yang bergerak 
di bidang konstruksi lebih 
memilih mempersingkat 
durasi proyek, mulai dari 
penawaran, pelaksanaan, 
hingga penyelesaian. Hal 
ini diperkirakan untuk 
meningkatkan permintaan 
komponen-komponen un-
dercarriage dan mencip-
takan banyak peluang bagi 
pemain-pemain yang berop-
erasi di pasar komponen-
komponen undercarriage.

Laporan terbaru Fact.
MR menunjukkan bahwa 
pasar komponen-kompo-
nen undercarriage global 
diproyeksikan  mencapai 
nilai lebih dari AS$ 2,7 mil-
iar pada tahun 2030. Ber-
dasarkan jenis komponen, 
segmen rantai trek (track 
chain) diperkirakan akan 
mendominasi pasar dengan 
lebih dari 24% dari total 
nilai pasar pada akhir peri-
ode perkiraan. Berdasarkan 
peralatan, mesin-mesin 

crawler excavator di-
proyeksikan akan mencapai 
nilai CAGR 3,6% dan harg-
anya 1,5X dari mesin-mesin 
compact track loader pada 
akhir tahun 2020.

Berdasarkan peng-
gunaan akhir, segmen 
konstruksi diperkirakan 
akan mencatatkan per-
tumbuhan tercepat selama 
durasi perkiraan. Pasar 
komponen-komponen un-
dercarriage di Asia Timur 
diharapkan tumbuh paling 
cepat dengan nilai CAGR 
4%, sedangkan, Asia Se-
latan & Oseania diproyek-
sikan bernilai 2,1X dari 
MEA, dan diperkirakan 
menyumbang proporsi 

yang signifikan pada akhir 
periode perkiraan. 

“Penutupan skala be-
sar pabrik-pabrik milik 
OEM di Asia Timur dan 
Asia Selatan akan berdam-
pak jangka pendek pada 
permintaan komponen-
komponen undercar-
riage. Tetapi, peningkatan 
permintaan peralatan 
konstruksi yang signifikan 
diperkirakan terjadi pada 
kuartal keempat tahun 
2020, yang diperkirakan 
akan mendukung pertum-
buhan pasar komponen-
komponen undercarriage 
setelahnya,” kata seorang 
analis laporan Fact.MR. EI

PASAR KOMPONEN-KOMPONEN
UNDERCARRIAGE MENINGKAT 4% HINGGA 2030

Pasar komponen-komponen undercarriage akan di-
gerakkan oleh pertumbuhan permintaan alat berat.

 (INTERTRACTOR AMERICA CORP)

Fact.MR melaporkan pasar undercarriage 
akan mencapai nilai USD$2,7 miliar seiring 
dengan kembali menguatnya permintaan 
global peralatan konstruksi.
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Setelah ditunda dua kali 
pada tahun ini, SaMoTer 
edisi ke-31 dan Asphaltica 
edisi ke-9 yang kini dise-
lenggarakan secara bersa-
maan, akan diselenggara-
kan di Verona Exhibition 
Centre, Verona, Italia, 3-7 
Maret 2021. SaMoTer, pa-
meran dagang internasional 
tiga tahunan yang didedi-
kasikan untuk dunia pera-
latan berat, dan Asphaltica, 
yang didedikasikan untuk 
rantai pasokan aspal dan 
infrastruktur jalan, telah 
dua kali dijadwalkan ber-
langsung pada tahun 2020, 
namun semuanya ditunda 
karena pandemi COVID-19.

“Seperti biasa, kami 
mendengarkan pelanggan-
pelanggan kami dengan 
maksud untuk menjaga 
sektor ini,” jelas Giovanni 
Mantovani, CEO Vero-
nafiere (Verona Exhibition 
Centre). “Bersama dengan 
semua mitra kami, kami 
mengidentifikasi awal 
Maret 2021 sebagai waktu 
terbaik untuk menggelar 
SaMoTer dan Asphaltica.” 

Mirco Risi, presiden 
Unacea (Asosiasi Per-
alatan Konstruksi Italia), 

Di Indonesia, di mana 
lebih dari 55% tenaga 
listrik dihasilkan dari ba-
tubara, shaft screener MB-
HDS323 dari MB Crusher 
diklaim bekerja untuk 
mengurangi semua biaya 
produksi tambang batuba-
ra yang tidak perlu, bahkan 
selama musim hujan, sep-
erti dilaporkan situs www.
aggbusiness.com (11/8).

Pengoperasian unit ini 
digambarkan sangat cepat 
dan sederhana: bucket 
mengambil batubara yang 
basah (lembab), shaft yang 
berputar mengecilkan uku-
rannya menjadi lebih kecil 
saat memuatnya ke dalam 
truk — semuanya dalam 
satu langkah. Kemudian 
batubara tersebut dikirim 
ke pembangkit listrik, siap 
digunakan.

Hanya satu mesin yang 
digunakan untuk memuati 
truk dan mengurangi be-
saran batu bara ke ukuran 

yang dapat digunakan; han-
ya dibutuhkan satu orang 
operator excavator, sehing-
ga mengurangi biaya tenaga 
kerja. Prosesnya menjadi 
lebih sederhana dan lebih 
cepat, yang  berarti mengu-
rangi biaya-biaya, karena 
material tidak perlu dip-
indahkan atau disimpan. 
Seluruh operasi lebih cepat 
dan lebih aman, mening-

katkan produktivitas.
Bucket MB Crusher 

merupakan sebuah hydrau-
lic attachment untuk exca-
vator, wheel loader, atau 
skid steer, yang mengubah 
mesin yang dipasang pada 
mobile crusher atau screen-
er berperforma tinggi.

Pada salah satu tambang 
di Indonesia, MB-HDS323 
bekerja untuk menangani 

batubara yang lembab, tetapi 
mesin ini dirancang untuk 
menghindari penyumbatan, 
meskipun produknya lembab 
dan lengket. Bukaan mulut 
unit ini sangat lebar, ke-
cepatan kerjanya dikatakan 
memungkinkan material 
mengalir dengan mudah dan 
operator mencapai hasil yang 
tinggi, dengan biaya opera-
sional yang lebih rendah.

Dengan berinvestasi 
bucket MB Crusher, perusa-
haan tambang di Indonesia 
itu telah mampu meningkat-
kan produktivitas, sekaligus 
menurunkan harga batubara 
secara keseluruhan karena 
mereka menggunakan ex-
cavator yang sudah mereka 
miliki di tambang itu.

Dengan kapasitas muat 
1,65m³, bucket MB-HDS323 
merupakan yang terbesar di 
jajaran shaft screener MB 
Crusher, cocok untuk exca-
vator 18-35 ton dan wheel 
loader 10-15 ton. EI

SAMOTER/ASPHALTICA
AKAN DISELENGGARAKAN
PADA MARET 2021

PENGGUNAAN MB CRUSHER
TEKAN BIAYA PRODUKSI BATUBARA

mengatakan: “Setelah 
berkonsultasi dengan 
basis keanggotaan kami 
melalui survei kilat, kami 
yakin bahwa kondisi pasar 
tidak memungkinkan pada 

tahun 2020 untuk acara 
yang mampu memenuhi 
harapan yang menjadi ciri 
SaMoTer. Oleh karena itu, 
kami menyambut baik pen-
jadwalan ulang acara ini 

menjadi Maret 2021, de-
ngan demikian memposisi-
kannya dengan cara yang 
paling baik memanfaatkan 
efek pertumbuhan yang di-
harapkan yang muncul dari 
langkah-langkah ekspansif 
yang diumumkan pada 
skala Eropa dan nasional.”

Michele Turrini, presi-
den Siteb-Strade Italiane 
& Bitumi Association, 
salah satu penyelenggara 
Asphaltica, mengatakan: 
“Kami setuju dengan kepu-
tusan ini, mengingat peran 
utama Asphaltica yang 
selalu dimainkan untuk 
semua pemain dalam ran-
tai pasokan infrastruktur 
jalan raya, para pemangku 
kepentingan, dan banyak 
perusahaan asosiasi yang 
mendaftar untuk pameran 
perdagangan lagi tahun ini.

“Kami yakin penundaan 
hingga Maret tahun depan 
akan memungkinkan kami 
untuk mempersiapkan 
acara yang lebih efektif 
dan nyata dalam konteks 
internasional dan dengan 
demikian meluncurkan 
kembali seluruh dunia in-
frastruktur jalan.” EI

(DOK. SAMOTER VERONAFIERE – ENNEVI)

SaMoTer 2017

SaMoTer edisi ke-31 dan Asphaltica edisi ke-9 
akan digelar bersamaan di Verona Exhibition 
Centre di Verona, Italia, 3 - 7 Maret 2021.
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Control System.
“Dengan opsi ini, 

operator bekerja dengan 
aman sambil dapat me-
lihat alat bor dari kejau-
han. Ini adalah fitur pop-
uler yang tersedia pada 
mesin-mesin bor lain, 
tetapi karena banyaknya 
permintaan dari pelang-
gan-pelanggan kami, 
Epiroc juga telah menye-
diakannya pada mesin 
ini,” Hjerpe menjelaskan.

Berkat sistem kontrol 
baru yang canggih - den-
gan kontrol cerdas atas 
beban kompresor dan rpm 
engine - SmartROC D50 
dan D55 juga memangkas 
konsumsi bahan bakar. 
Mesin-mesin bor Epiroc 
ini juga mendapat man-

faat dari sistem hidrolik 
yang didesain ulang, 
yang diklaim tidak hanya 
mengurangi pembakaran 
bahan bakar tetapi juga 
menggunakan lebih sedikit 
oli hidrolik daripada versi 
sebelumnya. Selain itu, 
sistem hidrolik ini berfung-
si untuk meningkatkan 
keberlanjutan. Platform 
siap otomasi juga dapat di-
pasang dengan Auto Feed 
Fold baru (opsional).

Dengan hanya 
melakukan satu tinda-
kan, Auto Feed Fold 
memungkinkan operator 
mengeluarkan feed untuk 
memposisikannya siap 
melakukan pengeboran. 
Di dalam kabin, op-
erator akan menemukan 

lingkungan kerja yang 
diperbarui dan diran-
cang secara ergonomis. 
Alat bor ini menawarkan 
joystick multifungsi dan 
kecepatan tramming 
yang dapat disesuaikan 
untuk semakin mening-
katkan kenyamanan 
operator dan membuat 
pemuatan trailer menjadi 
lebih aman dan mudah. 
Kabin juga memiliki Rig 
Control System berbasis 
layar sentuh yang baru.

“Sistem ini intuitif 
dan mudah dipelajari 
- serta menyajikan infor-
masi langsung kepada 
operator. Layar baru 
akan memberi operator 
kendali total atas rig ini,” 
Hjerpe menjelaskan.

(Sumber: Epiroc)

Generasi baru Epiroc, 
SmartROC D50 yang 
cocok untuk aplikasi  
tambang dan quarry, dan 
mesin bor tambang per-
mukaan, SmartROC D55, 
sekarang diperbarui un-
tuk memberikan kepada 
para pengebor fiturfitur 
dan opsi-opsi yang lebih 
cerdas daripada yang 
sudah ada pada model-
model tersebut.

 “Kedua mesin bor per-
mukaan SmartROC D50 
dan SmartROC D55 akan 
membantu pelanggan-
pelanggan kami - baik 
dalam aplikasi-aplikasi 
penambangan maupun 
quarry - menurunkan bi-
aya-biaya operasional dan 
meningkatkan produktivi-
tas,” kata Mattias Hjerpe, 
manajer produk global 
Epiroc, dikutip dari rilis 
Epiroc (2/7/2020).

Mesin bor permukaan 
Down-The-Hole Smart-
ROC D50 dan SmartROC 
D55 memiliki kecerdasan 
dan otomatisasi dari 
SmartROC D60/D65 
yang lebih besar, yang 
dirilis tahun lalu. 

SmartROC D50 dan 
D55 adalah alat bor 
serbaguna dan fleksi-
bel, dengan feed yang 
membawa tabung lima 
meter. SmartROC D50 
dan D55 menawarkan 
fiturfitur pintar seperti 
pengeboran otomatis dan 
penanganan batang bor. 
Kedua mesin bor ini juga 
tersedia dengan sebuah 
opsi baru, Radio Remote 

GENERASI BARU EPIROC
SMARTROC D50 & SMARTROC D55

Epiroc telah memperbarui mesin-mesin bor permukaan SmartROC D50 dan SmartROC D55 generasi baru (Foto: Epiroc)

20 TEKNOLOGI YANG MENGGANGGU INOVASI 
BERKENDARA DI PASAR BAN GLOBAL

Dorongan menuju teknologi ban yang 
lebih pintar akan menjadi salah satu cara 
transformasi pasar ban global pada tahun-
tahun mendatang.

Sebuah laporan baru dari Smithers, seba-
gaimana diwartakan www.oemoffhighway.
com (13/8), mengidentifikasi teknologi
teknologi top 20 – mulai dari material-ma-
terial baru hingga konsep-konsep berken-
dara pintar – yang akan mengubah industri 
ban global sepanjang dua dekade ke depan. 

“Masa Depan Teknologi-teknologi 
Yang Mengganggu Industri Ban Hingga 
2040”  berasal dari sebuah survei eksklu-
sif ahli-ahli teknis, para pemimpin bisnis, 

 (KREDIT FOTO: CONTINENTAL)

Material-material baru dan 
konsep berkendara pintar akan 
mengubah pasar ban global 
pada dekade-dekade mendatang, 
menurut laporan baru Smithers.
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“Menjelang hari jadi 
Komatsu yang ke-100, ini 
adalah momen yang tepat 
untuk memperluas merek 
di bidang pertambangan 
dan merayakan pertumbu-
han lini-lini produk ini,” 
ujarnya menambahkan.

Komatsu, Mei lalu, 
melaporkan penurunan 
pendapatan sebesar 12,6% 
untuk kuartal keempat 
tahun 2020 menjadi 617,4 
juta Yen, dengan penu-
runan laba sebesar 52% 
menjadi 44,4 miliar Yen.
(Sumber: Komatsu Mining/
khl.com)

Komatsu menyatukan merek-merek P&H 
dan Joy di bawah namanya

Beberapa peralatan tambang Komatsu akan mengalami 
perubahan nama merek, sementara yang lainnya akan 
mempertahankan nama-nama merek P&H dan Joy. Namun, 
dump truck ini tidak terpengaruh oleh kebijakan itu.

KOMATSU MENGUBAH NAMA BRAND
PRODUK-PRODUK TAMBANG

dan pembentuk-pembentuk 
opini di industri ban global.

Berbagai inovasi yang 
berpotensi mengganggu 
diidentifikasi untuk desain 
ban dan bahan-bahan baku; 
serta teknologi-teknologi 
pendukung utama - seperti 
platform-platform sensor 
yang semakin baik dan 
pemodelan desain virtual 
- yang dapat dimanfaatkan 
oleh industri ban untuk 
memenuhi permintaan para 
OEM, regulator, dan penge-
mudi pada masa mendatang.

Terdapat tujuh teknologi 
teratas yang mengganggu 
industri ban khususnya 
yang diidentifikasi oleh sur-
vei mendalam Smithers:
n Ban-ban pintar yang 

canggih - Penerapan plat-
form-platform sensor yang 

semakin bagus akan mendo-
rong keamanan dalam ber-
kendara; serta menyediakan 
data-data pemeliharaan 
yang penting dan kinerja 
bagi para manajer armada
n Ban-ban pintar basic - 

Sistem pemantauan tekanan 
ban (tire pressure monitor-
ing systems / TPMS) akan 
semakin dikembangkan 
dan diintegrasikan ke dalam 
kendaraan sehingga tekanan 
yang rendah tidak hanya 
terdeteksi, tetapi dikoreksi 
secara otomatis
n Metode-metode 

sintesis elastomer yang 
inovatif - Sintesis dan 
komersialisasi elastomer 
sintetis telah menjadi 
dasar peningkatan kinerja 
ban sejak tahun 1930-an. 
Evolusi ini akan terus 

berlanjut, tetapi mungkin 
terganggu oleh kualitas 
baru seperti polyisoprene 
yang dikatalisasi gado-
linium dari Bridgestone, 
yang diklaim perusahaan 
itu dapat memiliki kinerja 
yang setara atau lebih baik 
daripada karet alam
n Teknologi manu-

faktur karbon hitam baru 
- Ada penekanan pada 
pe ngurangan jejak lingkun-
gan dari kadar karbon hi-
tam yang digunakan dalam 
ban. Tren potensial yang 
paling mengganggu untuk 
bahan penting ini adalah 
meng ubah biomassa kayu 
yang bersumber secara les-
tari menjadi karbon hitam
n Ban-ban non-pneumatik 

(Non-pneumatic tire / NPT) 
- Beberapa perusahaan ban 

yang telah mendedikasikan 
R&D mereka untuk mengem-
bangkan konsep ini bersama 
dengan Michelin dijadwalkan 
untuk memperkenalkan ini 
untuk kendaraan-kendaraan 
GM pada tahun 2024
n Polimer yang mem-

perbaiki sendiri - Masih 
dalam tahap R&D, jenis ma-
terial yang pintar ini adalah 
polimer yang dapat meres-
pons kerusakan dengan 
“menyembuhkan” sendiri. 
Sebagai contoh, penelitian 
Universitas Harvard baru-
baru ini menjelaskan elas-
tomer yang dapat menyem-
buhkan sendiri yang tahan 
retak seperti karet alam 
dan dapat memulihkan diri 
sendiri hingga 30% dari 
kekuatan aslinya dalam 12 
jam pada suhu kamar.

Komatsu telah mengu-
mumkan rencana untuk 
mengubah brand mesin-
mesin  tambang seperti 
peralatan batuan keras 
bawah tanah, wheel loader 
permukaan, dan lini baru 
alat bor lubang ledakan 
sebagai upaya untuk fokus 
pada pertumbuhan mesin-
mesin tambang yang se-
dang berkembang pesat.

Komatsu akan mem-
pertahankan brand-brand 
P&H dan Joy untuk 
produk-produk paling 
lama yang terkait dengan 
nama-nama tersebut: P&H 
untuk mesin-mesin elec-

tric rope shovel, hybrid 
shovel, dragline serta bl-
asthole drill 320XPC; Joy 
untuk longwall system, 
serta peralatan untuk ru-
ang dan tiang.

Perubahan nama brand 
menjadi Komatsu untuk 
semua wheel loader yang 
bekerja di permukaan, 
peralatan bor lubang 
ledakan yang baru, dan 
semua peralatan hard rock 
bawah tanah, memperluas 
brand Komatsu dalam 
pertambangan, sambil 
mempertahankan warisan 
merek-merek lainnya, kata 
Jeffrey Dawes, presiden 

dan CEO Komatsu Mining.
Produk pertama yang 

diganti mereknya adalah 
Track Drill Komatsu ZT44, 
yang memulai debutnya 
pada pameran CONEXPO-
CON/AGG 2020 di Las 
Vegas Maret 2020 silam. 
“Untuk mendorong per-
tumbuhan portofolio 
mesin-mesin tambang, 
kami bersemangat untuk 
menyatukan lebih banyak 
produk di bawah merek 
Komatsu, sambil meng-
hormati sejarah dan nilai 
merek P&H dan Joy,” kata 
Dawes, seperti dilansir 
khl.com (1/9). 
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Volvo Construction Equipment 
mengubah strategi branding 
dengan beralih ke nama-nama 
produk yang lebih pendek dan 
tidak rumit. Diluncurkan mulai 
bulan ini (September 2020), 
produk-produk bermerek Volvo 
yang baru dan diperbarui sekarang 
akan diberi label hanya dengan 
jenis dan ukuran produk di sisinya. 
Semua detail produk lainnya - 
seperti seri model dan varian 
model - akan tetap dimasukkan 
dalam spesifikasi, brosur, atau 
pelat PIN, memastikan para 
pelanggan tidak akan mengalami 
perubahan dalam cara mereka 
membeli servis atau memesan suku 
cadang untuk alat-alat mereka.

Motivasi sebenarnya di balik 
perubahan ini, menurut Volvo 
CE, adalah supaya branding 
mesin-mesin Volvo sejalan dengan 
warisan minimalis Skandinavia 
dari perusahaan dan keinginan 
yang sudah lama untuk memiliki 
desain yang bersih, jelas, dan tanpa 
batas yang berpusat pada manusia.

“Kami selalu mengupayakan 
desain lugas dan sederhana yang 
tetap memperlihatkan kekuatan 
cerdas dari produk-produk kami,” 
kata Gustavo Guerra, direktur 
desain Volvo CE. 

“Namun kami menemukan 
bahwa penyebutan brand kami 
tidak sesuai dengan kualitas 
produk-produk kami yang penuh 
arti dan progresif. Langkah baru 
ini dirancang untuk menghadirkan 
lebih banyak kepercayaan dan 
kejelasan, tidak hanya bagi operator 
tetapi bagi semua orang yang ada di 
lokasi kerja – itu yang kami maksud 
dengan desain tanpa batas.”

Lokasi-lokasi konstruksi 
modern sekarang kurang fokus 
hanya pada produk tetapi lebih 
terpusat pada lokasi konstruksi 
secara keseluruhan. Dengan 
pembaruan ini, Volvo CE hendak 
membuat jalur komunikasi yang 
lebih jelas bagi semua pihak, mulai 
dari operator yang ada di lokasi 
kerja hingga ke fungsi back-office.

Peningkatan teknologi-
teknologi juga memerlukan 
pembaruan-pembaruan produk 
antar-generasi, sehingga tidak 
perlu mengubah nama produk 
untuk setiap pembaruan, tidak 
peduli seberapa besar atau kecil, 
memastikan branding tetap 
bersih, sederhana, dan penuh arti.

“Kami berada di persimpangan 
jalan di mana cara-cara kerja baru 
dan tradisional bersatu,” kata 
Guerra. “Seiring perkembangan-
perkembangan dalam teknologi-
teknologi listrik, otonom, dan 
terhubung yang tumbuh seiring 
dengan kebutuhan kami yang 
berkelanjutan akan peralatan 
diesel, kami akan segera melihat 
tingkat pembaruan produk juga 

tumbuh secara  cepat. Ini 
adalah waktu perubahan 
untuk industri dan struktur 
merek kami juga harus 
mencerminkan hal itu.”

Baik itu modifikasi 
kabin, kontrol operator, 
kerangka produk atau 
fungsi teknis, setiap 
pengeditan tidak 
akan lagi membawa 
serta nama model 
yang panjang dan 
rumit saat produk 
yang diperbarui itu 

dibawa ke pasar. Hal 

ini secara efektif menghilangkan 
status revisi dan spesifikasi produk 
dari identitas visual eksternal 
dan hanya menyisakan singkatan 
produk dan ukuran produk.

Semua detail teknis 
dikomunikasikan seperti biasa 
pada pelat PIN dan material-
material pemasaran. Model-model 
pertama yang diluncurkan dengan 
kebijakan penyebutan baru ini 
dua model elektrik pertama 
ECR25 dan L25 dan ECR58 
generasi F, yang baru-baru ini 
memenangkan Penghargaan 
Red Dot untuk desain produk. 
Dalam pernyataannya, tim 
juri penghargaan mengatakan 
bahwa mereka “terkesan dengan 
konstruksi seimbang yang 
tidak hanya menggabungkan 
kabin tetapi juga eksterior dan 
pengalaman pengguna”.

Filosofi desain baru ini akan 
berdampak minimal pada cara 
para pelanggan membeli produk-
produk Volvo CE, juga memesan 
suku cadang, atau saat membawa 
alat-alat  mereka untuk diservis. 
Dengan cara yang persis sama 
seperti saat ini, para pelanggan 
tetap dapat melihat spesifikasi pada 
pelat PIN guna mengetahui detail 
konfigurasi yang diperlukan untuk 
layanan purnajual, pemesanan 
suku cadang, atau perbaikan.

Perubahan tersebut 
diperkenalkan pada semua model 
baru dan yang diperbarui selama 
peluncuran bertahap mulai tahun 
ini, yang akan memakan waktu 
hingga sekitar 2025.

“Ini bukan hanya inisiatif 
penggantian nama,” kata Guerra, 
“ini adalah filosofi desain kami, 
sebuah prinsip yang memandu 
kami melalui pembuatan produk-
produk konstruksi generasi 
berikutnya. Bagian penting dari 
peran kami adalah membantu 
para pelanggan kami menavigasi 
lanskap digital yang terus berubah, 
dan menawarkan komunikasi yang 
jelas dan terbuka untuk mengelola 
waktu perubahan ini dengan lebih 
baik.” (Sumber: Volvo CE)

VOLVO CE UBAH 
PRODUCT BRANDING

Volvo ECR58D sebelumnya. Volvo 
CE sekarang mencopot tulisan dan 
varian lain untuk menonjolkan 
jenis dan ukuran mesin saja.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) 
akan mencopot tulisan-tulisan model dan 
sebutan-sebutan lain pada produk-produknya.



55S E P T E M B E R  2 0 2 0 EQUIPMENT INDONESIA

20-22

2021
April

THE 12
TH

EDITION

OF

2021 9th  INDONESIA INTERNATIONAL
PALM OIL CONFERENCE 2021

Incorporating :
“J

O
IN

 T
HE

 W
O

RL
D

’S
 L

A
RG

ES
T 

PA
LM

 O
IL

 E
V

EN
T”

S A N T I K A  H O T E L  &  C O N V E N T I O N
M E D A N ,  I N D O N E S I A

BOOK
YOUR SPACE

NOW !
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HEMAT BAHAN BAKAR
HINGGA 15%
Dengan mesin Cat® C7.1 yang dilengkapi
fitur Eco-mode

ANDAL DALAM
PEKERJAAN
Dilengkapi dengan Direct Drive
Transmission, Circle Drive Slip Clutch

HEMAT BIAYA
PEMELIHARAAN
HINGGA 15%
Teknologi Filter baru sehingga interval
penggantian lebih lama
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