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ABSTRAK

Alat berat yang terpasang perangkat Fleet Management System (FMS) dapat dengan mudah diketahui
status dan kinerjanya nya secara real time. Informasi yang didapat secara langsung dari kinerja alat
berat ini penting untuk dimonitor agar strategi operasional dapat dijalankan dengan baik serta
penggunaan alat berat dapat dioptimalkan. Ditengah kondisi harga komoditas batubara yang
mengalami penurunan seperti saat ini. PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) Job Site Lati
sebagai salah satu kontraktor tambang terbesar di Indonesia melakukan inisiatif untuk menaikkan
produktifitas alat berat dengan menggunakan fitur Optimization module (unlock system) pada Modular
Mining’s DISPATCH FMS. Fitur Optimization modul berfungsi untuk melakukan optimalisasi
penugasan alat angkut menuju alat muat secara otomatis agar cycle time nya menjadi lebih singkat
dengan cara memperhitungkan waktu queuing dan hanging yang paling rendah. Peningkatan
penggunaan fungsi Optimization module mempengaruhi peningkatan produktifitas dari excavator PT
BUMA-Lati rata-rata 9% setara dengan penambahan jumlah load rata – rata per jam dari 19 load
menjadi 20.5 load, penurunan hang time sebesar 32% dan queue time sebesar 31% atau setara dengan
potensi penghematan sebesar $110 k selama periode Agustus – Desember 2020. Dengan
meningkatnya produktifitas alat berpengaruh pada biaya operasi penambangan cost per ton menjadi
lebih rendah sehingga perusahaan dapat lebih optimal dalam menggunakan biaya operasional ditengah
kondisi harga batu bara yang mengalami penurunan seperti sekarang ini.
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ABSTRACT
Heavy equipment installed with Fleet Management System (FMS) devices can easily be seen on their
status and performance in real time. Information that can be obtained directly from machine
performance is important to monitor so that operational strategies can be executed properly, and
machine usage can be optimized. During the condition of coal commodity prices which have
decreased as it is today. PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) Job Site Lati as one of the largest
mining contractors in Indonesia has taken the initiative to increase heavy equipment productivity by
using the Optimization module (Unlock System) feature on the Modular Mining’s DISPATCH FMS.
The Optimization module feature functions to optimize the assignment of transportation tools to
loading equipment automatically so that the cycle time is shorter by calculating the lowest queuing
and hanging times. The increase in the use of the Optimization module function affects the increase in
productivity of the PT BUMA-Lati excavator by an average by 9%, which is equivalent to an increase
in the number of loads per hour from 19 loads to 20.5 loads, a decrease in hang times by 32% and
queue time by 31 % or equivalent to a potential saving by $110 k during the periode August –
December 2020. With the increase in equipment productivity, the use of cost per ton mining operating
costs will be lower so that the company can be more optimal in using operational costs during the
declining coal price conditions like today.
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A. PENDAHULUAN
Ditengah menurunnya permintaan akan komoditas batubara akibat berkurangnya konsumsi listrik di
negara-negara yang terdampak Covid-19, sehingga mengakibatkan terjadinya over supply batubara
secara global. Hal ini turut mengakibatkan turunnya harga komoditas batubara. Pemerintah telah
menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) dibulan September 2020 sebesar USD 49,2 per ton atau
turun sebesar 23% dibandingkan pada bulan Januari 2020 sebesar USD 65.93. (www.esdm.go.id,
2020) Dengan menurunkan permintaan akan komoditas batubara tersebut perusahaan batubara
berupaya untuk terus melakukan effisiensi untuk menekan biaya operasional penambangan dengan
cara meningkatkan produktifitas dari alat berat.
Pada era teknologi 4.0 seperti saat ini salah satu cara untuk meningkatkan produktifitas alat berat
adalah dengan menggunakan fleet management system (FMS). Kunci pengoptimalan penambangan
ada pada kemampuan fleet management system (FMS) untuk membuat keputusan terbaik dengan
cepat. Sistem yang hanya mengukur atau melacak pergerakan material dari lokasi pemuatan tertentu
ke lokasi pembuangan tertentu biasanya dapat menawarkan pelacakan produksi yang hemat biaya,
tetapi tidak benar-benar mengoptimalkan operasi. Sederhananya, sistem tidak membuat keputusan atau
menawarkan skenario yang dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan, pada akhirnya, kinerja
operasional menjadi tidak effisien . Biaya operasi truk dan shovel pada open pit berkisar antara 50 –
60 persen dari biaya total operasi (Nel, 2011) sehingga upaya untuk mengoptimalkan penggunaan alat
berat menjadi sangat penting.

Sumber Gambar: Modular Mining

Gambar 1. Pengaturan Alat Berat dengan Optimalisasi dan tanpa Optimalisasi
Umumnya sistem pengalokasian peralatan tambang tanpa menggunakan fleet management system
(FMS) akan mengunci atau “Locked” penugasan alat angkut ke alat muat selama shift berlangsung.
Biasanya penugasan ini diputuskan oleh pengawas lapangan. Penugasan ini sangat bias karena tidak
mempertimbangkan kendala-kendala operasional yang dapat terjadi selama aktifitas operasional
tersebut berlangsung. Seperti adanya aktifitas delay, standby, dan kerusakan alat selama shift
berlangsung dapat mempengaruhi kebutuhan penugasan jumlah alat angkut yang seharusnya
dialokasikan.
Salah satu fitur untuk optimalisasi alat berat dengan menggunakan dispatch adalah fungsi
Optimization module. Dispatch Optimization Module memungkinkan untuk memberikan penugasan
secara otomatis “Unlocked” kepada alat angkut secara real time dengan mempertimbangkan waktu
tempuh yang paling singkat serta menghindari dan atau meminimalisir adanya queuing time pada alat
angkut atau hang time pada alat muat. Sehingga faktor keserasian antara alat muat dan alat angkut
dalam tercapai kondisi yang seimbang.
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BUMA Jobsite Lati telah menggunakan Dispatch Fleet Management System dalam mengelola
operasional dari alat beratnya. Penggunaan Dispatch ini digunakan untuk mengoptimalkan haulage
cycle, memaksimalkan produksi, dan meningkatkan utilisasi alat. BUMA Jobsite Lati memiliki alat
muat utama big digger berupa excavator tipe Komatsu PC4000 dan Hitachi EX3600 yang di
pasangkan dengan alat angkut dump truck tipe CAT 789C dan 785C dan medium digger berupa alat
muat tipe Komatsu PC2000 dan Hitachi EX2500 di pasangkan dengan alat angkut dump truck tipe
Komatsu HD785 dan CAT 777 yang tersebar dibeberapa front penambangan dan disposal.
Peneliti berupaya untuk melakukan aktivitas continues improvement dengan tujuan untuk menaikkan
produktivitas (Bcm/Hours) dari alat muat dengan cara memperbaiki indicator cycle time seperti
penurunan hanging time, queuing time dan penambahan jumlan load per truck per jam dengan
menggunakan Dispatch Optimization Module pada operasional penugasan alat berat di BUMA Jobsite
Lati. Implementasi optimization module ini difokuskan pada alat muat jenis big digger (PC4000 dan
EX3600) dan alat angkut CAT 789C dan 785C selama bulan July – Oktober 2020.

B. METODOLOGI PENELITIAN
Optimasilisasi dari penggunaan alat berat menjadi suatu keharusan untuk mendapatkan suatu produksi
penambangan yang efektif dan efisien. Optimalisasi berarti penugasan alat angkut secara otomatis
berdasarkan situasi informasi yang real time. Optimalisasi diperlukan agar pengaturan alat muat ke
alat gali dapat dilakukan oleh sistem secara real time dengan telah memperhitungkan kendala-kendala
yang terjadi secara operasional penambangan sehingga produktifitas alat berat dapat di optimalkan.
Fleet Management System (FMS) tujuan utamanya dirancang untuk mampu mengoptimalkan
penggunaan alat berat.
Secara umum metode penugasan alat muat ke alat angkut terbagi menjadi 2 metode, antara lain :
1. Locked System
Penugasan alat muat akan ditugaskan ke alat gali atau crusher yang sama disepanjang shift
bejalan berdasarkan pengaturan pada awal shift, tanpa mempertimbangkan adanya kendala
operasional saat shift berjalan yang dapat menyebabkan perubahan dalam pengaturan alat.

Gambar 2. Model penugasan Locked System pada aktifitas operasional
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2. Optimization module / unlock system
Optimization module dapat melakukan penugasan secara otomatis kepada alat muat untuk
dapat diisi oleh beberapa alat gali selama shift berjalan sesuai dengan perhitungan optimalisasi
cycle time yang paling optimal. Dengan adanya optimization module maka sistem
DISPATCH® akan melakukan perhitungan pada semua opsi penugasan untuk suatu alat
angkut kepada alat muat untuk mencapai hasil produksi yang paling optimal.

Gambar 3. Model penugasan Unlocked System pada aktifitas operasional
Fleet Management System menggunakan algoritma Optimization module untuk melakukan penugasan
alat muat ke alat gali dilakukan secara otomatis dan real time. Optimization module ini menggunakan
metode Dispatch Optimization Strategy (DOS). Dimana terdapat 2 fase optimalisasi yang
menggunakan tiga model pemprograman matematis-Linier Programming (LP), Dynamic
Programming (DP), dan Best Path (BP) (Dispatch 6.6.8 System Help, 2018). Dispatch Optimization
Strategy (DOS) adalah sebuah mekanisme otomatis yang menggunakan model Linier Programming
(LP), Dynamic Programming (DP), dan Best Path (BP) untuk membuat perhitungan optimalisasi
produksi secara teoritis dan produktivitas alat muat lalu mengaplikasikan rencana tersebut secara
realtime disepanjang shift produksi.
Fase 1, Dispatch Optimization Strategy (DOS), LP akan membuat perhitungan secara teoritis untuk
mengoptimalkan produktifitas dari alat muat dan alat angkut berdasarkan jenis alat, jalur
pengangkutan, kapasitas alat, kapasitas disposal serta kapasitas crusher.

Sumber Gambar: Modular Mining
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Gambar 4. Model Optimisasi produksi berdasarkan Linier Programming (LP)
Contoh skenario dari model Linier Programming (LP) pada Gambar 1 diatas sebagai berikut :






Shovel S1 dengan loading rate 3000 tph ditugaskan untuk memproduksi material yang di
kirimkan ke Crusher C3 yang berkapasitas 2000 tph. LP akan melakukan perhitungan secara
teoritis untuk mengoptimalkan alat muat dan alat angkut sesuai dengan kapasitas dari Crusher
(C3)
Truck tidak bermuatan akan ditugaskan menuju Shovel S2 dengan kapasitas 2000 tph.
Kapasitas Dump D60 tidak memiliki batasan kapasitas maka LP melakukan penugasa loading
rate sebesar 2500 tph untuk mengoptimalkan kapasitas dari Shovel S2
Dump D60 akan menugaskan ke truck yang tidak bermuatan ke Shovel S1 dengan loading rate
sebesar 2000 tph karena dibatasi oleh kapasitas maksimal dari Crusher C3

Fase 2, Dispatch Optimization Strategy (DOS), Dynamic Programing adalah sebuah mekanisme
penugasan otomatis setelah mempertimbangkan hasil perhitungan optimalisasi teoritis yang
sebelumnya dilakukan oleh Linier Programming. DP akan melakukan penugasan kepada truck secara
realtime untuk mendapatkan target produktifitas secara teoritis yang telah dihitung sebelumnya oleh
LP. Penugasan secara otomatis ini dinamakan dengan Unlock System.

Sumber Gambar: Modular Mining

Gambar 5. Strategi Optimalisasi menggunakan DISPATCH® Optimization
BUMA Job Site Lati melakukan optimalisasi menggunakan Fleet Management System (FMS) dengan
memanfaatkan fungsi optimization module (unlock system). Penelitian difokuskan pada upaya untuk
meningkatkan produktifitas alat muat big digger excavator tipe Komatsu PC4000 dan Hitachi EX360
dengan cara menaikkan implementasi unlock system operasional penambangan. Diharapkan Kenaikan
persentase penggunaan %unlock system berkorelasi positif dengan kenaikan produktifitas dari alat
muat. Pemilihan alat muat tipe big digger ini diharapkan memberikan pengaruh yang besar terhadap
kenaikan produksi karena merupakan alat gali utama yang digunakan oleh BUMA job site Lati saat
ini.
Adapun tahapan yang dilakukan untuk menaikkan produktiftas alat muat antara lain: melakukan
review terhadap konfigurasi pengaturan DISPATCH ®, melakukan inseat training kepada dispatch
engineer terkait dengan strategi operasional pengaturan unlock system, pembuatan custom report yang
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dapat membantu dan menganalisa secara langsung performance dari alat berat, serta laporan
monitoring dan control dari aktivitas continues improvement. Sedangkan parameter produksi yang
akan dicatat dan dianalisa secara real time dari parameter produksi antara lain queuing time (minutes),
hang time (minutes), persentase kenaikan unlock system dan produktifitas alat muat (Bcm/hours).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Rata-rata persentase implementasi pengalokasikan alat muat dan angkut dengan menggunakan unlock
system pada operasional di BUMA jobsite Lati sebelum dilakukan aktivitas perbaikan adalah sebesar
5%. Rendahnya implementasi unlock system ini dikarenakan adanya kendala operasional, seiring
waktu BUMA jobsite Lati terus berupaya untuk menaikkan persentasi unlock system ini secara
bertahap sampai menuju rata-rata unlock system sebesar 36% pada bulan Oktober 2020. Upaya
aktivitas continues improvement ini dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan
control.
Upaya untuk menaikkan persentase penggunaan unlock system dalam operasional BUMA jobsite Lati
dimulai dari tahapan persiapan berupa melakukan peninjauan ulang terhadap konfigurasi dari sistem
Dispatch. Adapun peninjauan ulang yang di lakukan antara lain dengan melakukan penyesuaian
terhadap batas minimum dan maximum dari dig rate, spoting time, dan loading time yang akan
digunakan untuk perhitungan cycle time berdasarkan nilai historikal dan target perencanaan
penambangan. Selanjutnya hal yang peneliti juga melakukan pengaturan konfigurasi pada alat muat
yang meliputi: prioritas alat muat, lokasi penggalian, jenis material, dan lokasi pembuangan material
yang disesuaikan dengan strategi perencanaan penambangan pada minggu berjalan.
Aktivitas selanjutnya adalah pelatihan ulang untuk penggunaan unlock system kepada Dispatcher dan
Dispatch Engineer yang bertugas untuk menjalankan strategi optimalisasi. Hal ini penting dilakukan
agar pelaksanaan continues improvement ini dapat berjalan dengan baik. Disamping itu pula untuk
memonitor perkembangan dari proses perbaikan yang dilakukan. Peneliti juga membuat suatu sistem
pelaporan untuk mencatat parameter produksi seperti hang time, queuing time, produktivitas alat dan
persentasi implementasi unlock system secara real time.
Secara umum telah terjadi peningkatan produktivitas yang konsisten dari alat muat sebelum dan
sesudah dilakukan kegiatan continues improvement. Pada bulan July 2020 rata rata dari persentase
unlock system yang di lakukan adalah sebesar 5%, setelah dilakukan improvement terjadi kenaikan
rata-rata menjadi 25% selama bulan Agustus – Oktober 2020. Kenaikan persentase unlock system ini
berkorelasi pada kenaikan productivity dari alat muat sebesar 9% dari sebelum improvement
produktivitas alat muat sebesar 1,352 Bcm/Hours dan setelah improvement alat muat sebesar 1,475
Bcm/Hours.
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Gambar 6. Hubungan Antara Kenaikan Produktifitas dan %Unlock Sistem per Minggu
Pada periode sebelum di lakukan aktivitas continues improvement di bulan July. Produktivitas alat
muat paling tinggi terjadi di minggu ke 28 bulan July 2020 yaitu sebesar 1,364 Bcm/Hours, sedangkan
produktivitas yang paling rendah terjadi pada minggu ke 29 sebesar 1,328 Bcm/Hours.
Kenaikan produktivitas alat muat mengalami peningkatan yang signifikan saat dilakuan aktivitas
continues improvement pada periode Agustus – Oktober 2020. Produktivitas tertinggi dari alat muat
saat aktivitas continues improvement berlangsung dari bulan Agustus – Oktober 2020 terjadi pada
minggu ke-37 bulan Agustus 2020 yaitu sebesar 1,535 Bcm/Hours. Sedangkan produktivitas alat muat
yang paling rendah terjadi pada minggu ke 41 bulan Oktober 2020 yaitu sebesar 1,426 Bcm/Hours.

Gambar 7. Kenaikan Produktifitas Alat Muat Sebelum dan Setelah Continues Improvement
Selain terjadi perbaikan pada kenaikan dari produktivitas alat muat. Jumlah load per truck per hour
terjadi kenaikan sebesar 9%, hal ini berarti dalam 1 jam sebelum dilakukan improvement alat muat
mampu mengisi sebanyak 19 truk sedangkan setelah di lakukan improvement terjadi penambahan 1
unit truck menjadi 20.5 units truck per hours. Faktor cycle time dari alat berat juga mengalami
perbaikan dimana queuing time mengalami penurunan sebsar 31% dari sebelumnya rata rata queuing
time 2.2 menit per truck menjadi 1.52 menit. Lalu hang time pengalami perbaikan sebesar 32% dari
0.56 menit per truk menjadi 0.38 menit per truck.
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Gambar 8. Kenaikan Jumlah Load per Truck per Hour,
Penurunan Queuing Time dan Hang Time

Faktor operasional penambangan seperti terjadinya kerusakan alat muat yang tidak direncanakan,
ketersediaan disposal, dan posisi penyebaran dari alat muat menjadi faktor yang mempengaruhi
implementasi unlock system belum bisa dilakukan disepanjang operasi penambangan. Aktivitas
continues improvement untuk menaikkan persentase implementasi unlock system ini akan terus
ditingkatkan dengan mempersiapkan dan melakukan tindakan pencegahan agar faktor – faktor
operasional yang mempengaruhi produktifitas alat dapat dikontrol dengan lebih baik.

D. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:
1. Aktivitas continues improvement berupa menaikan persentasi Optimization module pada
aktivitas produksi sangat berpengaruh positif pada peningkatan produktivitas alat muat.
2. Berdasarkan aktifitas continues improvement pengaturan alat menggunakan Optimization
module Fleet Management System Dispatch yang di lakukan di BUMA job site Lati pada
periode bulan July – Oktober didapatkan peningkatan persentase optimization module sebesar
5% dari 19% ke 23% yang berdampak pada peningkatan produktifitas Excavator sebesar 9%
dari 1,352 Bcm/hour ke 1,475 Bcm/hour.
3. Peningkatan produktifitas excavator ini dapat pula di lihat dari indicator improvement lainnya
dimana terdapat kenaikan jumlah load per truck per hour dari 19 loads/hour menjadi 20
loads/hours, penurunan queuing time sebesar 31% dari 2.20 Min/load menjadi 1.52 Min/load,
serta penurunan hang time sebesar 32% dari 0.56 Min/load menjadi 0.38 Min/load.
4. Pengurangan total queuing time selama periode improvement Agustus – Oktober 2020
menghasilkan penghematan jam kerja sebesar ±1,000 jam atau penghematan 1 unit HD795C
setara dengan saving cost $110 K (asumsi biaya rental HD795C $110 per jam)
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