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ABSTRAK
Kasus penyebaran COVID-19 pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan, Tiongkok. Penyebaran COVID19 mengalami peningkatan dan menjadi pandemic global. Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi
menetapkan kasus penyebaran COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan
Dunia (KKMMD). Hal ini berdampak kepada seluruh elemen kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya,
termasuk bidang usaha pertambangan batubara. Tetapi perusahaan pertambangan batubara dituntut untuk
tetap beroperasi, untuk menjamin pasokan energi saat terjadi pandemic global.
PT. Kaltim Prima Coal sebagai salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia, berkomitmen penuh
untuk menjamin ketersedian pasokan energi baik secara regional maupun global. Hal ini selaras dengan
visi PT. Kaltim Prima Coal. “Produsen batubara terkemuka Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dunia,
yang memberikan nilai optimal bagi semua pemangku kepentingan”. Hatari Department salah satu
departemen di Mining Operation Division, PT. Kaltim Prima Coal yang mengoperasikan 4 pit operation
melakukan berbagai inisiatif agar beroperasi dengan optimal, efektif, efisien, dan sesuai protokol
kesehatan. Beberapa inisiatif yang dilakukan sebagai berikut:

Pelaksanaan physical distancing dengan metode “drop zone” dan “zonasi”.

Pengisian formulir pernyataan kesehatan karyawan, pengukuran suhu menggunakan thermo scan
dan thermo gun, penggunakan masker, budaya cuci tangan, serta menggunakan hand sanitizer saat
di dalam kabin alat berat.

Penyemprotan disinfectant semua sarana transportasi diawal shift dan alat berat.

Pengaturan penumpang sarana transportasi untuk mencukupi kebutuhan manpower dan penerapan
physical distancing.
Melalui inisiatif-inisiatif tersebut Hatari Department mampu mencapai target produksi yang direncanakan
sebagai komitmen menjamin pasokan energi, serta praktek operasional terbebas dari pandemic COVID-19.
Kata kunci

: protocol kesehatan, physical distancing, pandemic COVID-19

ABSTRACT
The case of the spread of COVID-19 was first found in the Wuhan area, China. The spread of COVID-19
has increased and has become a global pandemic. The World Health Organization (WHO) has officially
assignment the case of the spread of COVID-19 as a Public Health Emergency that Concerns the World
(KKMMD). This has an impact on all elements of health, social, economy and culture, including the coal
mining business. But coal mining companies are required to continue operating, to ensure energy supplies
in the event of a global pandemic.
PT. Kaltim Prima Coal, as one of the largest coal companies in Indonesia, is fully committed to ensuring
the availability of energy supply both regionally and globally. This is in line with the vision of PT. Kaltim
Prima Coal. "Indonesia's leading coal producer for global needs, delivering optimum value to all
stakeholders". Hatari Department, one of the departments in the Mining Operation Division, PT. Kaltim
Prima Coal, which operates 4 pit operations, has carried out various initiatives in order to operate

351

optimally, effectively, efficiently and according to health protocols. Some of the initiatives undertaken are
as follows:
• Physical distancing using the "drop zone" and "zoning" methods.
• input the employee health statement form, measuring temperature using a thermo scan and thermo gun,
using a mask, washing hands, and using a hand sanitizer while in the cabin of heavy equipment.
• Spraying disinfectants of all of transportation at the beginning of the shift and heavy equipment.
• Arrangements for passenger transportation facilities to meet manpower needs and the application of
physical distancing.
Through these initiatives the Hatari Department is able to achieve the planned production targets as a
commitment to guarantee energy supplies, as well as operational practices free from the COVID-19
pandemic.
Keywords: health protocol, physical distancing, COVID-19 pandemic
A. PENDAHULUAN
Kasus penyebaran COVID-19 pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan, Tiongkok. Penyebaran COVID19 mengalami peningkatan dan menjadi pandemic global. Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi
menetapkan kasus penyebaran COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan
Dunia (KKMMD). Wilayah Kabupaten Kutai Timur juga mengalami peningkatan yang significant,
berdasarkan data September 2020 total 417 kasus terkonfirmasi positive COVID-19. Hal ini berdampak
kepada seluruh elemen kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk bidang usaha pertambangan
batubara. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Liputan6.com, dampak pandemic COVID-19 dibagi
menjadi tiga yaitu industri tertekan atau sulit bertahan, industri mampu bertahan, dan industri mengalami
peningkatan. Industri pertambangan masuk dalam kategori tertekan atau sulit bertahan. Meskipun masuk
dalam kategori industri tertekan atau sulit bertahan, perusahaan pertambangan batubara dituntut untuk
tetap beroperasi, untuk menjamin pasokan energi saat terjadi pandemic global. PT. Kaltim Prima Coal
sebagai salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia, berkomitmen penuh untuk menjamin
ketersedian pasokan energi baik secara regional maupun global. Hal ini selaras dengan visi PT. Kaltim
Prima Coal. “Produsen batubara terkemuka Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dunia, yang
memberikan nilai optimal bagi semua pemangku kepentingan”. Hatari Department salah satu departemen
di Mining Operation Division, PT. Kaltim Prima Coal yang mengoperasikan 4 pit operation dengan total 9
big diggers, 53 trucks, dan 50 auxiliaries. Target produksi overburden removal 94,960 kbcm dan coal
exposed 9,914 kton. Sesuai Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor: 02.E/04/DJB/2020 tertanggal 23 Maret
2020 tentang “Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”. Hatari
department perlu melakukan berbagai inisiatif agar tetap beroperasi dengan optimal, efektif, efisien, dan
sesuai protokol kesehatan dan wujud implementasi Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor:
02.E/04/DJB/2020. Sehingga target produksi tercapai dan penyebaran virus COVID-19 dapat
dikendalikan. Dampak pandemic COVID-19 terhadap operasional adalah adaptasi protokol kesehatan
kedalam rangkaian kegiatan operasional dan pencapaian target produksi karena penyesuaian jam
opersional. Point terpenting penerapan protokol kesehatan pada praktek operasional pertambangan
batubara adalah mengatur jarak dan mengurai berkumpulnya massa. Melakukan identifikasi titik kumpul
karyawan, selanjutnya pendekatan pemecahan masalah dengan membuat simulasi mengurai titik kumpul
karyawan dan ketersesuaian jumlah seat dengan kebutuhan manpower. Identifikasi dampak pandemic
COVID-19 terhadap operasional dan melakukan penyesuaian operasional terhadap dampak pandemic
COVID-19 menjadi kunci tercapainya target produksi.
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Tabel 1. Data Persebaran COVID-19 Kabupaten Kutai Timur.

B. METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian dampak pandemic COVID-19 terhadap operasional PT. Kaltim Prima Coal,
khususnya Hatari department, Mining Operation Division dibagi menjadi tiga pokok pembahasan yaitu
penguraian titik kumpul, identifikasi dan analisis dampak pandemic COVID-19, dan compliance terhadap
pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor: 02.E/04/DJB/2020.

B.1. Identifikasi Titik Kumpul
Metodologi penelitian menggunakan pendekatan “identifikasi titik kumpul” karyawan saat praktek
operasional penambangan batubara di area Hatari department. Beberapa area dalam rangkaian operasional
Hatari yang terindikasi terjadi kerumunan karyawan antara lain:
1. Area shuttle bus Hatari
2. Area finger in dan out
3. Muster area (kegiatan safety talk)
4. Musholla muster area
5. Area shuttle man haul dan light vehicle

B.2. Identifikasi dan Analisis Dampak Pandemic COVID-19
Melakukan identifikasi dan analisis dampak pandemic COVID-19 terhadap operasional Hatari department.
Hasil identifikasi dampak pandemic COVID-19 terhadap operasional antara lain:
1. Keterbatasan jumlah penumpang bus karyawan
2. Perubahan jam operasional disesuaikan dengan kemampuan waktu tempuh bus karyawan.
3. Penurunan usage karena perubahan jam operasional
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B.2. Mengukur Compliance Implementasi Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor:
02.E/04/DJB/2020
Melakukan audit untuk mengukur compliance implementasi Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor:
02.E/04/DJB/2020 tertanggal 23 Maret 2020 tentang “Pencegahan dan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)” terhadap operasional Hatari department.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Identifikasi Titik Kumpul
Hasil identifikasi titik kumpul dijadikan dasar untuk melakukan penguraian titik kumpul, metode
penguraian massa dibagi dalam dua periode yaitu sebelum dan sesudah tatanan baru untuk beradaptasi
dengan COVID-19 (new normal). Periode sebelum new normal terjadi saat awal pandemic COVID-19,
untuk area Kab. Kutai Timur yaitu bulan April 2020 sampai pemerintah memberlakukan new normal pada
bulan Juni 2020. Sedangkan periode setelah new normal dimulai bulan Juli 2020, setelah melakukan
persiapan pemberlakuan new normal oleh pemerintah.
Berikut teknis penguraian massa di titik kumpul:
a) Area shuttle bus Hatari
Area shuttle bus dibagi berdasarkan pit operasional Hatari department yaitu Pit Inul East, Pit Inul
Middle, dan Pit K-West. Lokasi shuttle bus juga dipisah, jarak setiap shuttle bus 50 meter. Hatari
department menggunakan 6 bus untuk penjemputan karyawan, sehingga setiap shuttle bus berisi 2
bus.
Saat proses kedatangan, karyawan akan diturunkan di area drop zone sesuai tujuan shuttle bus
yaitu berdasarkan zonasi pit operasional, karyawan kemudian berjalan kaki menuju area finger in.
Periode sebelum new normal, proses kepulangan karyawan dari pit diantar menggunakan man
haul dan light vehicle ke shuttle bus sesuai zonasi pit operational. Karyawan yang akan pulang
menunggu proses kedatangan bus. Setelah semua karyawan yang datang meninggalkan bus,
karyawan yang akan pulang diperkenankan naik ke bus tanpa melakukan proses finger out.
Periode setelah new normal, dilakukan perubahan area drop zone kepulangan karyawan agar tidak
berkumpul dengan kedatangan karyawan. Selanjutnya dilakukan pengaturan pemisahan jalur
menuju area finger in dan out.
b) Area finger in dan out
Pemberlakuan finger out pada masa pandemic COVID-19 setelah kondisi new normal
diberlakukan. Dilakukan pembagian jalur yang mengadopsi sistem di bandara, jalur kedatangan
dan kepulangan dibuat terpisah. Tersedia 8 mesin absensi finger yang dibagi masing-masing 4
untuk jalur finger in dan finger out, serta dipisahkan dengan dinding pemisah.
c) Muster area (kegiatan safety talk)
Layout muster area terintegrasi dengan jalur finger in dan out mengadopsi sistem di bandara.
Sebelum periode new normal, safety talk dilakukan seperti pengumuman di bandara tanpa
disediakan tempat duduk. Setelah periode new normal, safety talk dilakukan secara singkat
dengan batasan waktu 5-8 menit dan dilakukan pengaturan jarak tempat duduk.
d) Musholla muster area
Dilakukan perluasan area musholla memanfaatkan gedung lain sehingga ada 3 musholla sesuai
area pit operasional Hatari department. Penambahan fasilitas tempat wudhu dengan lokasi
terpisah mengikuti jalur masuk musholla, sehingga tidak terjadi penumpukan massa. Saat
melakukan ibadah sholat diberlakukan peraturan wajib menggunakan masker, membawa alas
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ibadah (sajadah) sendiri, dan pengaturan jarak sholat. Untuk sholat Jum’at dilakukan di gedung
muster area dengan penerapan protokol kesehatan, dilakukan penge-check-kan suhu, membawa
alas ibadah (sajadah) sendiri, pengaturan jarak sholat dan mengisi form pernyataan sehat.
Sedangkan ibadah Minggu disediakan gedung pengganti agar dapat memenuhi protokol kesehatan
dan menampung para karyawan. Sebelum melakukan ibadah Minggu wajib mencuci tangan,
melakukan penge-check-kan suhu, dan mengisi form pernyataan sehat.
e) Area shuttle man haul dan light vehicle
Pengaturan area shuttle man haul dan light vehicle terintegrasi dengan layout muster area dan
area finger yang mengadopsi sistem di bandara. Jalur kedatangan dan keberangkatan dipisah,
untuk area keberangkatan ke pit dipisahkan berdasarkan zonasi pit operasional.
Setelah dilakukan identifikasi penguraian titik kumpul massa, maka dilakukan simulasi dan penyusunan
layout serta diagram alir kedatangan operator saat bekerja. Untuk memastikan karyawan yang bekerja
dalam kondisi fit dan mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya dilakukan sosialisasi layout sistem ke
seluruh karyawan melalui poster dan safety talk. Berikut diagram alir proses kedatangan karyawan di area
kerja Hatari department.

Gambar 1. Diagram Alir Kedatangan Karyawan.
Karyawan datang melakukan finger in dan mengisi check list kondisi kebugaran (fatigue check list)
dengan menerapkan antrian serta mengatur jarak. Setelah melakukan finger in, karyawan mencuci tangan
di tempat yang disediakan atau menggunakan hand sanitizer yang disediakan di area absensi finger.
Sebelum bekerja dilakukan pengukuran suhu menggunakan thermo scan atau thermo gun, selanjutnya
mengisi form “MOD Sehat”. Form “MOD Sehat” merupakan implementasi Surat Edaran Dirjen Minerba
Nomor: 02.E/04/DJB/2020 point 2.a., form tersebut merupakan self-assessment munculnya gejala COVID19 antara lain suhu badan, flu, batuk, sakit tenggorokan, dan demam. Jika karyawan tidak lolos screening
form “MOD Sehat” maka karyawan tidak diizinkan bekerja dan langsung diarahkan menuju ruang isolasi
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selanjutnya dilakukan pengecheckan oleh tim medis. Tim medis yang mempunyai kewenangan untuk
memutuskan apakah karyawan dapat bekerja kembali atau diberlakukan karantina.

MINING OPERATION DIVISION
FORMULIR PERNYATAAN KESEHATAN KARYAWAN
Kondisi Kesehatan
No

Nama

Id-No

Tanggal

Demam/Flu?

Nyeri
Tenggorokan?

Batuk?

Sesak Nafas?

Apakah ada orang yang tinggal bersama Anda mengalami gejala
sakit seperti tersebut (Demam/Ful, Nyeri Tenggorokan, Batuk &
Sesak Nafas)

Apakah Anda pernah bertemu dengan seorang yang terindikasi
terinfeksi Covid 19 atau setelah beberapa hari (14 hari) bertemu
terindikasi Covid 19 ?

Crew

1

Wahyu Asmoro Nursandi

18221

C

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

2

Wahyu Asmoro Nursandi

18221

C

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

3

Wahyu Asmoro Nursandi

18221

C

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

4

Wahyu Asmoro Nursandi

18221

C

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

5

Wahyu Asmoro Nursandi

18221

C

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

6

Wahyu Asmoro Nursandi

18221

C

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

 YES /  NO

7

SUHU
BADAN 0C

TANDA TANGAN

* Jika jawaban salah satu pertanyaan di atas "YES", maka karyawan harus MELAPOR KEATASAN/PENGAWAS.

Gambar 2. Form MOD Sehat
B.2. Layout Sistem Bandara
Layout muster area terinspirasi dari layout bandara yang memisahkan jalur kedatangan, jalur
keberangkatan, terminal keberangkatan, dan terminal kedatangan. Sehingga proses penguraian karyawan
dikenal dengan sistem bandara.

Gambar 3. Layout Muster Area dengan Sistem Bandara Sebelum New Normal.
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Gambar 4. Layout Muster Area dengan Sistem Bandara Setelah New Normal.
Terminal kedatangan
Terminal kedatangan untuk bus kedatangan dibagi menjadi 3 terminal, jarak antar terminal  50 meter.
Setiap terminal menampung 2 bus dan dilengkapi dengan sarana cuci tangan. Sehingga karyawan yang
turun dari bus langsung dapat mencuci tangan. Selanjutnya berjalan menuju area finger in. Terminal
kedatangan untuk man haul dan light vehicle yang membawa karyawan dari pit ke muster area melakukan
drop zone di pintu masuk jalur keberangkatan karyawan. Setelah penumpang turun, man haul dan light
vehicle parkir di terminal keberangkatan.
Karyawan di jalur kedatangan setelah melakukan finger in, akan melakukan pengukuran suhu, mengisi
form “MOD Sehat”, melihat alokasi sarana transportasi ke pit dan denah terminal keberangkatan.
Selanjutnya karyawan duduk dengan menerapkan physical distancing untuk mendengarkan penyampaian
pesan safety sebelum berangkat ke pit. Terminal keberangkatan man haul dan light vehicle dilengkapi
dengan sarana pengisian air isi ulang, sehingga tidak terjadi penumpukan dan antrian pengisian air isi
ulang sebelum berangkat ke pit.
Penumpang bus juga dibagi berdasarkan zonasi, hal ini untuk mempermudah contact tracing jika terjadi
kasus terkonfirmasi positive COVID-19. Pengelompokan zonasi membuat waktu penjemputan lebih
efektif karena 1 jalur penjemputan. Jumlah kursi penumpang bus, man haul, dan light vehicle menerapkan
physical distancing, kapasitas penumpang berkurang 50%. Penyemprotan cairan disinfectant sarana
transportasi secara reguler juga dilakukan. Untuk kendaraan man haul dan light vehicle dilakukan
penyemprotan setiap akhir shift atau 2 kali sehari. Sedangkan bus dilakukan penyemprotan setiap selesai
pengoperasian atau 1 kali sehari. Hal ini untuk meminimalisir penyebaran pandemic COVID-19.
Terminal keberangkatan
Untuk karyawan yang pulang setelah melakukan finger out, menunggu di masing-masing terminal
keberangkatan bus. Setelah bus menurunkan penumpang, bus parkir menunggu seluruh penumpang
lengkap. Bus akan berangkat setelah driver bus mendapatkan surat izin keberangkatan yang ditanda
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tangani oleh supervisor. Sehingga karyawan yang pulang tidak perlu khawatir akan tertinggal dan tergesagesa saat melakukan finger out sehingga terjadi penumpukan massa.
Terminal keberangkatan man haul dan bus dibagi menjadi 3 terminal. 2 terminal berada di samping
muster area, sedangkan 1 terminal berada di belakang muster area.
Jalur kedatangan
Jalur kedatangan karyawan setelah melakukan finger in langsung terhubung dengan area kursi safety talk.
Jalur kedatangan dan pulang dipisahkan dengan dinding pemisah setinggi 1,5 meter. Sehingga karyawan
yang berangkat dan pulang tidak bertemu dan berkumpul.
Jalur keberangkatan
Karyawan yang pulang dari pit turun melalui drop zone area yang berada di belakang muster area, jalur
drop zone terkoneksi dengan jalur samping muster area. Selanjutnya karyawan berjalan melalui route
yang sudah ditentukan untuk melakukan finger out dan menuju terminal keberangkatan bus.
Pembagian terminal berdasarkan area pit operational yaitu Pit Inul East, Pit Inul Middle, dan Pit K-West
Pelaksanaan protokol kesehatan dalam operasional pertambangan dapat dilakukan dengan penerapan
sistem layout bandara.

C.2. Identifikasi dan Analisis Dampak Pandemic COVID-19
Identifikasi awal dilakukan membuat daftar protokol kesehatan yang disarankan oleh dinas kesehatan dan
langkah-langkah arahan Sesuai Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor: 02.E/04/DJB/2020 tertanggal 23
Maret 2020 tentang “Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”.
Selanjutnya membuat matrix implementasi dalam kegiatan operasional, dampak terhadap operasional, dan
solusinya.
Problem utama adalah implementasi physical distancing, untuk penerapan di area kerja dapat diatasi
dengan sistem layout bandara. Sedangkan penerapan untuk sarana transportasi perlu dilakukan analisis
lebih dalam. Pembatasan kapasitas penumpang hanay 50% memberikan dampak sebagai berikut:
1. Keterbatasan jumlah penumpang bus karyawan
2. Perubahan jam operasional disesuaikan dengan kemampuan waktu tempuh bus karyawan.
3. Penurunan usage karena perubahan jam operasional
Keterbatasan jumlah penumpang bus karyawan
Dampak utama dari keterbatasan penumpang adalah ketersedian man power, selanjutnya diikuti secara
paralel pengelolaan man power untuk yang tidak terangkut dan penyesuaian teknis penjemputan oleh
divisi transportasi dan logistik.
Benturan saat penerapan protokol kesehatan dengan praktek operational adalah keterbatasan man power
karena penerapan physical distancing pada sarana transportasi. Diperlukan strategi pengelolaan man
power yang tepat, agar operasional tetap berjalan lancar. Saat pelaksanaan physical distancing di sarana
transportasi, kapasitas penumpang berkurang 50% dari total kapasitas. Kapasitas penumpang dalam 1 bus
hanya 23 seats dari total 46 seats, sehingga pengaturan dafatr penumpang setiap bus harus optimal.
Kapasitas bus disesuaikan kebutuhan man power dan ratio kimpering, sehingga jumlah penumpang sesuai
dengan jumlah dan tipe alat yang dioperasikan. Untuk memenuhi kebutuhan man power maka dilakukan
strategi sebagai berikut:
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a) Melakukan identifikasi jumlah dan daftar karyawan yang mengambil cuti setiap awal bulan.
Perlu dilakukan cross check daftar karyawan cuti dengan ratio kimpering, jika tidak sesuai dengan
kebutuhan kimper alat yang dioperasikan maka dilakukan pergantian daftar karyawan cuti. Jumlah
maksimal karyawan cuti 12 orang setiap bulan, tambahan 2 orang untuk cuti emergency. Total
karyawan cuti setiap bulan 14 orang.
b) Identifikasi jumlah alat yang dioperasikan, untuk menentukan prioritas alat yang dioperasikan
berdasarkan kapasitas man power.
c) Pembagian zonasi bus berdasarkan ratio kimper, kapasitas bus, dan efektifitas waktu
penjemputan.
Sebelum pandemi COVID-19 penjemputan serempak dari titik terjauh untuk route searah dan
operator dapat memilih bus. Karena bus melakukan penjemputan secara paralel mulai dari route
Sangatta Lama – Kecamatan – Teluk Lingga – Munthe – Kampung Tator. Agar lebih efektif maka
route dibagi kelompok-kelompok kecil dan penumpang sudah ditentukan. Misal: Sangatta Lama,
Kecamatan – Teluk Lingga, dan Munthe – Kampung Tator. Penumpang harus sesuai nomor bus
dan kapasitas penumpang yang ditentukan, tidak diperkenankan menaiki bus lain. Hal ini
membantu mempermudah contact tracing jika terjadi kasus terkonfirmasi COVID-19 dan
perputaran pergantian operator back up dan reguler. Karena komposisi setiap bus sudah
mengakomodir ratio kimpering, sehingga perputaran operator dilakukan untuk 2 bus setiap
bulannya.
d) Melakukan analisis alokasi man power berdasarkan physical avaibility (PA) alat dan ratio
kimpering.
Plan PA keseluruhan alat yang dioperasikan adalah 86%, concern khusus untuk alat dengan
aplikasi dispatch (big digger dan truck). Jika PA truck >80% maka dibuat list priority alat yang
beroperasi. Untuk menutupi kebutuhan man power operator truck, maka akan diparkir alat
support (dozer, small back hoe, water truck, dan grader) sesuai prioritas.
Melalui strategi diatas kebutuhan man power tercukupi dan tidak terjadi delay no operator di awal shift.
Perubahan jam operasional disesuaikan dengan kemampuan waktu tempuh bus karyawan.
Untuk mengatasi karyawan yang tidak terangkut karena keterbatasan kapasitas penumpang maka dibuat
sistem pemberangkatan 2 kloter. Kloter 1 untuk day shift berangkat 7:00 Wita, sedangkan nihtt shift 18:00
Wita (menyesuaikan jadwal sholat Maghrib). Kloter 2 untuk day shift berangkat 9:00 Wita, sedangkan
night shift 20:00 Wita. Jam operasional kloter 1 day shift 08:00 – 19.00 Wita total jam kerja 11 jam,
sedangkan night shift 19:00 – 08:00 Wita total jam kerja 13 jam. Untuk jam operasional kloter 2 day shift
10:00 – 21.00 Wita total jam kerja 11 jam, sedangkan night shift 21:00 – 06:00 Wita total jam kerja 10
jam.
Perubahan jam operasional tersebut merupakan hasil komunikasi dengan divisi transportasi dan logistik.
Minimum durasi waktu yang dibutuhan oleh divisi transportasi dan logistik untuk melakukan 2 kali
penjemputan antara kloter 1 dan kloter 2 adalah 2 jam. Sehingga selisih waktu pemberangkatan antar
kloter 2 jam. Sedangkan untuk mengcover peralihan penjemputan kloter 2 night shift dan kloter 1 day
shift, untuk kloter 2 night shift dialokasikan bus dan driver divisi lain yang melakukan penjemputan
setelah jam 08:00 Wita. Agar mengcover durasi waktu penjemputan dan kondisi kebugaran driver, jika
penjemputan dilakukan oleh bus dan driver yang dialokasikan untuk Mining Operation Division maka
penjemputan harus lebih awal dan kondisi kebugaran driver tidak terjaga. Driver harus menyiapkan
armada jam 03.00 Wita.
Penurunan usage karena perubahan jam operasional
Perubahan jam operasional sebagai bagian pelaksanaan protokol kesahatan untuk meminimalkan
kerumunan karyawan saat proses “hot shift change”, maka muncul delay no roster plan dengan durasi
1,58 hours/available unit/day. Akibatnya berdampak performa operation, sebelum masa pandemic
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COVID-19 actual usage big digger 64,5% di atas plan 8,04%. Sedangkan setelah pandemic COVID-19
mengalami penurunan actual usage big digger terjadi penurunan usage 8,02% menjadi mid of plan 56,5%.
Agar usage tidak semakin turun karena delay no roster plan, perlu dilakukan inisiatif untuk
mengoptimalkan kinerja operator kloter 2 saat no roster plan di akhir day shift.
a) Pemilihan operator kloter 2 mempertimbangkan ratio kimpering, sehingga saat durasi no roster
plan day shift masih ada beberapa digger yang beroperasi dan menjadi opportunity untuk
mengurangi kehilangan produksi.
b) Operator kloter 2 day shift membantu mengeliminasi delay praying solat Isya night shift. Operator
kloter 2 night shift saat datang langsung menunaikan ibadah solat Isya, sedangkan operator kloter
2 day shift tetap beroperasi. Setelah operator night shift tuntas menunaikan solat Isya, operator
kloter 2 day shift masuk area shift change untuk melakukan ibadah solat Isya dan digantikan oleh
operator kloter 2 night shift.
Melalui inisiatif tersebut mampu menurunkan delay no roster plan 0,41 hours/available unit/day dan
delay praying solat Isya.

Gambar 5. Dampak Pandemic COVID-19 Terhadap Usage Big Digger .
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Gambar 6. Kenaikan Delay No Roster Plan Saat Akibat Pandemic COVID-19.

C.3. Mengukur Compliance Implementasi Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor:
02.E/04/DJB/2020
Pada tanggal 23 Maret 2020 Dirjen Minerba Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan
Surat Edaran Nomor: 02.E/04/DJB/2020 tentang“Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)”.
Berikut isi dari Surat Edaran Nomor: 02.E/04/DJB/2020 point 2 dan compliance impolementasi yang
dilakukan oleh Hatari department.
a) Penilaian dan pengendalian risiko COVID-19 kepada setiap karyawan.
Compliance: Klinik peruhaan juga membuat daftar karyawan yang dikategorikan high risk,
sebagai identifikasi awal jika terpapar resiko penularan COVID-19.
b) Pembatasan berkumpul dan penerapan social distance serta pemberlakukan physical distance
yang aman pada kendaraan angkutan karyawan.
Compliance: Hatari department mengimplementasi layout sistem bandara di muster area untuk
mengurai kerumunan massa dan pembatasan penumpang bus karena penerapan physical
distancing. Kapasitas penumpang hanya 50% dari total kapasitas penumpang.
c) Membudayakan dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk pola hidup bersih dan sehat pada
karyawan.
Compliance: Hatari department melengkapi fasilitas cuci tangan di beberapa titik startegis (muster
area, shuttle bus, shuttle light vehicle dan man haul, shift change area, tempat wudhu dll.). Hatari
department juga membagikan hand sanitizer spray kepada setiap karyawan dan melakukan
pengisian ulang setiap periode yang ditentukan.
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d) Sterilisasi dan pembersihan lingkungan kerja secara berkala.
Compliance: Hatari department melakukan sterilisasi kendaraan operasional dengan melakukan
penyemprotan cairan disinfectant setiap akhir shift atau sehari 2 kali. Hatari department juga
menjadwalkan penyemprotan lingkungan dan fasilitas perusahaan (kantor, muster area, pondok
shift change, dll.)
e) Melaksanakan sistem deteksi dini.
Compliance: form MOD Sehat merupakan self-assessment kondisi kesehatan karyawan sebelum
bekerja.
f) Penyediaan sarana pelayaan kesehatan, ruang karantina, dan isolasi untuk perawatan yang
terpapar atau dalam pemantauan.
Compliance: Hatari department menyediakan ruang isolasi bagi karyawan yang teridentifikasi
gejala COVID-19 melalui form MOD sehat, sebelum dilakukan pemeriksaan oleh tim medis.
Secara keseluruhan PT. Kaltim Prima Coal menyediakan tempat karantina dan isolasi bagi
karyawan yang terpapar COVID-19 dan dalam pemantauan high risk.
g) Menyusun dan menjalankan manajemen keadaan darutat COVID-19 disesuaikan dengan
kebijakan dan kondisi perusahaan.
Compliance: Hatari department menyusun tim KPC-HATARI COVID-19 mitigation team yang
berkoordinasi langsung dengan KPC COVID-19 mitigation team.
h) Melaksanakan rapid test apabila diperlukan.
Compliance: Hatari department telah melakukan 5 kali rapid test untuk karyawan dan masih akan
terus dilakukan.
Melalui implementasi layout sistem bandara, mengoptimalkan operator kloter 2, dan melaksanakan Surat
Edaran Nomor: 02.E/04/DJB/2020 tentang“Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)” HATARI department menerapkan protokol kesehatan pada praktek operasional HATARI
department dan dampak pandemic COVID-19 dapat diminimalkan. Meskipun terjadi penurunan usage big
digger sebesar 8,02%, tetapi pencapaian target produksi sampai dengan Q3 2020 overburden removal
0,44%, coal exposed 0,19%, dan coal mined 1,17% di atas plan.
D. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penulisan makalah ini antara lain:
1. Pelaksanaan protokol kesehatan wajib menggunakan masker, budaya mencuci tangan, menjaga
jarak dan penyemprotan disinfectant 2 kali sehari dapat dilaksanakan dalam proses operational
penambangan batubara Hatari department.
2. Penerapan layout sistem bandara terbukti efektif untuk mengurai penumpukan massa dan
melakukan physical distancing dalam proses operational penambangan batubara Hatari
department.
3. Identifikasi awal ratio kimpering, daftar karyawan cuti, dan jumlah alat yang dioperasikan, sangat
membatu permasalah penyesuaia man power terhadap pengurangan bus karena penerapan
physical distancing.
4. Optimalisasi operator kloter 2 saat day shift meminimalkan kehilangan produksi saat durasi no
roster plan dan meminimalkan penurunan usage karena delay praying solat Isya saat night shift.
Meskipun terjadi penurunan usage big digger sebesar 8,02%, tetapi pencapaian target produksi
sampai dengan Q3 2020 overburden removal 0,44%, coal exposed 0,19%, dan coal mined 1,17%
di atas plan.
5. Hatari department secara konsisten dan compliance memenuhi arahan Surat Edaran Nomor:
02.E/04/DJB/2020 tentang“Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19)”.
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