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Indonesia saat ini tengah memasuki era Revolusi Industri 4.0 (Fourth Industrial Revolution).
Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan penggabungan antara teknologi siber dan otomasi, atau
yang dikenal sebagai Cyber-Physical System. Teknologi tersebut meliputi, Internet of Thing,
Artificial Intelligence, Cloud Computing, Big Data, dan Additive Manufacturing. Untuk
merealisasikan Revolusi Industri 4.0, strategi pemerintah Indonesia adalah dengan menyiapkan
lima sektor manufaktur unggulan yaitu, industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian,
otomotif, kimia, dan elektronik. Pengembangan kelima sektor industri yang menjadi fokus
dalam implementasi Revolusi Industri 4.0 ini tidak terlepas dari dukungan sektor energi sebagai
sektor penggerak perekonomian sehingga memicu naiknya permintaan pasokan energi dalam
negeri (Fitri & Zahar, 2019). Menurut Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, saat ini
batubara masih menjadi primadona pemenuhan energi nasional dengan target 35,5% pada
tahun 2021. Bahkan batubara masih akan mendominasi bauran energi nasional pada tahun 2025
sebanyak 30% dan 25% pada tahun 2050. Untuk mengakomodasi permintaan energi yang
tinggi, pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kebijakan terkait kecukupan dan
ketahanan energi nasional. Kebijakan tersebut antara lain, Kebijakan Energi Nasional (KEN)
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 dan Rancangan Umum
Energi Nasional (RUEN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017. Namun,
menurut Fitri & Zahar (2019) salah satu isu dan permasalahan energi yang menjadi fokus
negara Indonesia berdasarkan RUEN adalah terbatasnya penelitian, pengembangan, dan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Meskipun industri pertambangan bukan merupakan prioritas dalam Revolusi Industri 4.0 di
Indonesia, tuntutan akan digitalisasi pertambangan semakin meningkat. Salah satu faktor
penyebabnya yaitu tren biaya operasi penambangan yang semakin tinggi dan harga komoditas
yang fluktuatif. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari digitaliasasi misalnya, dapat
dilakukan kontrol terhadap K3L dan operasional (Pitoyo et al, 2019), sistem peringatan dini
yang lebih efektif pada pemantauan lereng tambang (Wardani & Munthaha, 2021), mengurangi
biaya operasi pernambangan, dan meningkatkan efisiensi alat. Fakta di lapangan menunjukkan
bahwa mayoritas tambang batubara di Indonesia masih menggunakan metode tambang terbuka
dimana produktivitasnya sangat bergantung pada keefektifan serta metode pemeliharaan alat
tambang. Metode pemeliharaan alat tambang yang banyak diterapkan saat ini yaitu preventive
maintenance, di mana pengecekan dilakukan secara berkala dan dilakukan penggantian
beberapa kompenen pada mesin yang sebenarnya belum rusak (Kruczek et al, 2019). Hal ini
tentunya akan mengakibatkan pengeluaran biaya operasi tambang yang tidak efektif.
Dengan adanya digitalisasi pertambangan, terdapat pendekatan baru untuk menyelesaikan
masalah tersebut yaitu predictive maintenance. Predictive maintenance adalah suatu metode
yang lebih efektif untuk memastikan keandalan yang tinggi dan biaya operasi yang rendah pada
alat tambang. Tujuan utama metode ini adalah untuk menentukan waktu yang tepat untuk
perbaikan alat (Cao et al, 2021). Metode ini memanfaatkan konsep Cyber-Physical System.
Sistem ini akan memberikan informasi berupa data mentah secara kontinu dan real time

mengenai kondisi alat yang sedang dianalisis. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis
menggunakan teknologi cloud computing. Teknologi ini memungkinkan untuk menganalisis
banyak data dengan tingkat kompleksitas algoritma yang tinggi dan dilakukan secara online.
Selain itu, teknologi cloud computing juga akan mengurangi biaya untuk pembelian perangkat
penyimpanan data (data storage), karena data-data tersebut akan disimpan pada server secara
online. Salah satu contoh penerapan teknologi ini yang dapat menunjang keberlangsungan
tambang terbuka adalah pada hauling truck. Sensor dipasang pada mesin hauling truck. Sensor
yang digunakan bervariasi tergantung objek yang ingin dianalisis, antara lain, sensor suhu,
getaran mesin, tekanan pada sistem hidrolik vessel (bak truk), dan konsumsi bahan bakar.
Misalnya, untuk mendeteksi kerusakan mesin, sensor suhu dipasang pada sistem pendingin
mesin. Data temperatur mesin akan dikumpulkan secara real time dan kontinu. Kemudian
bersamaan dengan data operasional lainnya, data-data tersebut akan dianalisis secara statistik
menggunakan teknologi cloud computing melalui suatu paket perangkat lunak Computerized
Maintenance Management System (CMMS). Hasil analisis akan menampilkan grafik
temperatur mesin dan algoritma yang secara otomatis akan mendeteksi berapa lama mesin
dapat beroperasi sebelum rusak, saat mesin rusak serta waktu yang dibutuhkan untuk
memperbaiki mesin. Data hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan
pengambilan keputusan lebih cepat sehingga berdampak pada penurunan biaya operasional.
Sejalan dengan arah kebijakan energi nasional yang masih akan didominasi oleh pemanfaatan
batubara sebagai sumber energi untuk menopang keberlangsungan perekonomian dan Revolusi
Industri 4.0 pada lima sektor unggulan, digitalisasi pertambangan dapat turut hadir sebagai
katalis untuk memasuki era industri 4.0. Tren biaya operasi penambangan yang semakin tinggi
juga dapat diatasi dengan digitalisasi pertambangan melalui metode pendekatan baru, yaitu
predictive maintenance. Penggunaan konsep Cyber-Physical System serta cloud computing
sebagai teknologi pengolahan data yang banyak, diperoleh secara real time, dan kompleksitas
algoritma yang tinggi akan berdampak pada penurunan biaya operasi penambangan yang
signifikan dan pemanfaatan alat yang lebih efisien.
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