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Permasalahan pemakaian bahan bakar pada alat berat yang terjadi di sebagian besar
perusahaan tambang kerap terjadi, seiring waktu berbagai perusahaan tambang mencari ide dan
solusi atas permasalahan tersebut. Hal tersebut terjadi karena pemakaian bahan bakar atau fuel
alat yang digunakan tidak sesuai dengan rencana awal dan management terhadap fleet yang
beroperasi untuk memenuhi target produki perusahaan. Salah satu contoh dari permasalahan
tersebut sering sekali terjadi saat unit dalam keadaan idling time atau mengantri pada antrian
front loading sehingga sering terjadi juga operator unit tidak mempunyai inisiatif untuk
mematikan unit tersebut untuk efisiensi bahan bakarnya. Setiap alat penambangan pada fleet
tambang masing-masing memiliki berbagai target pengeluaran yang dikeluarkan seperti
pengeluaran bahan bakar liter per jamnya. Permasalahan ini sebaiknya harus cepat diatasi
seiring dengan meningkatnya teknologi yang ada mendukung efisiensi pengeluaran perusahaan
sebagaimana pengeluaran terhadap bahan bakar alat-alat penambangan. Salah satu sektor
ekonomi di Indonesia yang memerlukan investasi dalam jumlah yang cukup besar adalah
sektor pertambangan. Pertambangan memerlukan investasi dalam jumlah yang besar untuk
keperluan penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, dan operasi (Fadhila Achmadi et al,
2020). Fuel cost merupakan salah satu penyumbang ongkos atau biaya tambang terbesar pada
kegiatan operasi tambang dari awal sampai akhir penambangan, seperti pada gambar di bawah
ini.

Gambar 1. Owning and Operating Cost
(Sumber: Manajemen Alat-Alat Berat, PT United Tractors Tbk.)
Kondisi idling time pada alat berat sering dianggap hal yang biasa terjadi bahkan hal
yang tidak penting untuk diperhatikan. Namun, nyatanya kondisi idling time pada alat berat
merupakan salah satu pengeluaran perusahaan yang tidak banyak diperhatikan dan
menimbulkan kerugian yang cukup signifikan. Kondisi idling time juga kerap sekali terjadi saat
antrian alat pemuat (hauler) saat menunggu shovel bekerja, idling time juga bisa terjadi karena
waktu standby alat dikarenakan pengaruh hujan, slippery time, perapihan jalan atau front
loading alat muat, dan lain sebagainya. Menurut Hays (1998) dan sumber paper Haul Truck
Fuel Consumption and CO2 Emission Under Various Engine Load Conditions (2010) yaitu
konsumsi bahan bakar pada alat angkut (hauler) pada kondisi idling time berkisar 10% dari
kebutuhan total konsumsi bahan bakar saat alat angkut (hauler) berjalan. Oleh karena itu,
kondisi idling time alat saat mempengaruhi konsumsi bahan bakar alat tersebut per hari.

Gambar 2. Contoh Simulasi Kondisi Idling Time Antrian alat Hauler Pada Front
Loading Excavator
Penggunaan teknologi Automatic Engine Stopping System (AESS) dirancang dengan
sifat otomasinya terhadap pembatasan penggunaan alat saat dalam kondisi idle. Aplikasi dalam
teknologi ini memanfaatkan pemutusan aliran bahan bakar guna mematikan mesin secara
otomatis. Sifat otomasi dari mesin yang dimatikan tersebut diatur (setting) saat alat dalam
keadaan idling time dalam kondisi mesin menyala dan dibatasi sampai waktu kurang dari 4
menit. Alasan dari pembatasan kondisi mesin menyala saat idling 4 menit merupakan faktor
loss fuel terbesar yang masih bisa diterima namun tidak lebih dari menit tersebut karena bisa
menimbulkan kerugian loss fuel terhadap perusahaan. Pembatasan waktu idling time alat juga
dapat diaplikasikan pada 3 – 5 menit kondisi idling time menurut Mike Moltzen (2005).
Oleh karena itu, terciptanya konsep teknologi seperti AESS memberikan dampak yang
baik terhadap penggunaan bahan bakar pada alat juga untuk efisiensi biaya yang dikeluarkan
oleh perusahaan. Teknologi ini juga harus didukung oleh partisipasi karyawan atau operator
alat yang untuk memiliki inisiatif yang tinggi dalam efisiensi bahan bakar yang digunakan
dalam pengoperasian alat. Perusahaan juga wajib memberikan arahan atau pelatihan terhadap
karyawan untuk dapat menerapkan konsep teknologi efisiensi bahan bakar tersebut, gunanya
untuk peningkatan kompetensi karyawan, perbaikan controlling pada kegiatan operasi
penambangan, kesadaran terhadap K3L (menurunkan tingkat emisi carbon dari pembuangan
bahan bakar alat), dan tingkat insiden menurun saat beroperasi (Chandra S. Pitoyo, et al, 2019)
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