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KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat serta rahmat-Nya yang melimpah sehingga
penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan kerja praktik di PT. Thiess Indonesia
dengan laporan kerja praktik yang berjudul “Geological Reconciliation dan Business Analysis
dalam Kegiatan Produksi Batu Bara untuk Wilayah Kerja PT. Thiess Indonesia”.
Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini merupakan satu kesatuan untuk pemenuhan
mata kuliah pilihan dalam Program Studi Teknik Geofisika Fakultas Teknologi Eksplorasi dan
Produksi Universitas Pertamina Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, tentu tidak lepas
dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka penulis mengucapkan rasa hormat serta
terima kasih, kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing
serta memberikan pengarahan dalam penyelesaian kerja praktik serta penyusunan laporan kerja
praktik ini. Adapun tujuan dari kerja praktik adalah untuk memberikan gambaran dan wawasan
nyata kepada penulis mengenai profesi yang bersangkutan dalam dunia engineering. Tidak
lupa, penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada orang tua yang selalu
memberikan semangat serta doa dalam pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini.
Terlepas dari itu semua, penulis menyadari bahwasannya penyusunan laporan kerja
praktik ini tak lepas dari kesalahan dalam penyusunan kalimat maupun materi yang disajikan.
Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan masukan yang nantinya menjadi
pembelajaran bagi penulis untuk mejadi yang lebih baik lagi. Semoga laporan kerja praktik ini
bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
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BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Batubara merupakan bahan bakar fosil yang menjadi salah satu sumber energi terpenting untuk
pembangkitan listrik. Batubara merupakan batuan hidrokarbon padat yang terbentuk dalam
lingkungan yang bebas oksigen dan dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur dibawah
permukaan yang cukup lama. Di Indonesia Batubara memiliki nilai yang ekonomis karena
penggunaannya dalam sektor pembangkit listrik dan menjadi bahan bakar pokok dalam
produksi baja dan semen. Komoditi batubara dihasilkan melalui tahapan pertambangan. Dalam
hal ini tahapan kegiatan pertambangan meliputi Prospeksi, Eksplorasi, Eksploitasi, dan
Pengolahan. Tahapan Ekploitasi merupakan tahapan terpenting dalam mendaptakan batu
batubara. Adanya tahapan – tahapan lanjutan dalam proses ekploitasi ini, sehingga dalam kerja
praktik ini penulis mengambil topik beberapa tahapan dalam ekploitasi pertambangan batubara
pada wilayah kerja PT. Thiess Indonesia.
Wilayah kerja PT. Thiess Indonesia terdapat di kepulauan Kalimantan yang menjadi salah satu
wilayah penghasil batubara terbesar di Indonesia. Pulau Kalimantan memiliki sistem cekungan
sedimentasi yang tebentuk dari hasil magma. Cekungan sedimentasi itu tersusun atas
perselingan batu pasir kuarsa, batu gamping, batubara, dan konglomerat. Selain itu kondisi
permukaan tanah pada cekungan terdiri dari hutan – hutan, permukaan tanah yang berbukit,
erosi tanah, dan minimnya akses jalan. Oleh sebab itu perlu dilakukannya perencanaan dan
evaluasi pertambangan yang baik dari adanya ekploitasi batubara di wilayah Kalimantan.
Kerja praktik ini dilakukan dengan proses evaluasi hasil produksi dengan perencanaan yang
telah dibuat atau yang disebut dengan rekonsiliasi. Dimana rekonsiliasi ini dilakukan pada hasil
survei geologi dengan pemodelan geologi yang telah dibuat. Selain itu, akan dilakukannya
analisis terhadap hasil produksi berdasarkan hasil muatan yang dibawa oleh alat – alat berat
yang digunakan pada proses ekploitasi ini. Keseluruhan proses ini menggunakan software
Microsoft Excel untuk perhitungan sementara dan software Micosoft Power BI untuk
melakukan proses business analysis pada produksi batubara.
1.2. Tujuan
Tujuan dari Kerja Praktik yang dilaksanakan di PT. Thiess Indonesia ini adalah:
a. Memahami fungsi dari keseluruhan proses ekploitasi (produksi) batubara.
b. Memahami dan mempelajari fungsi dari rekonsiliasi geologi pada produksi batubara.
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c. Mehami dan mempelajari perhitungan yang terdapat pada rekonsiliasi geologi, perhitungan
hasil produksi dengan dasar muatan pada alat – alat berat yang digunakan pada proses
ekploitasi batubara.
d. Menghasilkan analisis data yang baik untuk selanjutkan dapat dilakukan forcasting pada
produki batubara oleh perusahaan.
e. Memahami konsep non – akademis pada dunia kerja seperti etika kerja, kedisiplinan, dan
profesinonalisme.

1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kerja praktik ini dimulai dari tanggal 12 Agustus 2019 – 11 November 2019 dengan waktu
perpanjangan hingga 31 Januari 2020 dan dilaksanakan di kantor pusat PT. Thiess Contractors
Indonesia, Ratu Prabu 2 Lantai 3, Jl. TB. Simatupang Kavling 1B, Jakarta Selatan, Indonesia.
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BAB II PROFIL PERUSAHAAN
PT. Thiess Contractors Indonesia (Thiess Indonesia) merupakan perusahaan kontraktor
tambang yang merupakan anak perusahaan dari Thiess Pty Ltd yang dimiliki oleh CIMIC
Group. Thiess berdiri di Indonesia pada tahun 1988. Thiess Indoensia bergerak dibidang
pelayanan pengembangan tambang, engineering lintasan, kostruksi untuk pembangunan
fasilitas pertambangan, dan pengolahan mineral. Thiess Indonesia telah berpengalaman selama
lebih dari 20 tahun di Indonesia dan telah menangani lebih dari 200 proyek di seluruh Indonesia.
PT. Thiess Contractors Indonesia sangat memahami siklus pertambangan dan bagaimana
mengelola perubahan pasar dan kebutuhan tambang yang terus berkembang. Saat ini, Thiess
Indonesia berfokus di sektor pertambangan batubara. Beberapa pengguna Thiess Indonesia
dibidang pertambangan batubara adalah PT. Arutmin Indonesia, PT. Kaltim Prima Coal, dan
PT. Mahakam Sumber Jaya. Saat ini, PT. Thiess Contractors Indonesia memiliki kantor pusat
di Gedung Ratu Prabu 2 Lantai 3, Jalan TB. Simatupang Kav.1B , Jakarta Selatan, Indonesia.
Visi dari PT. Thiess Contractors Indonesia adalah “Menjadi penyedia layanan pertambangan
terdepan di Indonesia”. Visi ini menjadi pesan kepada para karyawan dan klien bahwa Thiess
Indonesia berfokus pada manusia, keberlanjutan tambang, inovasi, serta integritas dalam
tindakan sehingga visi ini pada dasarnya adalah tentang hari esok yang penuh harapan dan
menjanjikan. Visi ini diwujudkan dengan misi “menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan
bagi para pemegang saham melalui pencapaian hasil proyek bagi klien serta menyediakan karir
yang aman, layak, dan memuaskan bagi seluruh karyawan Thiess Indonesia”. Adapun prinsip
yang digunakan adalah integrity, accountability, innovation, delivery, serta safety. Prinsi –
prinsip tersebut menjadi ekspektasi terhadap karyawan dan bagaimana mereka berlaku. Prinsip
tersebut menyediakan kerangka kerja bagi karyawan dalam menjalankan dan membuat
keputusan yang bijaksana, dan mendukung konsep pemberdayaan.
Dalam hal ini penulis sebagai peserta Kerja Praktik turut mendukung dan membantu
terwujudnya Visi dan Misi perusahaan dengan menjalankan prinsip- prinsip perusahaan. Selain
itu, selama kerja praktik penulis ditempatkan di kantor pusat PT. Thiess Contractors Indonesia
pada Departemen Pre – Contract di Divisi Technical Services dimana divisi ini berfokus pada
Mine Planning, Survey, Technology Systems, dan Business Excellence. Dengan penempatan
kerja praktik ini diharapkan penulis mendapatkan pengelaman mengenai proses kerja serta etika
kerja di perusahaan.
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BAB III KEGIATAN KERJA PRAKTIK
3.1. Ruang Lingkup Kerja Praktik
Lingkup pekerjaan Kerja Parktik ini adalah dengan melakukan rekonsiliasi geologi pada
pemodelan batubara dengan nilai hasil survei yang dilakukan setelah batubara berhasil
dieksploitasi. Kemudian dilakukan analisis hasil rekonsiliasi geologi yang telah dibuat. Selain
itu, penulis melakukan analisis terhadap hasil produksi batubara yang didaptkan dari hasil
muatan alat – alat berat yang digunakan dalam eksploitasi batubara. Diakhir keseluruhan data
yang telah dikerjakan akan diberikan kepada bagian keuangan untuk dilakukan analisis lebih
lanjut pada ekploitasi batubara di wilayah kerja PT. Thiess Contractors Indonesia.
3.2. Tahapan Pelaksanaan Kerja Praktik
Selama kerja praktik penulis diharapkan mampu untuk menyelesaikan kegiatan kerja praktik
sesuai waktu yang telah ditentukan. Berikut merupakan tabel uraian kegiatan serta waktu
pelaksanaan kerja praktik,
Tabel 3. 1. Pelaksanaan Kerja Praktik

Bulan KeNo.

Uraian Kegiatan
1

2

3

4

5

1.

Pengenalan Profil Perusahaan dan
HSSE

X

2.

Studi Literatur dan software training

X

X

3.

Pemberian Data

X

X

X

X

X

4.

Pengolahan data

X

X

X

X

X

X
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5.

Konsultasi dan presentasi progress
kerja

6.

Penyusunan Laporan

7.

Penyelesaian Kerja Praktik

X

X

X

X

X

X

X

X

3.3. Pengenalan Profil Perusahaan dan HSSE
Pada awal kerja praktik, penulis diperkenalkan dengan profil perusahaan PT. Thiess
Contractors Indonesia (Thiess Indonesia) serta adanya penandatanganan kontrak kerja serta
safety induction untuk wilayah kantor pusat PT. Thiess Cotractors Indonesia.
3.3.1. Studi Literatur dan Software Training
Kegiatan ini merupakan kegiatan diskusi awal mengenai topik kerja praktik, ruang lingkup
kerja praktik, dan sistem kerja praktik yang berlaku, serta penulis melakukan pembelajaran
tentang tahapan dalam pertambangan, perencanaan eksploitasi tambang batubara, alat – alat
yang digunakan dalam eksplotasi batubara, serta fungsi dari rekonsiliasi geologi. Selanjutya
adanya pelatiahan software yang digunakan selama kerja praktik.
3.3.2. Pemberian Data
Data yang diberikan merupakan data produksi batubara berdasarkan muatan yang dibawa oleh
alat berat, data model geologi, dan data survei geologi setelah batubara berhasil dieksploitasi.
Beberapa data tidak diberikan langsung melainkan penulis harus menghubungi bagian lain dan
penulis mengambik dari software penyimpanan data milik PT. Thiess Contractors.
3.3.3. Pengolahan Data
Keseluruhan pengolahan data menggunakan software Microsoft Excel kemudian data akan
diolah lebih lanjut menggunakan software business intelligent Microsoft Power BI dan akan
dilakukan analisis lebih lanjut.
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3.3.4. Konsultasi dan Presentasi Progres Kerja
Kegiatan ini berisi tentang bimbingan dengan pembimbing perusahaan dan pembimbing dosen
di universitas serta adanya presentasi progress kerja yang dilakukan setiap dua minggu sekali
dengan pembimbing perusahaan.
3.3.5. Penyusunan Laporan
Penyusunan laporan kerja dilakukan bersamaan dengan persiapan penyelesaian pekerjaan
selama kerja praktik.
3.3.6. Penyelesaian Kerja Praktik
Penyelesaian Kerja Praktik yaitu dengan melakukan presentasi akhir mengenai pekerjaan yang
telah dilakukan selama kerja praktik didepan pembimbing di perusahaan.
3.4. Metode Kerja Praktik
3.4.1. Peralatan yang digunakan
Pada kerja praktik ini penulis menggunakan laptop Dell dan software Microsoft Excel untuk
perhitungan data sementara untuk data rekonsiliasi geologi, perhitungan produksi batubara
berdasarkan muatan yang dibawa oleh alat berat, serta sebagai tempat penyimpanan data untuk
diolah lebih lanjut. Selain itu, penulis menggunakan software business intelligent milik
Microsoft yaitu Power BI untuk proses analisis data.
3.4.2. Input Data
Input Data yang digunakan dalam menunjang kegiatan kerja praktik adalah sebagai berikut :
3.4.2.1.Data Rekonsiliasi Geologi
Data Rekonsiliasi Geologi berasal dari data banyaknya batubara yang dieksploitasi berdasarkan
model geologi yang dibuat dan data actual survey yang didapatkan setelah batubara berhasil
diekploitasi.

Universitas Pertamina - 11

Gambar 3. 1. Data Rekonsiliasi Geologi

3.4.2.2.Data Produksi Berdasarkan Muatan
Data inputan ini berasal dari banyaknya muatan yang berhasil diangkut oleh alat berat baik
truck maupun excavator yang digunakan dalam proses eksploitasi batubara. Banyak muatan
yang dihitung merupakan muatan berupa batubara dan bahan pengotor batubara (waste).

Gambar 3. 2. Data Produksi Truck
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3.4.3. Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan dengan tahap awal studi literatur berupa dasar – dasar pertambangan
dan produksi batubara serta cara perhitungan rekonsiliasi geologi. Berikut adalah cara
pengolahan data dari kerja paktik ini:
3.4.3.1.Rekonsiliasi Geologi
Pengolahan data rekonsiliasi geologi ini dilakukan setiap bulannya untuk rekonsiliasi
eksploitasi batubara bualn sebelumnya. Artinya apabila saat ini merupakan bulan Februari 2020
maka rekonsiliasi yang dilakukan adalah untuk eksploitasi batubara di bulan Januari 2020.
Proses pengeolahan data pada rekonsiliasi ini adalah sebagai berikut.
a. Pengumpulan Data Actual Survey

Gambar 3. 3. Data Actual Survey Batu Bara setiap Bulan

Data ini didapatkan dari pengukuran banyaknya batubara yang berhasil ditambang dari setiap
pit dalam satu projek, selain data batubara yang berhasil ditambang adapun data survei dari laju
Universitas Pertamina - 13

batubara tersebut selama produksi. Data ini didapatkan berdasarkan perhitungan survei
dilapangan oleh geologis dengan menggunakan alat survei tertentu.
b. Pengumpulan Data Batubara berdasarkan Wheightometer

Gambar 3. 4. Data Weightometer

Data tersebut didapatkan dari angka yang keluar dari weightometer yang terpasang didalam alat
pencuci batubara dan diluar alat pencuci batubara guna melihat berapabanyak batubara sebelum
dicuci dan setelah dicuci.
c. Perhitungan Jumlah Batubara
Perhitungan batubara jumlah yang dimaksud adalah perhitungan batubara bersih yang berhasil
ditambang yaitu dengan beberapa metode perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, serta
variansinya. Kemudian akan dibuat analisis lebih lanjut dengan model geologi yang telah ada.
3.4.3.2. Analisis Produksi Batubara berdasarkan Muatan
Pengolahan data pada kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu studi literatur
pemahaman tentang tempat penyimpanan data milik PT. Thiess Contractors. Setelah itu,
pengambilan data dilakukan melalui tempat penyimpana data milik PT. Thiess Contractors dan
data akan dikumpulkan kedalam satu file Microsoft Excel. Kemudian, dilakukan managemen
data untuk selanjutnya data diolah pada software Power BI.

Gambar 3. 5. Hasil pengumpulan data
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BAB IV HASIL KERJA PRAKTIK
4.1. Rekonsiliasi Geologi
4.1.1. Analisis Data Inputan
Analisis data inputan dilakukan dengan melihat format yang telah diberikan serta dengan
mempelajari alur perhitugan rekonsiliasi geologi pada Thiess Indonesia, sehingga didapatkan
data inputan berupa data survei produksi batubara yang berhasil dieksploitasi (Gambar 3.1.)
dan data dari pengukuran alat weightometer (Gambar 3.4.). Data – data tersebut berasal dari
laporan yang dibuat oleh geologis dilapangan. Data dalam perhitungan menggunakan nilai
kumulatif produksi berdasarkan model dan survei karena kegiatan pertambangan berjalan setiap
hari namun rekonsiliasi geologi ini dilakukan hanya satu bulan sekali.
4.1.1.1.Perhitungan Survei dan Weightometer
Perhitungan dilakukan dengan menggunakan data survei batubara dan data pengukuran
weightometer sehingga akan didapatkan nilai yield berdasarkan survei dan yield berdasarkan
nilai pengukuran pada weightometer. Nilai yield ini menunjukkan nilai batubara bersih yang
berhasil ditambang dalam satu periode bulan. Berikut merupakan hasilnya.
Tabel 4. 1. Produksi batubara berdasarkan survei dan weightometer

Product by
weightome
ter (Ton)

Yield
by
Surv
ey
(%)

Yield by
weightome
ter (%)

Bulan,
Tahun

Total
Coal
Mined

Produc
t by
survey
(Ton)

Juli
2019

1,984,7
23

1,499,8
39

1,496,235

83.32

81.43

Agustus
2019

2,141,0
85

1,629,6
98

1,642,026

81,15

81,45

Septemb
er 2019

2,367,3
60

1,835,9
49

1,857,328

81,84

81,84

Oktober
2019

2,582,2
26

1,997,6
48

2,087,305

82,23

82,79

2,226,6
92

2,267,775

81,94

82,87

Novemb
er 2019

2,838,824
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Dapat dilihat pada Tabel 4.1 bahwa perhitungan yield pada setiap bulan melebihi angka 80%.
Hal ini berarti dari keseluruhan batubara yang berhasil ditambang sebanyak 80% atau lebih
batubara yang berhasil dicuci dan 20% atau kurang merupakan batubara buangan atau batubara
yang tidak masuk dalam kulifikasi ukuran batubara yang ekonomis. Hal ini juga sudah sesuai
dengan ketentuan perusahaan yaitu presentase minimal yield batubara adalah 80%.
4.1.1.2.Rekonsiliasi antara Model dengan Survei
Rekonsiliasi dilakukan dengan melaporkan data survei batubara yang diambil ketika batubara
belum masuk kedalam mesin pencuci batubara serta nilai eksploitasi batubara yang telah
disepakati. Hal ini dilakukan karena batubara yang belum dilakukan pencucian merupakan
bautubara yang benar – benar berhasil diekploitasi atau ditambang, sementara batubara yang
telah dicuci merupakan produksi batubara bersih yang telah dihasilkan dalam satu bulan
kegiatan eksplorasi. Rekonsiliasi disajikan dalam bentuk histogram, berikut merupakan
rekonsiliasi antara model dengan hasil survei batubara yang telah dihitung.

Gambar 4. 1. Histogram Rekonsiliasi Geologi Bulan Juli
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Gambar 4. 2. Histogram Rekonsiliasi Geologi Bulan Agustus

Gambar 4. 3. Histogram Rekonsiliasi Geologi Bulan September
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Gambar 4. 4. Histogram Rekonsiliasi Geologi Bulan Oktober

Gambar 4. 5. Histogram Rekonsiliasi Geologi Bulan November

Pada Histogram Bulan Juli diperoleh nilai actual survey sebesar 1,984,723 ton dan perolehan
batubara tersebut lebih besar 4.62% dari model batubara yang telah ditentukan. Pada Histogram
Bulan Agustus diperolah nilai actual survey sebesar 2,141,085 ton, perolehan tersebut lebih
besar 3.88% dari model batubara yang telah ditentukan. Pada Histogram Bulan Oktober actual
survey menunjukkan angka sebesar 2,582,226 ton dimana prolehan batubara sebenarnya lebih
besar 3.35% dari model batubara yang telah ditentukan. Pada Histogram Bulan November
actual survey menunjukkan 2,838,824 ton dimana perolehan batubara sebenarnya lebih besar
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0.55%. Sementara untuk Histogram Bulan September, nilai actual survey lebih rendah 0.68%
dari model yang terlah dibuat dengan perolehan batubara sebesar 2,367,360 ton. Hal ini dapat
disebabkan karena adanya kerusakan alat berat, kecelakaan kerja, atau kesalahan penambangan
batubara (penambangan batubara milik perusahaan lain, karena dalam satu site bisa terdapat
lebih dari satu perusahaan pertambangan).
4.2. Analisis Produksi Batubara berdasarkan Muatan
4.2.1. Analisis Data Inputan
Berdasarkan data inputan yang telah diberikan sesuai dengan Gambar 3.2. perlu dilakukannya
penataan ulang data dengan format yang disesuaikan dengan software yang digunakan dalam
menganalisis data sehingga dilakukannya perubahan bentuk tabel data menjadi tabel tabular,
sesuai dengan gambar berikut ini.

Gambar 4. 6. Data Produktivitas yang telah dilakukan Perubahan Format

Selain itu, dilakukan perhitungan final untuk dijadikan final input berupa nilai BCM.KM/Hr
pada setiap minggu, kemudian diolah lebih lanjut pada software Power BI.

Gambar 4. 7. Data Produktivitas setelah Perhitungan Akhir
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4.2.2. Analisis Lanjutan
Analisis ini dilakukan dengan pembuatan dashboard pada software Power BI. Dashboard
dibuat dengan mengikuti prinsip penyajian data statistika dengan benar sehingga dashboard ini
berisi histogram dari data yang telah dihitung sebelumnya.

A

B

Gambar 4. 8. Histogram A Produksi Waste tiap Bulan , Histogram B Produksi Waste tiap Minggu

Dashboard tersebut merupakan dashboard untuk produksi waste (bahan pengotor batu bara).
Dapat dilihat pada Histogram A bahwa pada bulan ke 1 sampai 4, tidak ada peningkatan
maupun penurunan produksi yang signifikan dan cenderung terlihat flat dengan rata – rata hasil
produksi waste sebesar 1.47 M BCM. Kemudian, terjadi peningkatan pada bulan ke 5 dan terus
meningkat dengan puncak peningkatan produksi pada bulan ke 8. Pada kondisi ini rata – rata
produksi mencapai 2.67 M BCM. Setelahnya, terjadi penurunan produksi waste pada bulan ke
9 hingga 12. Histogram B menunjukkan detail produksi pada setiap minggunya.
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C

D

Gambar 4. 9. Histogram C Performa setiap Truk, Histogram D Performa Total tiap Bulan

Dashboard ini merupakan dashboard pendukung, dimana berisi tentang performa dari truk
dalam proses produksi waste batu bara dalam satuan BCM.KM/HRS. Pada Histogram C
menunjukkan perfoma truk dalam setiap minggu dimana tedapat dua truk yaitu CAT 777 dan
CAT 785. Histogram D menunjukkan nilai performa truk setiap bulannya.
Dari keempat Histogram yaitu A, B, C, serta D dapat di tarik hubungan yaitu penyebab bentuk
Histogram produksi A pada bulan 1 – 4 menjadi datar dan cenderung tidak berubah adalah truk
yang digunakan dalam produksi hanya satu truk saja yaitu truk CAT 777 dapat dilihat pada
Histogram C, selain itu kenaikan pada bulan 5 – 8 diakibatkan dari digunakannya tambahan
truk CAT 785 dalam produksi waste yang terlihat pada Histogram C. Untuk penurunan produksi
pada bulan ke 9 hingga 11 pada Hsitogram A, perlu dilakukan analisis yang lebih jauh lagi
karena hal ini mungkin disebabkan oleh adanya keruskan pada truk, keadaan cuaca, dan faktor
– faktor lainnya. Pada bulan ke – 12 pada Histogram A memiliki nilai produksi waste yang
sangat rendah, hal ini terjadi karena pada bulan ini hanya memiliki masa produksi yang pendek
yaitu satu minggu dan dapat dilihat pada Histogram D pada miggu ke – 52 dibulan Desember.
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BAB V TINJAUAN TEORITIS
5.1. Rekonsiliasi Geologi
5.1.1. Pengertian dan Prinsip Rekonsiliasi Geologi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Rekonsiliasi merupakan suatu kegiatan pemuliahan
atau pencocokan kembali data untuk menyelesaikan perbedaan dari dua akun atau lebih yang
memiliki hubungan satu sama lain. Sementara, pengertian rekonsiliasi geologi merupakan
pemulihan kembali dua bentuk data yaitu data survei geologi dengan data model geologi yang
telah dibuat, baik survei dan model untuk pertambangan batu bara maupun untuk pertambangan
lainnya.
Rekonsiliasi geologi dalam pertambangan biasa dilakukan karena pertambangan merupakan
bisnis yang mencakup estimasi atau pembuatan model (model geologi, desain pit, hingga
perencanaan waktu menambang) yang akurat untuk memprediksi tingkat produksi bahan
tambang. Tiap – tiap perusahaan pertambangan memiliki cara untuk melakukan rekonsiliasi
geologi yang berbeda – beda, namun tetap dengan tujuan yang sama yaitu untuk peningkatan
efisiensi kerja serta produksi bahan tambang.
Prinsip dalam rekonsiliasi geologi adalah sebagai berikut:
a. Identifikasi hubungan rekonsiliasi utama.
b. Identifikasi sumber data dan pencatatan kegiatan yang terlibat dalam pengumpulan,
penyimpanan, dan validasi data.
c. Adanya penjelasan perhitugan pada data yang akan diperoleh hasil rekonsiliasi
d. Mendokumentasikan pelaporan
5.1.2. Pengerjaan Rekonsiliasi Geologi
Cara pengerjaan rekonsiliasi geologi kebanyakan masih dilakukan secara manual yaitu dengan
cara pengisian data pada spreadsheet tertentu yang telah ditentukan oleh perusahaan
pertambangan. Dalam spreadsheet tersebuat akan berisi data – data berupa:
a. Pemodelan geologi
b. Pemodelan sumber daya dan estimasi
c. Penambangan
d. Penimbunan dan pemrosesan akhir
Keempat data diatas akan dihitung kemudian akan disimpulkan sehingga didapatkan hasil
rekonsiliasi yang akurat,
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5.2. Business Analysis dalam Pertambangan
Pertambangan merupakan kegiatan usaha yang besar meliputi kegiatan eksplorasi,
penambangan, penimbunan, serta reklamasi. Dalam melakukan kegiatan tersebut pasti
diperlukannya pendanaan serta adanya pernecanaan yang akurat. Oleh sebab itu, analisis dalam
bisnis pertambangan menjadi salah satu kebutuhan dalam menjalakan suatu pertambangan.
Analisis bisnis merupakan proses dalam mengevaluasi suatu kegiatan dalam prospek ekonomi
dan resiko – resiko yang telah dilakukan. Analisis ini dapat berupa analisis lingkungan bisnis
atau pemasaran, posisi keuangan, stretegi kegiatan tambang, produksi bahan tambang, hingga
performa atau kinerja dari pekerja serta alat – alat yang digunakan. Hasil dari perlakuan analisis
bisnis akan digunakan dalam banyak keputusan seperti pembelian alat baru, kerjasama atau
investasi, serta peningkatan efektifitas kerja.
Dalam melakukan analisis bisnis dalam pertambangan metode strategis yang digunakan adalah
untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, acaman dalam suatu kegiatan, seperti
kegiatan produksi tambang dan kegiatan pemasaran. Berikut merupakan pengertian dari metode
strategis dalam analisis bisnis:
a. Kekuatan merupakan kondisi dimana dalam suatu kegiatan faktor manakah yang
menjadi penentu peningkatan hasil kegiatan tersebut.
b. Kelemahan merupakan kondisi atau factor apa saja yang menjadi kekurangan dalam
peningkatan hasil kegiatan.
c. Peluang merupakan faktor apa saja yang dapat dikembangankan dalam meningkatkan
hasil kegiatan.
d. Ancaman merupakan faktor dari luar yang dapat mengganggu proses jalan suatu
kegiatan.
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BAB VI PENUTUP
6.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil Kerja Praktik ini adalah
1. Nilai rata - rata aktual survei penambangan batubara dari Bulan Juli hingga Bulan November
adalah sebesar 2,382,843 Ton batubara dengan penurunan produksi batubara pada Bulan
September dengan nilai aktual survei yang lebih rendah 0.68% dari model geologi yang telah
ditentukan.
2. Terdapat pergerakan produksi batubara yang cenderung tidak mengalami perubahan pada
bulan 1 hingga 4 hal ini dikarenakan hanya satu saja alat berat truk yang digunakan,
kemudian meningkat pada bulan 5 hingga 8 karena penggunaan alat berat truk ditambahkan
sehingga menjadi dua truk. Mengalami penuruan pada bulan 9 hingga 12 yang mungkin
diakibatkan adanya faktor lain seperti kelelahan supir, truk rusak, cuaca, dan faktor lain
sehinggu perlu dilakukan analisis lebih lanjut.
6.2. Saran
6.2.1. Saran terhadap Pekerjaan
1. Pada saat melakukan proses perhitungan rekonsiliasi geologi harap diperhatikan kondisi
kegiatan produksi batubara, apakah murni merupakan batubara milik PT. Thiess Indonesia
atau telah tercampur oleh milik perusahaan lain sehingga tidak ada kesalahan dalam
perhitungan.
2. Perlu diperhatikan kembali penggunaan rumusan perhitungan data produktivitas truk saat
menggunakan software Power BI agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menampilkan
data serta kesalahan dalam melakukan analisis.
6.2.2. Saran kepada Instansi Kerja Praktik
1. Sebaiknya perlu dibuatkan buku istilah dalam instasi mengenai pertambangan ataupun hal
lain dikarenakan tidak semua istilah yang digunakan dalam instansi kerja praktik terdapat di
internet.
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LAMPIRAN
Lampiran 1:
Alur Rekonsiliasi Geologi
Hanoman Ext Project

Status of Tonnage Coal Flow Process End of June 2019

Coal Mined
Coal Model
Actual Survey
Balance to WBM
ROM Mined

M
A1
A2
A

Variance Tonnes
% Var (M vs A1)

1

1,482,534
1,428,867
10,529
1,418,338
(53,667)
-3.62%

Intermediate Stockpile
Stock ROM ISP

C

21,756

Coal Hauling to Muara Port
By Survey (A-C)
Coal Barged

E1
E2

RECEIVED
1,396,582
1,384,311

Stock Raw Coal at Port
Stock Crushed Coal at Port

E3
E4

Barged + Port Stock

174
5,484
1,389,969

Barged
Site data
Jho data
Hanoman Extension Barge
DOST
Direct Barge
90,305
1,384,311
Transhipment
3,736
NPLCT
1,290,500
TOTAL COAL
1,384,541

SHIP Draft surv
90,046
3,736
1,296,232
1,390,014

North Pulau Laut Coal Terminal

Hanoman Extension

R

Variance ROMt :
% Variance ROMt (A vs R) :

2

1,411,725
(6,613)
-0.47%

Hanoman Ext

1,482,534

1,428,867

1,418,338

Direct Barge

90,305

Tranship

NPLCT Ship

3,736

Total Ship

1,276,849

1,370,890
1,390,273
5,732

Total Shipment + Balance Stock NPLCT
Variance "Shipment and balance stock againts Barge DOST"
% Variance
Remaining coal shipment of DOST
% Barge DOST which has been shipped

-

0.41%
13,651
99.01%

3

Coal Barge against Coal Shipped against Coal
Shipped + Balance Stock NPLCT

Coal Mined Model against Survey against ROM Tonnes
1,600,000

BALANCE
19,383

SUMMARY DOST - COAL QUANTITY
COAL SOURCE

Total ROM Ton (C+E2+E3+E4)

RECEIVED SHIPMENT
1,296,232 1,276,849

1,411,725

1,400,000

1,395,000

1,390,273
1,390,000

1,200,000
1,000,000

1,385,000

1,384,541

800,000
1,380,000

600,000
400,000

1,375,000
1,370,890

200,000
1,370,000

10,529
Coal Model (M)

Actual Survey (A1)

Balance to WBM (A2)

ROM Mined (A)

Total ROM Tonnes (R)

1,365,000
1,360,000

Variance Coal Mined Act Survey
to Model :
Variance ROM Ton to ROM
Mined Survey :

(53,667)
-3.62%
(6,613)
-0.47%

"Total Barge"

Coal Shipped

Variance coal shipped to barge

Total Shipment + Balance Stock NPLCT

-

Variance Coal Shipped + Balance
stock against barge

13,651
-0.99%
5,732
0.41%
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Lampiran 2 :
Surat Keterangan Magang
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Lampiran 3 :
Lembar Penilaian Kerja Praktik
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Lampiran 4 :
Lembar Kehadiran
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