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DARI REDAKSI

D
orongan hilirisasi batu bara kian lantang dengan hadirnya

sejumlah ketentuan baru yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba. Pemegang

perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara

(PKP2B) jika ingin mendapatkan perpanjangan kontrak,

wajib melakukan investasi proyek bernilai tambah.

Pemerintah menentukan tujuh jenis pengembangan dan peman-

faatan batu bara yang menjadi opsi bagi PKP2B, yaitu peningkatan kadar,

briket, pembuatan kokas, pencairan atau , gasifikasi,coal liquefaction

campuran batu bara-air atau dan , sertacoal slurry coal water mixture

pembangkit listrik mulut tambang.

Setidaknya ada tiga proyek hilirisasi baru yang direncanakan bakal

dibangun di Indonesia. Pertama, PT Bukit Asam dengan proyek gasifika-

sinya, mengolah batu bara jadi sebagai pengganti elpijidymethil ether .

Nilai investasi proyek ini tercatat mencapai USD 5 miliar lebih. Kedua,

proyek gasifikasi menjadi metanol milik Grup Bakrie yang melibatkan PT

Kaltim Prima Coal, dengan angka investasi sekitar USD 2 miliar.

Ketiga, pembuatan semikokas oleh PT Megah Energi Khatulistiwa,

anak usaha Grup Harita. Proyek yang mengambil bahan baku batu bara

muda dari tambang PT Pesona Khatulistiwa Nusantara ini, membu-

tuhkan biaya tanam modal di bawah USD 100 juta. Jauh selisihnya jika

dibandingkan dengan gasifikasi.

Pabrik semikokas Megah Energi dipastikan bakal beroperasi dalam

waktu dekat. Sebab, tahap konstruksi pabrik sudah hampir rampung.

Sedangkan proyek gasifikasi besar milik Grup Bakrie dan Bukit Asam,

perkembangannya masih berkutat di tahap nota-nota kesepakatan.

Semikokas dinilai menjadi jenis hilirisasi yang paling realistis. Selain

karena biaya tanam modalnya yang tergolong murah, juga karena tek-

nologinya tak serumit yang lain. Teknologi pembuatan semikokas tak

mengalami perubahan signifikan dalam kurun seabad terakhir. Inovasi-

nya hanya seputar penekanan efisiensi dengan memperbesar daya serap

batu bara kalori rendah.

Secara pasar, semikokas dapat mengisi kebutuhan bahan bakar

bagi tungku pengolahan nikel, yang mengadopsi teknologi rotary kiln

electric furnace. Selama ini, sebagian besar semikokas untuk industri

metalurgi dibeli dari luar negeri.

Topik tersebut diulas pada bagian Laporan Utama edisi TAMBANG

kali ini. Turut dijelaskan pula cerita tentang lika-liku Pesona Khatulistiwa

dan Megah Energi saat mengurus perizinan, termasuk saat pengajuan

permohonan insentif fiskal sebagai proyek pionir, yang seluruh proses-

nya dinilai cukup rumit dan berbelit.

Di bagian Nasional, Majalah TAMBANG memotret tentang lanjutan

kebijakan tata niaga nikel domestik. Setelah gaduh protes para penam-

bang yang merasa ditekan pemain , akhirnya pemerintah menge-smelter

luarkan regulasi harga patokan. Tiap transaksi jual-beli bijih nikel wajib

mengacu pada patokan tersebut. Bahkan, dibentuk pula semacam sa-

tuan tugas untuk mengawasi transaksi di lapangan.

Selamat membaca.

BATU BARA

BISA JADI APA?



mengalami lima kali perubahan. Diharapkan ke depan

hal tersebut tidak terulang.

Soal lain yang juga tidak kalah penting terkait

pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah ke

pemerintah pusat. Proses ini tidak mudah dari sisi pe-

ngurusan perizinan dan pengawasan. Pengaturan soal

inspektur tambang hingga kini masih sangat minim.

Jumlah personilnya, juga anggarannya, dipandang ma-

sih kurang.

Tugas berat adalah bagaimana memastikan keti-

ka perizinan ditarik ke pusat, perusahaan, khususnya

pemegang IUP, tidak mengalami kesulitan di daerah.

Soal hilirisasi sempai sekarang juga belum tuntas.

Di komoditi nikel sudah banyak yang dibangun.smelter

Di komoditi lain, seperti bauksit dan tembaga, masih

kurang. Saat ini baru terdapat satu tembagasmelter

dan dua bauksit.smelter

Persoalan akan terasa lebih memusingkan lagi,

bila kita juga menyinggung hilirisasi batu bara, yang ka-

mi tulis dalam laporan panjang di edisi ini. Selama ini

perusahaan tambang batu bara sekadar menggali,

mencuci, memperkecil ukuran, untuk kemudian men-

jualnya sebagai sumber energi. Bagaimana memberi-

nya nilai tambah? Itu persoalan yang cukup berat.

Dirjen Minerba yang baru harus menjawab tanta-

ngan industri, yang semakin berat. Apalagi saat ini du-

nia tengah dihantam kelesuan ekonomi, terutama

akibat perang dagang dan pandemik Covid 19. Sampai

sekarang, minerba masih menjadi salah satu andalan.

Dirjen Minerba perlu memastikan bahwa kegiatan usa-

ha pertambangan tetap berjalan meski ditengah pan-

demi dan juga harga yang cenderung melemah.

Selamat bertugas, Pak Dirjen.
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TANTANGAN DIRJEN MINERBA

K
eluarga Besar Majalah TAMBANG menyam-

paikan selamat datang kepada Ridwan Dja-

maluddin, yang pada 10 Agustus lalu dilantik

sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu

Bara. Ridwan menggantikan Bambang Gatot

Ariyono, yang kini bergeser menjadi tenaga ahli Men-

teri ESDM.

Sebelum menjadi pejabat di Kementerian ESDM,

Ridwan adalah Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur

dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim

dan Investasi.

Ridwan masuk Jurusan Geologi Institut Teknologi

Bandung (ITB) pada 1982. Dia mengambil gelar master

di University of Twente, Belanda. Kemudian mengam-

bil gelar doktor di Texas A&M University, Amerika

Serikat.

Dengan latar belakang pendidikannya di bidang

geologi, sektor pertambangan sesungguhnya bukan

dunia yang asing. Apalagi ia pernah menjadi ketua

Ikatan Alumni Geologi Indonesia (IAGI).

Setidaknya ini memberi harapan bagi tumbuhnya

kembali kegiatan eksplorasi. Selama ini kegiatan eks-

plorasi, khususnya eksplorasi awal, masih sangat mi-

nim. Padahal eksplorasi sangat penting menentukan

kelangsungan kegiatan usaha pertambangan.

Tentu kita tidak meragukan pengetahuan dan pe-

ngalaman Ridwan yang dibutuhkan oleh industri ini.

Tetapi itu belum cukup. Yang juga penting adalah ekse-

kusi atas kebijakan di sektor pertambangan.

Ridwan harus segera tancap gas. Ia kudu segera

merumuskan aturan turunan UU Minerba yang baru,

agar undang-undang itu bisa diterapkan di lapangan,

baik secara teknis maupun secara administrasi. Di ma-

sa lalu, regulasi turunan, seperti peraturan pemerintah,

VISI
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L
EBIH dari 200 pekerja di tambang Henderson

dan pabrik pengolahannya, awal tahun depan

bakal dipangkas. Lemahnya pasar membuat

tambang sekitar 65 kilometer barat kota

Denver, Colorado, Amerika Serikat itu, ikut loyo.

Freeport, pemilik tambang itu, melalui seorang

pejabatnya mengirim surat ke Dinas Tenaga Kerja

Colorado. Isinya: PHK tak bisa dielakkan.

Henderson merupakan tambang bawah tanah.

Produksinya dimulai sejak 1976. Di kawasan Amerika

Utara, Henderson merupakan tambang molibdenum

terbesar. Pabrik pengolahannya terletak sekitar 25

kilometer di sebelah barat tambang. Kedua lokasi itu

dihubungkan dengan sabuk pengangkut yang(conveyor)

Pada 1778, Carl Wilhelm Scheele (9 Desember

1742 – 21 Mei 1786), berhasil mengidentifikasi adanya

molibdenum: unsur putih mengkilap ini bukan galena,

bukan grafit, melainkan unsur baru yang kemudian

dinamai sebagai molibdenum. Scheele berasal dari

Pomerania, daerah pantai yang kini disebut sebagai

Baltik, di perbatasan Jerman dan Polandia. Pada 1630-

1815, Pomerania merupakan bagian dari Swedia.

Scheele dikenal sebagai ahli dengan banyak

penemuan. Ia menemukan oksigen, meski yang

membuat tulisan pertama soal ini adalah Joseph

Priestley. Ia pula yang menemukan molibdenum,

tungsten, barium, hidrogen, klorin, dan berbagai zat

kimia lainnya.

Pada 1781, Peter Jacob Hjelm, ahli kimia yang

bekerja pada lembaga penelitian Kementerian

Pertambangan Swedia, berhasil mengisolasi

molibdenum dari unsur lainnya.

Tambang Freeport Pangkas Karyawan

Sulit larut dalam air

Siapa penemunya

Peta gurun Gobi.

Molibdenum merupakan elemen kimia dengan

simbol Mo, bernomor atom 42. Molibdenum berasal dari

bahasa Yunani kuno molybdos, yang berarti timbal. Bijih

molibdenum memang mirip bijih timbal, putih

mengkilap, sehingga orang sering keliru.

Molibdenum gampang dijumpai di permukaan

bumi, namun dalam bentuk bercampur dengan elemen

lain. Sebagian besar molibdenum sulit larut dalam air.

Namun ion molibdate MoO2-4, mudah larut.

Tambang Henderson

Kristal molibdenum.

MOLIBDENUM

setiap hari memindahkan bongkahan batu mengandung

molibdenum sebanyak sekitar 17.000 metrik ton. Ini

memang sabuk pengirim terpanjang di dunia.

Di masa kejayaannya, pada 2007, tambang

Henderson menghasilkan molibdenum 20.000 ton,

dengan nilai US$ 1,1 miliar.

www.wikipedia.org

www.wikipedia.org

www.wikipedia.orgsok.riksarkivet.se

Carl Wilhelm Scheele

Peter Jacob Hjelm
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Molibdenum merupakan unsur ke-54 dilihat

dari jumlah keberadaannya di kerak bumi, serta ke-

25 di lautan, dan ke-42 di jagad raya. Pesawat ruang

angkasa tanpa awak dari Rusia, Luna 24, berhasil

menemukan unsur molibdenum dari sampel

batuan yang diambil di sebuah cekungan di bulan

yang disebut Mare Crisium.

Produksi molibdenum pada 2011 mencapai

250.000 ton. Produsen terbesar adalah Cina (94.000 ton),

disusul Amerika Serikat (64.000 ton), Cile (38.000 ton),

Peru (18.000 ton), dan Meksiko (12.000 ton).

Total cadangan molibdenum dunia adalah 10 juta

ton, sebagian besar terletak di Cina (4,3 juta ton),

Amerika Serikat (2,7 juta ton), dan Cile (1,2 juta ton).

Hingga seabad setelah penemuannya,

molibdenum tak pernah dipakai untuk keperluan

industri. Sejumlah penemuan pada awal 1900-an

membuat isolasi molibdenum lebih mudah.

Pada Perang Dunia I, permintaan terhadap

molibdenum tumbuh pesat. Ia dipakai untuk melapisi

mesin-mesin perang. Tank Inggris, yang semula dibuat

dari baja 75 mm berlapis mangan, diganti dengan baja

25 mm berlapis molibdenum. Lebih tipis, lebih ringan,

kekuatannya sama.

Campuran molibdenum pada baja membuatnya

lebih keras, dan lebih tahan panas.

Kini, 86% pemakaian molibdenum adalah untuk

keperluan metalurgi, sisanya untuk campuran kimia.

Sekitar 35% pemakaiannya untuk baja struktur, 25%

untuk baja tahan karat, kimia (14%), peralatan baja (9%),

besi cor (6%), molibdenum murni (6%), dan superalloy

(5%).

Kegunaannya

Pesawat Luna

Suku cadang ini dibuat dengan
baja berlapis molibdenum.

Berbagai komponen otomotif yang menggunakan molibdenum.

Di bulan pun ada

Negara penghasil.

www.youtube.com

link2universe.net

Tambang molibdenum di Cina.

www.wsj.com
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B
arisan pohon pinus menghiasi Karangsam-

bung, kawasan kapur sekitar 20 km dari ko-

ta Kebumen, Jawa Tengah. Rindangnya pe-

pohonan menyejukkan kawasan ini. Di ba-

lik indahnya panorama alam ini terdapat

nilai sejarah geologi yang dahsyat.

Kondisi alam dan bebatuan di Karangsambung

menunjukkan sejarah pembentukkan dan perkemba-

ngan geologi, serta kedinamikaan planet bumi. Itu yang

membuat para mahasiswa ilmu kebumian di Yogya-

karta, Bandung, Semarang, dan kota lain di Jawa, bah-

kan hingga Prancis, Jepang, Amerika Serikat, rajin

berkunjung ke Karangsambung.

Ketenaran Karangsambung berawal dari gagasan

ahli geologi terkemuka, Prof. Dr. Ir. Sukendar Asikin,

Ph.D, pada 1964. Ia berhasrat membuat sebuah labora-

torium geologi alam. Enam tahun sebelumnya Suken-

dar mengikuti kursus geologi lapangan di Rocky Moun-

tain, Amerika Serikat. Ia menikmati peralatan laborato-

rium yang begitu lengkap, termasuk obyek peneli-

tiannya.

Ide itu disampaikan Sukendar ke sahabatnya,

Prof. Dr. John Ario Katili, pemimpin Lembaga Geologi

dan Pertambangan Nasional, yang langsung menyetu-

juinya. Mereka berkeliling mencari lokasi yang terbaik

guna membangun laboratorium alam geologi.

Seluruh wilayah belahan bumi nusantara mereka

kelilingi, daerah yang terjal pun dihadapi. Mulai dari

berjalan kaki hingga menggunakan kuda untuk men-

jangkau lokasi yang cocok. Dari perjalanannya ada be-

berapa lokasi yang cukup baik untuk dibangun labora-

torium alam geologi, yakni di Singkarak, Sumatera Ba-

rat, Padalarang, Ciletuh di Jawa Barat, dan di Karang-

sambung, Kebumen, Jawa Tengah.

Sukendar Asikin dan John Ario Katili –belakangan

menjadi guru besar ITB-- memutuskan membangun

laboratorium alam geologi di Karangsambung, karena

variasi struktur dan jenis batuan di kawasan yang relatif

tidak luas.

Batu-batuan yang tersebar di sejumlah tempat

seperti areal pesawahan, tepi jalan, bebukitan, tepi

sungai, diprediksi merupakan batuan hasil pertemuan

samudra dan benua sekitar 65-120 juta tahun lalu. Di

lokasi ini terdapat batu gamping dengan fosil berupa

foraminifera besar, ganggang merah, ganggang hijau.

Ditemukan juga pecahan-pecahan kuarsa, rijang, dan

batuan metamorf.

Ada sekitar 30 situs geologi yang berada di kawa-

san cagar alam geologi sekitar 22.000 hektar ini. Su-

kendar Asikin dan John Ario Katili berserta ahli geologi

lainnya, melakukan penelitian lebih lanjut.

Daerah ini ternyata pernah menjadi batas lem-

peng konvergen berupa jalur subduksi pada zaman

kapur yang berlanjut hingga Pegunungan Meratus, Ka-

limantan. Lahirnya teori tektonik lempeng dari kawa-

san ini.

Wajar jika kemudian kawasan ini disebut sebagai

kotak hitam bagi segala proses alam semesta. Di sam-

ping memiliki bentang alam yang sangat indah, juga

memiliki fenomena alam geologi yang unik, langka,

dan menarik.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kini

mengelelola kawasan ini dengan bendera Balai Infor-

masi dan Konservasi Kebumian. Laboratorium alam

geologi ini memiliki fasilitas pendukung berupa tempat

penginapan seperti asrama, perpustakaan, dan beng-

kel kerja kerajinan batumulia.

Prof. Sukendar, Maret 2013 wafat di RS Santo Yo-

sef, Bandung. Sedang Prof. JA Katili wafat lebih dahulu,

pada 2009. Tapi peninggalannya, situs Karangsam-

bung, tetap abadi. Pada 2006, Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono meresmikan Karangsambung sebagai ca-

gar alam geologi di Indonesia.

historyandlegacy-kebumen.blogspot.com

wisatavankebumen.com

totokaryanto wordpress

KOTAK HITAM DUNIA GEOLOGI

ARSIP
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J
agat pertambangan bergemuruh menyambut

hadirnya payung hukum baru, Undang-Un-

dang Nomor 3 Tahun 2020. Salah satu muatan

UU Minerba teranyar ini, ingin mendorong hi-

lirisasi batu bara. Pada akhir Juli lalu, Staf Khu-

sus Menteri ESDM, Irwandy Arif menyebut, dedengkot

batu bara yang akan habis masa kontrak, jika ingin

mendapat perpanjangan, wajib menggelontorkan in-

vestasi proyek nilai tambah.

Istilah hilirisasi batu bara dalam UU Minerba ter-

baru, tak lagi disebut sebagai pengolahan dan pemur-

nian, tapi pengembangan dan pemanfatan. Istilah se-

belumnya dinilai lebih cocok untuk mineral.

Kategori pengembangan dan pemanfaatan batu

bara ditentukan menjadi beberapa jenis. Yaitu pening-

katan kadar, pembuatan briket, kokas, pencairan atau

coal liquefaction, gasifikasi, campuran batu bara-air

atau dan , serta pem-coal slurry coal water mixture

bangkit listrik mulut tambang.

NILAI TAMBAH
SETENGAH DIPAKSA

UU Minerba terbaru mendesak

penambang batu bara melakukan

hilirisasi. Iming-imingnya, durasi izin

akan diberikan sepanjang umur

tambang. Proyek pionir trio pelat

merah yang hendak meracik batu

bara muda menjadi pengganti elpiji,

belum menemukan kalkulasi bisnis

yang pas. Malah lebih mahal dari

elpiji.
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Pengusaha yang mau terjun ke bisnis hilirisasi

dijanjikan bakal diberi izin operasi selama 30 tahun,

dapat diperpanjang setiap 10 tahun hingga usia cada-

ngan habis. Syaratnya, tambang dan fasilitas hilirisasi

berada di satu lokasi terpadu, tidak terpisah.

Menurut Irwandy, dari sekian jenis hilirisasi, ga-

sifikasi merupakan opsi paling prioritas yang dibidik

pemerintah. Batu bara hendak diubah menjadi gas

sintetis, metanol, produk turunan petrokimia, dan di-

metil eter. Khusus produk yang terakhir, ditargetkan

bakal menjadi pengganti elpiji, yang selama ini bahan

bakunya sangat bergantung pada impor.

Namun di balik ambisi tinggi itu, pemerintah me-

nyadari bahwa gasifikasi belum terbukti secara tekno-

logi mampu melantai di level komersial.

Kondisi demikian membuat pemerintah agak ke-

sulitan. Jika gasifikasi dipaksakan menjadi kewajiban

untuk semua tambang batu bara, dikhawatirkan justru

akan mengganggu kelancaran bisnis tambang itu sen-

diri. Apalagi sektor batu bara masih menjadi andalan

bagi penerimaan negara.

”Tapi, kalau gasifikasi tidak segera dicoba, mau

kapan lagi,” beber pria yang sebelumnya menjabat

sebagai ketua umum Indonesia Mining Institute itu.

Lantaran tidak mungkin memaksa semua peru-

sahaan tambang, akhirnya pemerintah mencari jalan

alternatif. Kewajiban hilirisasi batu bara dibebankan

kepada raksasa-raksasa yang kontraknya akan habis.

Hilirisasi menjadi bagian negosiasi perpanjangan kon-

trak.

Dalam UU Minerba baru, tepatnya pasal 169A

disebutkan, pemegang perjanjian karya pengusahaan

pertambangan batu bara tidak akan mendapatkan

perpanjangan secara gratis. Untuk beralih menjadi izin

usaha pertambangan khusus, mereka dipaksa mem-

bangun proyek nilai tambah.

Selama lima tahun mendatang, ada tujuh peme-

gang PKP2B generasi pertama yang kontraknya jatuh

tempo. Mereka adalah PT Arutmin Indonesia, PT Ken-

dilo Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Multi Harapan

Utama, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, dan

PT Berau Coal. Satu per satu, mereka akan ditagih

untuk mengembangkan hilirisasi batu bara.

PT Kaltim Prima Coal, raksasa batu bara yang

kontrak tambangnya berakhir tahun depan, diketahui

tengah mengembangkan hilirisasi mengikuti jenis yang

ditentukan dalam UU Minerba baru. Kaltim Prima ber-

sama induk usahanya, Grup Bakrie membentuk kon-
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ditentukan dalam UU Minerba baru.



menghasilkan produk sampingan bubuk sulfur.

Dalam perjanjian tersebut, Bakrie Capital dan

Ithaca akan berperan sebagai pemasok batu bara. Se-

dangkan urusan meracik emas hitam menjadi meta-

nol, diserahkan kepada Air Product. Ithaca memiliki

konsesi tambang batu bara di Kutai Timur. Sementara

Bakrie Capital akan mengambil batu bara dari tambang

Kaltim Prima.

Kesepakatan dalam perjanjian, membuka pelu-

ang bagi Bakrie Capital dan Ithaca untuk mengambil

alih produksi metanol di kemudian hari, yang menya-

sar target pasar domestik. Pabrik ini diproyeksikan

akan menghasilkan hampir 2 juta ton metanol per ta-

hun, dengan kebutuhan batu bara sekitar enam juta

ton. Di atas kertas, konstruksi pabrik diperkirakan da-

pat beroperasi pada tahun 2024.

Di Indonesia, metanol dipakai sebagai bahan ba-

ku industri kimia dan campuran bahan bakar minyak,

yang selama ini dibeli dari luar negeri. Selain itu, meta-

nol juga dapat digunakan sebagai unsur kombinasi

biodiesel, bahan bakar dari kelapa sawit yang kini se-

dang digalakkan oleh pemerintah lewat mandatori.

CEO Bakrie Capital, Adika Nuraga Bakrie menga-

takan, pabrik tersebut diharapkan sanggup berkontri-

busi dalam mengurangi impor secara signifikan. ”Pada

akhirnya akan mengurangi tekanan pada mata uang

rupiah,” ujarnya.

Peresmian pabrik milik Grup Bakrie ini dihadiri

banyak pejabat teras, mulai dari Gubernur Kalimantan

Timur Isran Noor, Menteri Perindustrian Agus Gumi-

wang Kartasasmita, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia,

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Men-

ko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

sorsium pendirian pabrik metanol berbahan baku batu

bara. Lokasinya berada di Batuta Industrial Chemical

Park, Bengalon, Kalimantan Timur.

Pada pertengahan Mei lalu, Grup Bakrie lewat PT

Bakrie Capital Indonesia, menggandeng anak usaha

Salim Group, PT Ithaca Resources, dan penyedia tek-

nologi asal Amerika Serikat, Air Products and Chemi-

cals Inc. Mereka meneken perjanjian definitif kontrak

investasi senilai lebih dari USD 2 miliar.

Pabrik konsorsium itu akan mengolah batu bara

mentah melalui tahap gasifikasi menjadi gas alam sin-

tetis, kemudian diperas lagi di unit sintesis metanol,

menjadi produk akhir berupa metanol, yang juga

LAPORAN UTAMA
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Semuanya kompak, ingin mendorong agar pabrik

gasifikasi ini masuk daftar proyek strategis nasional.

Supaya bisa dikawal hingga tuntas dalam waktu cepat,

minimal sesuai target.

Butuh Disuntik Subsidi

Animo peresmian proyek gasifikasi Grup Bakrie,

sontak mengingatkan pada proyek PT Bukit Asam. Apa

kabar rencana pabrik dimetil eter?

Perusahaan tambang batu bara pelat merah ini,

lebih dulu menjalin kerjasama dengan Air Product and

Chemicals Inc. Bukit Asam ditemani PT Pertamina dan

PT Chandra Asri Petrochemical. Ketiganya bersepakat

membangun pabrik pionir gasifikasi, mengubah batu

bara menjadi dimetil eter.

Dimetil eter dikenal luas dipakai sebagai gas

propelan, gas pendorong pada kaleng parfum, sabun,

dan obat pembasmi serangga. Kini, perkembangan

dimetil eter telah merangkak naik, dapat dimanfaatkan

sebagai alternatif elpiji.

Direktur Utama Bukit Asam, Arviyan Arifin bilang,

pihaknya masih berkutat menghitung perkiraan nilai

yang layak, berapa banderol yang cocok untuk melan-

tai di level komersial.

”Kami tetap jalan, menunggu keputusan harga

dari pemerintah atau Pertamina terkait harga jual,”

tuturnya.

Patokan hitungan keekonomian yang dipakai trio

pelat merah, menggunakan asumsi harga bahan baku

batu bara kalori rendah sekitar USD 20 per ton, dan

harga elpiji di kisaran USD 563 per ton.

Di kesempatan berbeda, pada akhir Juli lalu, Ke-

pala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementeri-

an ESDM, Dadan Kusdiana mengemukakan, bahwa

saat masuk tahap komersial, supaya sanggup bersaing,

agar memenuhi skala keekonomian, dimetil eter tetap

akan membutuhkan suntikan subsidi layaknya elpiji.

Meski demikian, Dadan memastikan, besaran subsidi

tidak akan melebihi injeksi pada elpiji saat ini. ”Maksi-

mum sama,” tegasnya.

Jika benar-benar berhasil diproduksi secara

massal, dimetil eter mungkin bisa mengurangi impor

bahan baku elpiji, propana dan butana. Tapi, dimetil eter

belum bisa menjadi alternatif energi yang lebih murah.

Tahun lalu, realisasi subsidi untuk elpiji menyen-

PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan Air Product and Chemicals Inc.  sepakat menandatangani perjanjian untuk membentuk joint venture
clean energy.

Dok. PERTAMINA

Arviyan Arifin, Direktur Utama PT Bukit Asam



tuh angka Rp 42 triliun lebih, dan alokasinya tahun ini

semakin membengkak. Dalam setahun, konsumsi el-

piji nasional tercatat mencapai 7 juta ton. Dari total

kebutuhan propana dan butana, sekitar 75 persen di-

beli dari luar negeri. Tingginya impor disebabkan pro-

duksi gas domestik tak sanggup meladeni permintaan

elpiji di akar rumput.

Selain membuat anggaran subsidi sulit ditekan,

ketergantungan impor elpiji juga membuat defisit nera-

ca perdagangan, dan menggerus devisa. Dalam berba-

gai kesempatan, Presiden Joko Widodo keras mempe-

ringatkan agar pemain tambang ikut andil menyela-

matkan kas negara, dengan segera menjajaki pengem-

bangan dimetil eter. Saat menghadiri perhelatan Indo-

nesia Mining Award misalnya, akhir tahun lalu, Presi-

den Jokowi sempat meluapkan kekesalannya.

”Batu bara bisa disubstitusi menjadi gas, sehingga

enggak perlu impor elpiji. Karena bisa dibuat dari batu

bara kita yang melimpah, kita impor,” tegurnyakok

kala itu di hadapan bos-bos batu bara.

Berdasarkan uji terap Balitbang ESDM di bawah

komando Dadan, dimetil eter belum sanggup mengge-

ser elpiji sepenuhnya jika diaplikasikan untuk mema-

sak tanpa kompor khusus. Untuk skala pemenuhan

kebutuhan rumah tangga, dimetil eter hanya sanggup

menyemburkan api secara optimal sebagai campuran.

Komposisinya 20 banding 80 dalam berat. Sebanyak 20
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Berdasarkan uji terap Balitbang ESDM, dimetil eter belum sanggup menggeser elpiji sepenuhnya jika diaplikasikan untuk memasak tanpa kompor khusus.

persen dimetil eter cocok dikombinasikan dengan 80

persen elpiji.

Uji terap dilakukan pada skala rumah tangga de-

ngan komposisi tersebut di sejumlah provinsi. Berlang-

sung secara paralel selama tiga tahun belakangan.

Agenda itu dijalankan untuk memenuhi kriteria teknis,

sambil menunggu hitungan bisnis dari trio pelat merah

selesai.

Hasil uji terap itu juga mencatat, bahwa durasi

memasak menggunakan dimetil eter lebih lama dari-

pada pakai elpiji. Musababnya, dimetil eter memiliki

kandungan energi yang lebih sedikit dalam ukuran ki-

logram. Artinya, secara perbandingan hasil pembaka-

ran yang sepadan, dimetil eter akan lebih boros. De-

ngan asumsi harga jual yang sama dalam ukuran kilo-

gram, maka dimetil eter praktis lebih mahal.

Betapapun belum menemukan titik kalkulasi

harga yang pas, belum menguntungkan bagi korporasi

sekaligus bersahabat bagi masyarakat luas, tapi Dadan

menegaskan, bahwa aspek teknis merupakan tahapan

awal yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam

rentetan pencanangan proyek strategis.

Pada tahap ini, kata Dadan, pihaknya sudah men-

jalankan tugas, memastikan dimetil eter dapat diapli-

kasikan untuk memasak. Sedangkan urusan menghi-

tung kelayakan bisnis, biar jadi pekerjaan rumah para

pelaku industri.



Selamat  dan  SuksesSelamat  dan  Sukses

sebagai

atas dilantiknya

Segenap Jajaran Manajemen dan Karyawan

PT Mifa Bersaudara
mengucapkan:

Direktur Jenderal Mineral & Batubara
Kementerian ESDM

Bapak Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc.



M
enduduki lahan luas selama puluhan

tahun, tak membuat PT Pesona Kha-

tulistiwa Nusantara melesat menjadi

raksasa batu bara layaknya perusahaan

lain yang seangkatan. Pemegang per-

janjian karya pengusahaan pertambangan batubara

(PKP2B) dengan konsesi seluas 21 ribu hektare ini,

produknya berkadar sangat rendah. Sulit dilirik pem-

beli.

Pada awal Juli lalu, Direktur Pengembangan Bis-

nis Pesona Khatulistiwa, Tria Suprajeni menyebut, blok

yang terletak di Bulungan, Kalimantan Utara ini, men-

cetak angka produksi tahunan yang kecil. Sementara

beban pajak tetap dihitung setara PKP2B lain. Sejak

awal produksi, batu bara miliknya hanya dipasok se-

bagai campuran bahan baku pembangkit listrik, bukan

sebagai produk utama, sehingga pasarnya di luar

negeri amat terbatas.

NAIK PERINGKAT
BATU BARA MUDA

Bisnis semikokas punya peluang pasar.

Dipasok untuk tungku industri

pengolahan nikel dan baja, yang

geliatnya kian tumbuh seiring

penerapan larangan ekspor mineral

mentah. Dibanding jenis hilirisasi batu

bara yang lain, teknologi semikokas

dinilai paling sederhana. Modal

investasinya terbilang lebih murah.
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Apalagi di pasar domestik, tungku pembangkit

milik PT Perusahaan Listrik Negara jamak diketahui

hanya menelan kalori tengah hingga atas. Kalaupun

butuh kadar bawah, volumenya sangat sedikit, dan

pemasoknya sudah penuh berdesak-desakan.

”Kondisi demikian membuat kami berpikir, ti-

dak mungkin bisa bertahan kalau tidak mencari akal,”

ungkap Tria.

Sejak enam tahun lalu, Pesona Khatulistiwa ter-

dorong untuk merambah ke bisnis hilirisasi. Jika hanya

menjual batu bara gelondongan, yang kadarnya ber-

kisar 2600-3400 kcal, Pesona Khatulistiwa terancam

gulung tikar. Harganya murah, padahal biaya meng-

galinya sama dengan yang berkalori tinggi.

Langkah awal bisnis hilir dimulai dengan mem-

bangun kawasan industri terintegrasi di sekitar area

konsesi, yang dikelola lewat payung usaha PT Energi

Nusa Mandiri. Di sini, pengembangan batu bara dicoba

dari yang paling sederhana, pembuatan briket. Lalu

disusul membangun pembangkit listrik mulut tam-

bang, dengan kapasitas ringan, tak lebih dari delapan

megawatt. Energi Mandiri juga menadatangkan tekno-

logi peningkatan mutu batu bara atau ,coal upgrading

yang menyulap kalori rendah jadi menengah.

Berbagai upaya tersebut tak sepenuhnya berjalan

mulus. Briket besutan Energi Mandiri gagal komersial

karena tersendat jarak angkut menuju pasar, rutenya

terlampau jauh sehingga beban ongkos jadi mahal.

Kalau dirinci lagi, kisah briket di Indonesia me-

nyimpan jalan cerita yang pelik, sempat digadang-

gadang sebagai pengganti minyak tanah secara massal

pada skala rumah tangga. Pengenalan briket sebagai

bahan bakar yang hemat dan cocok untuk rumah tang-

ga sudah berlangsung sejak zaman Presiden Soeharto.

Briket kalah bersaing melawan elpiji, yang dinilai

lebih bersih dan lebih mudah digunakan. Meskipun

program pengembangan briket mandek, namun pro-

yek pembangkit mulut tambang dan peningkatan mutu

batu bara milik Energi Mandiri berjalan lancar. Menurut

Tria, hal ini membuat Energi Mandiri ingin mencoba

mengolah baru bara lebih hilir lagi, membuat semi-

kokas.

Di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU

Minerba terbaru, pembuatan kokas merupakan salah

satu hilirisasi yang digencarkan pemerintah.

Sejak 2017, Energi Mandiri menyusun studi kela-

yakan mengenai semikokas. Hasilnya, ternyata ada pe-

luang pasar yang cukup menjanjikan, sasarannya ke

pabrik-pabrik pengolahan mineral domestik, yang kini

perlahan-lahan mulai tumbuh berkat kebijakan lara-

ngan ekspor mineral mentah. Tungku membu-smelter

tuhkan semikokas untuk memasak nikel dan bauksit

menjadi produk antara.

Pembuatan semikokas bagi Energi Mandiri, ber-
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Indonesia memang menempati posisi teratas sebagai produsen batu bara dunia, tapi dalam pemenuhan kebutuhan industri metalurgi domestik, semikokas masih
didatangkan dari luar negeri. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, tahun lalu, Indonesia mengimpor semikokas sebanyak 1 juta ton dengan nilai USD 270 juta,
mayoritas beli dari Tiongkok dan Australia.



Label pionir dibutuhkan Energi Mandiri untuk m-

emperoleh keringanan pajak. Yang saat ini sudah dika-

ntongi di antaranya dan gratis bea impor.tax holiday

Selama pembangunan pabrik, mesin-mesin semiko-

kas didatangkan utuh dari Tiongkok. Tanpa suntikan

diskon fiskal akan membebani hitungan investasi.

Sambil menunggu tahap uji coba komersial atau

commissioning, yang ditargetkan akhir tahun ini, Ener-

gi Mandiri menjajakan produknya ke milik afili-tungku

asinya, Grup Harita di Pulau Obi, Maluku Utara.smelter

Harita merupakan pemegang saham mayoritas di

Energi Mandiri.

Rumus Bisnis Semikokas

Energi Mandiri membentuk anak usaha khusus

untuk mengurus pembuatan semikokas, PT Megah

Energi Khatulistiwa. Megah mengadopsi teknologi kar-

bonisasi tabung tegak atau .vertical retort carbonizer

Kata Guru Besar Sistem Pemroses Teknik Kimia

Institut Teknologi Bandung, Dwiwahju Sasongko, cara

kerja mesin pembuat semikokas di dunia tidak banyak

berubah dalam kurun seabad terakhir. Pemutakhiran

di bidang ini hanya berkutat pada aspek penghematan

biaya produksi, yang ditempuh dengan memperlebar

kapasitas penyerapan batu bara kadar rendah, dan

menggenjot agregat ramah lingkungan, mencari for-

mat agar alur produksi tidak menyisakan limbah ter-

buang atau mengejar .zero waste

Teknologi yang dipakai Megah Energi, menurut

guna untuk menyelamatkan nasib alat peracik briket

yang sebelumnya terancam mangkrak. Dalam pem-

buatan semikokas, batu bara muda perlu dipoles dulu

menjadi briket. Mesin-mesin briket tersebut kini bero-

perasi kembali dengan adanya proyek semikokas.

Mata rantai pembuatan semikokas menyisakan

sejumlah produk samping, yang apabila diolah lebih

lanjut akan menghasilkan nilai tambah. Pertama, gas

oven kokas. Dalam rencana proyek Energi Mandiri, gas

oven kokas akan dialirkan melalui pipa untuk mema-

naskan ketel pembangkit listrik. Agar gas dari batu bara

ini tidak terbuang, Energi Mandiri membangun pem-

bangkit tenaga uap gas berkapasitas 30 megawatt.

Produk samping berikutnya adalah belangkin

atau , yang umumnya dipakai untuk bahancoal tar

konstruksi jalan dan produksi kain. Material berwarna

hitam pekat ini banyak digunakan untuk membuat ba-

ngunan tahan air, isolasi bangunan, membuat cat, sam-

po, hingga sabun. Energi Mandiri akan mengolah be-

langkin menjadi minyak kapal, dan sebagian akan di-

manfaatkan sebagai pengikat dalam proses pembu-

atan briket.

Alur sedemikian ini membuat Energi Mandiri

memperoleh predikat industri pionir dari Kementerian

Perindustrian, karena dinilai sanggup mengolah satu

produk menjadi tiga rupa turunan.

”Kalau dilihat dari prosesnya, nyaris tidak ada

yang tersisa. Mungkin yang terbuang hanya dua persen

uap dari batu bara,” tandas Tria.
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Dalam pembuatan semikokas, batu bara muda perlu dipoles dulu menjadi briket. Mesin-mesin briket tersebut kini beroperasi kembali dengan adanya proyek
semikokas.



21Edisi 20 Juli - 20 Agustus 2020/Th. XV

LAPORAN UTAMA

Sasongko, termasuk jenis yang teranyar, mengambil

tipe tanpa limbah. Meskipun jenis teknologi ini memi-

liki beban ongkos operasinal lebih tinggi jika diban-

dingkan dengan jenis lain, namun asalkan mampu

mengolah limbah lebih lanjut, maka perusahaan akan

tetap bisa mencetak margin.

Hal tersebut dibenarkan oleh Tria. Secara aku-

mulasi total investasi, pemilihan teknologi yang mem-

buru kokas tanpa mengolah limbah, justru kurang me-

narik. Hingga kini, total modal yang digelontorkan Me-

gah Energi mencapai kisaran USD 81 juta. Dengan

target tiap tahun produksi semikokas sebanyak 600

ribu ton, belangkin 50 ribu ton, dan pembangkit berka-

pasitas 30 megawatt. Tingkat pengembalian internal

proyek ini di kisaran 37 persen.

”Jadi masih sangat layak jalan,” ungkap Tria.

Untuk menghasilkan semikokas, batu bara muda

dari ladang Pesona Khatulistiwa itu, dikeringkan terle-

bih dahulu dan diproses menjadi briket, kemudian di-

campur dengan batu bara kalori tinggi, sekitar 6200

kcal. Selama praktik uji coba, Megah Energi membeli

batu bara ini dari luar negeri.high volatile

Meskipun impor, berdasarkan kalkulasi studi ke-

layakan, angka laba kotor sanggup mencapai batas

yang menguntungkan, sekitar USD 20 per ton semiko-

kas. Laba tersebut dihitung dengan asumsi mencakup

hasil penjualan produk samping, listrik dari gas oven

kokas dan minyak kapal dari belangkin. Megah Energi

kini sedang menjajaki potensi pasokan kalori tinggi

dari tambang lokal, supaya saat beroperasi nanti tidak

perlu impor bahan baku.

Semikokas racikan Megah Mandiri memiliki spe-

sifikasi kalori sekitar 7000 kcal, yang tiap tonasenya

diracik dari kombinasi satu ton batu bara kadar 2600-

3400 kcal, dan satu ton kadar 6200 kcal. Dengan kriteria

ini, Tria menyebut produknya cocok untuk tungku

smelter berjenis tanur elektrik kalsinasi putar alias

rotary kiln electric furnace.

Tanur jenis elektrik banyak digandrungi oleh pe-

ngusaha nikel. Hampir semua pabrik yang di-smelter

bangun oleh penambang untuk memperoleh izin eks-

por, memilih teknologi ini. Perawatannya dinilai lebih

murah dibandingkan jenis tanur tiup atau .blast furnace

Mengolah batu bara muda menjadi semikokas,

menurut Tria, investasinya paling terjangkau bila di-

komparasikan dengan jenis hilirisasi lain. Bisa direali-

sasikan dengan modal belanja di bawah USD 100 juta.

Sedangkan gasifikasi seperti yang dibangun PT Bukit

Asam misalnya, investasinya tercatat mencapai USD 5

miliar lebih. Kemudian proyek metanol milik Grup Ba-

krie, angkanya mencapai USD 2 miliar. Jauh selisihnya.

Peluang Pasar Tanur Domestik

Semikokas menempati peranan penting dalam

mata rantai pengolahan bijih nikel hingga menjadi ba-

ja. Berfungsi menghasilkan sumber panas berkat kan-

dungan karbon yang tinggi. Semikokas memanaskan

bijih nikel menjadi produk antara, seperti feronikel

atau , juga bisa memanaskan bahan besinickel pig iron

sampai jadi baja.

Indonesia memang menempati posisi teratas se-

bagai produsen batu bara dunia, tapi dalam pemenu-

Dibanding jenis hilirisasi batu bara yang lain, teknologi semikokas dinilai paling sederhana. Modal investasinya terbilang lebih murah.
Ilustrasi Batu Bara



han kebutuhan industri metalurgi domestik, semiko-

kas masih didatangkan dari luar negeri. Berdasarkan

catatan Kementerian ESDM, tahun lalu, Indonesia me-

ngimpor semikokas sebanyak 1 juta ton dengan nilai

USD 270 juta, mayoritas beli dari Tiongkok dan Aus-

tralia.

Permintaan semikokas di pasar domestik akan

semakin naik seiring tumbuhnya industri . Halsmelter

ini membuka peluang bagi penambang batu bara un-

tuk mencoba bermain semikokas.

Menurut pakar di bidang semikokas dari Pusat

Penelitian Teknologi Mineral dan Batubara Kemente-

rian ESDM, Suganal, spesifikasi semikokas dapat dira-

cik mengikuti pesanan, diatur tingkat karbonnya sesuai

dengan kebutuhan tungku . Sehingga apabilasmelter

disusun rincian tentang kebutuhan tiap pabrik pengo-

lahan mineral secara nasional, maka akan menunjang

kepastian pasar bagi peminat baru yang hendak terjun

ke bisnis semikokas ini.

Kalau merujuk pada contoh semikokas besutan

Megah Energi, yang diracik untuk tungku jenis tanur

elektrik kalsinasi putar, potensi pasarnya bisa dibilang

cukup menjanjikan, sebab tanur jenis ini sedang men-

jamur di Indonesia.
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Smelter diwajibkan membeli semikokas dari pasar lokal. Dukungan regulasi akan memperlancar laju upaya hilirisasi.

Perusahaan yang sudah beroperasi mengguna-

kan tanur elektrik di antaranya PT Virtue Dragon di

Konawe, Grup Tsingshan di Morowali, PT Vale Indone-

sia di Sorowako, PT Aneka Tambang di Pomalaa, serta

PT Megah Surya Pertiwi di Halmahera Selatan. Semen-

tara perusahaan yang masih tahap rencana, ada PT

Ceria Nugraha Indotama, PT Central Omega Resour-

ces, dan masih banyak lagi.

Perusahaan yang memakai tanur tiup atau blast

furnace, jenis teknologi lain dengan tipe yang masih

serupa dengan tanur elektrik, bahkan tingkat konsumsi

semikokasnya lebih tinggi. Ada PT Fajar Bhakti Lintas

Nusantara, PT Cahaya Modern Metal Industri, dan

Antam di Halmahera Timur

Sejauh ini, pemain semikokas yang tercatat di

data pemerintah jumlahnya hanya dua. Selain Megah

Energi, ada PT Prima Coal Chemical dengan volume

produksi yang lebih kecil, hanya 36 ribu ton.

Tria Suprajeni mengusulkan, selama produsen

semikokas dalam negeri mampu meracik spesifikasi

sesuai yang dibutuhkan oleh pemain-pemain smelter

itu, maka pemerintah harus melarang impor. Smelter

diwajibkan membeli semikokas dari pasar lokal. Duku-

ngan regulasi akan memperlancar laju upaya hilirisasi.





sahaan memasuki tahap produksi. Tria ditugaskan me-

nangani urusan pengembangan bisnis. Bisa dibilang,

sedari awal Tria dipasang untuk mengawal rencana

pengolahan batu bara dari konsesi yang diekplorasi se-

jak 1997 ini.

Dalam perjalanannya, Pesona Khatulistiwa me-

milih berbisnis semikokas, meracik batu bara muda

menjadi batu bara metalurgi. Saat membangun pabrik

yang mengadopsi teknologi dari Tiongkok ini, Pesona

Khatulistiwa tidak jalan sendiri. Melainkan dibantu so-

kongan investor yang kemudian melahirkan entitas

baru, PT Megah Energi Khatulistiwa.

Pertengahan Agustus lalu, Majalah TAMBANG me-

wawancarai Tria secara virtual. Dalam perbincangan

sekitar sejam itu, ia banyak bercerita tentang pengala-

mannya saat berjibaku mengurus izin Megah Energi,

yang menurutnya amat menguras tenaga.

Megah Energi merupakan proyek lanjutan dari

Pesona Katulistiwa, tapi dalam proses pengurusan izin-

nya, tidak ada layanan yang tinggal meneruskan, se-

muanya dimulai dari awal lagi. Tria menyusun ulang

dari nol, layaknya mengurus izin administrasi yang sa-

ma sekali baru.

Berdasarkan hasil studi kelayakan, pabrik semi-

kokas mesti dibangun di mulut tambang supaya eko-

D
i kalangan pemain tambang, Tria Supra-

jeni bukan sosok yang asing. Lulusan

Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung ini

pernah menjabat sebagai wakil presiden

direktur PT Berau Coal, salah satu pro-

dusen batu bara terbesar nasional. Di Perhimpunan

Ahli Pertambangan Indonesia, Tria sempat memegang

peran sebagai ketua Lembaga Sertifikasi Profesi, sela-

ma delapan tahun.

Tria bergabung dengan PT Pesona Khatulistiwa

Nusantara sejak 2008, persis setahun sebelum peru-

BUTUH NYALI
TERJUN KE HILIR

Bagi penambang, potensi pasar dan

nilai keuntungan yang berlipat tak

menjadi daya pikat utama dalam

berinvestasi. Kepastian usaha jauh

lebih penting. Cerita Tria Suprajeni,

Direktur PT Pesona Khatulistiwa

Nusantara, menyusuri birokrasi

mengurus izin bisnis semikokas.
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DIREKTUR PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA

Tria Suprajeni



nomis. Tapi saat hal ini diajukan, izin lingkungan Megah

Energi tidak bisa terbit karena lokasinya berada di

konsesi Pesona Khatulistiwa. Alasannya tidak boleh

ada izin di atas izin. Pesona Katulistiwa akhirnya me-

rombak format izin yang lama, kemudian membalik-

nya atas nama Megah Energi.

Saat ini, Megah Energi mendapat predikat pionir

dari Kementerian Perindustrian, perusahaan perdana

yang sanggup mengolah batu bara menjadi tiga produk

turunan dalam sekali proses: semikokas, belangin atau

coal tar coke oven gas., dan gas oven kokas atau Label

ini dikejar untuk mendapatkan keringanan fiskal, yang

ujung-ujungnya untuk menghemat kucuran modal.

Kata Tria, tak mudah meraih label tersebut. Ia

mesti menyusun penelitian sendiri untuk membukti-

kan bahwa tipe pengolahan Megah Energi belum per-

nah ada di Indonesia. Penelitian ini digunakan untuk

menentukan kode jenis produk yang dihasilkan,output

klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI,

sehingga berhak mendapat fasilitas daritax holiday

meja Kementerian Keuangan.

Pemerintah bukannya sudah membuat pelaya-

nan terpadu satu pintu (PTSP) dan sistem pengaju-

an terpusat dalam jaringan atau online single sub-

mission. Apakah ini tidak membuat pengurusan izin

jadi lebih mudah?

Masih belum maksimal, karena sama saja. Meski-

pun tapi berkas-berkas yang mesti dilampirkanonline

diurus terpisah dan satu per satu. Lagi pula, PTSP itu

hanya disediakan untuk mengurus izin usaha, tidak

mencakup izin pendukung lain seperti izin lokasi dan

izin lingkungan.

Sejak awal pembentukan Megah Energi, kami

sudah menemui masalah. Saat hendak mengurus izin

lokasi, berdasarkan rencana tata ruang daerah, rupa-

nya tempat pendirian pabrik ditetapkan bukan untuk

area tambang, tapi untuk perumahan atau perkebu-

nan. Sehingga kami harus mendatangi pihak-pihak ter-

kait di level pemerintah daerah, mulai dari sekretaris

daerah, dinas pekerjaan umum, dinas kehutanan, dan

dinas ESDM.

Setelah melalui proses yang lumayan panjang,

dinas-dinas terkait akhirnya menerbitkan rekomendasi

teknis yang dapat dijadikan dasar bagi bupati menge-

luarkan izin lokasi pabrik.

Kemudian, saat mengurus amdal, Badan Lingku-

ngan Hidup Daerah menolak pengajuan kami karena

Megah Energi berdiri di atas lahan pertambangan Peso-

na Khatulistiwa. Mau tidak mau, kami ubah dulu jadi

atas nama Pesona Khatulistiwa. Kami harus bolak-balik

dari pintu ke pintu, karena kami harus konsultasi dari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta

Kementerian ESDM, dan pengurusannya di Jakarta.
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Saat ini, Megah Energi mendapat predikat pionir dari Kementerian Perindustrian, perusahaan perdana yang sanggup mengolah batu bara menjadi tiga produk
turunan dalam sekali proses: semikokas, belangin atau coal tar, dan  gas oven kokas atau coke oven gas.



daya manusia, termasuk juga pendekatan kepada ma-

syarakat di lingkar tambang.

Artinya, tata kelola perizinan masih rumit dan

berliku. Menurut Anda, apa penyebabnya?

Koordinasi lintas sektor yang kurang terbangun

dengan baik. Dalam menentukan kebijakan, seluruh

pihak semestinya berpikiran seragam. Ini sebenarnya

permasalahan klasik, masalah yang terus berulang dan

seolah-olah tak kunjung selesai.

Pemerintah perlu duduk bersama, mengevaluasi

dan mengkaji potensi masalah yang muncul di lapa-

ngan, kemudian memutuskan adanya kemudahan ter-

tentu atau . Seperti pengurusan Amdal, kena-privilege

pa tidak sekalian masuk di PTSP?

Kemudian contoh lagi, soal pemberian tax holi-

day untuk proyek hilirisasi. Mungkin akan berdampak

pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor Ke-

menterian Keuangan. Tapi kalau dilihat lebih menyelu-

ruh, bagaimana efek penggandanya, seperti penyera-

pan tenaga kerja, penyerapan kandungan lokal, pe-

ningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kese-

jahteraan dan kesehatan masyarakat setempat, serta

pertumbuhan perekonomian daerah, itu nilainya jauh

lebih besar dari nilai .tax holiday

Kalau tiap sektor bersikeras masing-masing tidak

mau mengalah, mungkin proyek-proyek hilirisasi akan

kesulitan mendapat fasilitas semacam ini.tax holiday

Walau cukup lama dan alot, kami berterima kasih

kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal yang te-

lah membantu dengan memandu beberapa kemen-

terian saat pengajuan .tax holiday

Begitu Amdal dapat, kami lanjut urus izin usaha

pertambangan (IUP) di Kementerian ESDM untuk Me-

gah Energi. Di sini, ditanyai lagi izin lingkungan. Kami

punya atas nama Pesona Khatulistiwa. Ternyata yang

diminta harus atas nama Megah Energi. Terpaksa me-

ngubah lagi.

Seharusnya, kalau pemerintah membuat program

PTSP atau semacamnya, semua perizinan menjadi all

in. Kalau begini, masih belum satu pintu namanya.

Apa risiko terbesar yang ditanggung investor

ketika sistem perizinan masih belum terkelola de-

ngan baik?

Bagi pelaku usaha, yang paling penting kepastian.

Misalnya seperti yang sudah berlaku, mengurus izin

pinjam pakai kawasan hutan itu ditentukan maksimal

290 hari. Kalau ada kepastian begini, ada kepastian

kapan kita dapat izin sehingga memudahkan untuk

mengalokasikan sumber daya. Tapi kalau ini dibuat

lebih cepat akan lebih baik.

Kalau misalnya proyek tertunda setahun karena

urusan izin, berapa banyak dana di luar perhitungan

yang harus kita keluarkan untuk membiayai penge-

luaran rutin proyek. Ini kita berbicara hilangnya kesem-

patan atau .opportunity lost

Seandainya biaya rutin sekitar Rp 600 juta sebu-

lan, maka dalam setahun kita habis Rp 7,2 miliar cuma

buat menunggu izin-izin atau menyelesaikan adminis-

trasi.

Padahal banyak hal lain yang mestinya lebih

penting dan bisa fokus dikerjakan, seperti soal pe-

ngembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber

LAPORAN UTAMA
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Anda berpendapat bahwa semikokas menjadi

hilirisasi batu bara yang paling realistis dibanding-

kan jenis yang lain, karena nilai investasinya paling

terjangkau, di bawah USD 100 juta. Adakah alasan

lain sehingga Anda memilih semikokas?

Pertama yang paling mendasar, kami punya batu

bara kalori sangat rendah, jadi harus berpikir lebih

supaya bisa . Kedua, karena keterbatasan dana,survive

maka kami mencoba hilirisasi dari yang paling seder-

hana dulu. Dimulai dari briket, lalu peningkatan mutu

atau , pembangkit listrik skala kecil,coal upgrading

sampai akhirnya berani melangkah bangun pabrik

semikokas.

Pabrik semikokas yang kami bangun direncana-

kan untuk mengolah dua jenis batu bara sebagai bahan

dasar, kalori rendah dan tinggi. Tahapannya, batu bara

kalori rendah dari tambang Pesona Khatulistiwa dike-

ringkan terlebih dahulu sampai kelembapan sekitar 10

persen, kemudian dibuat briket, lalu dicampur dengan

batu bara kalori tinggi di tungku karbonisasi.

Saat ini, kami masih menunggu mesin pengering

atau dan mesin briket yang sedi-rotary dying machine

kit terganggu kedatangannya karena pandemi Covid-19.

Alasan ketiga, semikokas punya peluang pasar

yang lumayan menjanjikan. Ini ada ceritanya. Industri

pengolahan nikel dulu ramai memilih teknologi blast

furnace, yang butuh kokas murni dengan harga tinggi.

Lantaran alasan efisiensi, teknologi ini ditinggalkan,

lalu ganti pakai atau RKEF,rotary kiln electric furnace

yang bisa menggunakan semikokas dengan harga

lebih murah.

Sekarang rata-rata mengadopsi teknologismelter

RKEF, meskipun yang juga masih ada.blast furnace

Tahun lalu, impor kokas dan semikokas menca-

pai sekitar USD 1 miliar, dengan volume kisaran 7 juta

ton. Kalau semua rencana pembangunan RKEF tere-

alisasi, perkiraan permintaan mencapai 10-11 juta ton

setahun. Ini peluang yang bagus. Apalagi produsen

semikokas belum banyak.

Kapasitas kami di angka 500-600 ribu ton semi-

kokas per tahun. Ada perusahaan lain yang bikin semi-

kokas juga, tapi kapasitasnya masih jauh di bawah ka-

mi. Pasarnya masih sangat terbuka.

Pembangkit listrik tenaga uap gas berkapasi-

tas 30 megawatt milik Megah Energi sudah masuk

rencana usaha PT Perusahaan Listrik Negara?

Pembangkit kami yang berkapasitas 7,5 mega-

watt sudah beroperasi sejak 2015 lewat PT Sumber

Alam Sekurau, masih satu afiliasi perusahaan. Ini untuk

keperluan internal, menjalankan konveyor. Masih ada

surplus, kami alirkan untuk rumah-rumah warga. Me-

mang sedari awal pembangunan, kami diminta pe-

merintah daerah membantu mengaliri listrik di lingkar

tambang.

Kami kerjasama dengan PLN untuk komersiali-

sasinya. Semua pihak diuntungkan, PLN bisa dapat

harga beli murah karena ini daya ekses, tidak meng-

hitung lagi biaya produksi. Sedangkan dari sisi kami,

jadi dapat tambahan pemasukan.

Untuk rencana proyek 30 megawatt, kami sudah

beberapa kali bertemu dengan PLN, dan arahnya po-

sitif. Semoga bisa segera masuk rencana usaha penye-

diaan tenaga listrik atau RUPTL. Pola proyek ini sama

seperti pembangkit yang sudah beroperasi sebelum-

nya, sebagian listriknya akan digunakan untuk internal,

menghidupi mesin-mesin pabrik, dan sebagian untuk

masyarakat.

Kami juga ada produk sampingan, yakni bela-

ngin, yang sebagian dipakai untuk pengikat pembri-

ketan. Sebagian lagi diolah lewat penyulingan atau re-

finery menjadi minyak kapal. Ini pasarnya juga ada.

Kalau disimpulkan, pasar dari produk kami ada,

bahkan bisa dibilang peluangnya besar. Tapi, apakah

semua pelaku usaha bisa satu frekuensi dengan pe-

mikiran ini? belum tentu.

Dengan tata kelola perizinan kita yang masih

penuh tantangan, pengusaha butuh nyali dan kene-

katan untuk terjun ke bisnis hilir semacam ini.

Kerjasama dengan PLN untuk komersialisasinya, semua pihak diuntungkan.



Sebelumnya, harga patokan mineral yang ditetap-

kan pemerintah hanya menjadi acuan pembayaran

royalti. Kini, harga patokan mineral wajib menjadi

acuan setiap transaksi penjualan dan pembelian bijih

nikel di pasar domestik.

Dalam pasal 2A angka (3) ditegaskan, perusa-

haan yang memurnikan bijih nikel yang berasal dari

perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi mineral

logam, wajib membeli bijih nikel dengan mengacu

pada harga patokan mineral logam.

Kewajiban yang sama juga dikenakan pada pro-

dusen nikel. Perusahaan tambang nikel juga wajib

menjual bijih nikel dengan mengacu pada harga pato-

kan mineral nikel. Juga pada perusahaan pemegang

IUPK OP yang menjual ke afiliasinya. Ini tertuang dalam

pasal 2A angka 2.

Penerbitan regulasi harga patokan mineral, menu-

rut seorang pejabat Kementerian ESDM, dilakukan de-

ngan memperhatikan kepentingan penambang nikel

dan pelaku usaha Kebijakan ini diharapkansmelter.

mendorong tumbuhnya pasar nikel domestik, dan me-

mastikan penjualan bijih nikel dalam negeri sesuai har-

ga pasar.

I
NILAH jalan yang diambil pemerintah untuk me-

nangani harga nikel di pasar domestik: penjualan

dan pembelian nikel untuk pasar dalam negeri kini

harus mengikuti harga patokan mineral (HPM)

yang dikeluarkan pemerintah setiap bulan. Kebi-

jakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM

Nomor 11 Tahun 2020. ini merupakan revisiBeleid

ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun

2017, yang mengatur tata cara penetapan harga pato-

kan mineral logam dan batu bara.

JALAN TENGAH WASIT NIKEL

NASIONAL

Penjualan nikel domestik kini punya

referensi harga. Semua transaksi

dilakukan sesuai dengan harga

patokan mineral. Kebijakan ini belum

diterima sepenuhnya oleh pengusaha

smelter.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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”Kementerian ESDM harus mencari keseimba-

ngan dan keadilan harga untuk dan menjaminsmelter,

aktivitas penambangan nikel dapat memberikan mar-

gin yang cukup bagi para penambang,” jelas si pejabat

itu.

Harga patokan mineral akan ditetapkan di bawah

harga internasional. Namun akan tetap memperhati-

kan harga pokok produksi, sehingga produsen nikel

tetap berlaba.

Patokan yang ditetapkan menjadi harga batas

bawah. Transaksi dapat dilakukan di bawah harga, asal

selisihnya tidak lebih dari tiga persen. Ini dilakukan

untuk mengantisipasi perbedaan potongan harga atau

penalti karena adanya mineral pengotor, seperti Fe dan

Mg yang kadarnya melebihi standar.

Harga patokan mineral ditetapkan Menteri ESDM

dengan mempertimbangkan beberapa faktor: nilai/ ka-

dar mineral logam; konstanta atau faktor koreksi; harga

mineral acuan (HMA); biaya pengolahan dan ongkos

pemurnian ( ) dan/atau lo-treatment cost/refining cost

gam yang dapat dibayar.

Harga patokan mineral, termasuk nikel, dievalua-

si setiap enam bulan, dengan mempertimbangkan

masukan dari para pemain.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertam-

bangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Septian

Hario Seto, dalam rapat yang dihadiri perwakilan Ke-

menterian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan be-

berapa kementerian terkait menegaskan apa yang di-

sampaikan Menko Luhut Binsar Pandjaitan. Menko

Luhut meminta seluruh pelaku usaha untuk mematuhi

kebijakan terkait referensi harga nikel untuk pasar

domestik.

”Pemerintah di sini berposisi sebagai wasit, tidak

akan berpihak kepada siapa pun. Namun kami minta

seluruh pelaku usaha, baik penambang maupun smel-

ter, untuk patuh terhadap aturan yang sudah ditetap-

kan dan disepakati bersama. Kalau ada yang tidak mau

patuh, pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas mu-

lai dari peringatan, pemotongan ekspor, bahkan sam-

pai pencabutan izin,” ujar Septian.

Septian kembali menegaskan bahwa ter-beleid

sebut hadir untuk menciptakan keseimbangan antara

penambang dan pengusaha . Terutama men-smelter

dorong praktek pertambangan yang baik, dengan tetap

menjaga daya saing industri hilir di Indonesia.

Diterangkan juga bahwa aturan ini lahir dari hasil

diskusi dan kesepakatan bersama dengan para pelaku
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Penerbitan regulasi harga patokan mineral, dilakukan dengan memperhatikan kepentingan penambang nikel dan pelaku usaha smelter



membentuk satuan tugas khusus yang akan menga-

wasi pelaksanaan aturan harga patokan mineraldi la-

pangan. Satgas juga diberi wewenang melakukan eva-

luasi, serta berkuasa memberi sanksi kepada pihak-

pihak yang melanggar aturan.

”Pemerintah tidak akan berkompromi mengenai

larangan ekspor bijih nikel. Keadilan harus ditegakkan

baik kepada seluruh pelaku usaha,” tegas Seto.

****

Kebijakan pemerintah ini disambut baik oleh pe-

ngusaha tambang nikel yang tergabung dalam Asosiasi

Penambang Nikel Indonesia (APNI). Sekretaris Jen-

deral Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI)

Meydi Katrin Langkey, mengatakan, perjuangan yang

dilakukannya selama tiga tahun tidak sia-sia. ”Terima

kasih kepada yang sudah mendukung APNI,” kata

Meidi.

APNI memang selama ini mengeluhkan tata nia-

ga nikel dalam negeri. nikel dalam negeriSmelter

membeli nikel dari produsen nasional di bawah harga

patokan, juga di bawah harga pasar. Padahal perusaha-

an tambang nikel harus membayar royalti sesuai de-

ngan harga yang ditetapkan pemerintah.

Padahal, pemerintah berulangkali menegaskan

tidak bisa mencampuri urusan transaksi jual beli bijih

nikel. karena sudah masuk ranah urusan bisnis antar-

perusahaan.

Jika bisnisnya berjalan sehat tidak ada masalah.

Namun ketika harga bijih nikel di bawah harga pasar,

perusahaan tambang merugi. Ujungnya, aspek lingku-

ngan akan dikorbankan.

Meydi menyatakan bersyukur kalau perusahaan

smelter membeli sesuai harga pasar. ”Namun yang ter-

jadi, perusahaan membeli bijih nikel dari pro-smelter

dusen nikel nasional di bawah harga pasar dan harga

patokan mineral,” terang Meydi.

usaha dan pemangku kebijakan sektor mineral, khu-

susnya nikel. Pihak yang terlibat di antaranya adalah

penambang nikel yang diwakili APNI, serta perusahaan

pertambangan dan perusahaan yang diwakilismelter

AP3I.

Rencananya, Kemenko Maritim, Kementerian

ESDM, Kementerian Perindustrian, dan BKPM, akan

NASIONAL
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APNI mengeluhkan tata niaga nikel dalam negeri. Smelter nikel dalam negeri membeli dari produsen nasional di bawah harga patokan, juga di bawah harga pasar.

Ketika harga bijih nikel di bawah harga pasar,  perusahaan tambang merugi.
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Menurutnya sejak raksasa berdirismelter-smelter

di 2017, harga yang dipatok tidak mengikuti harga pa-

sar. Perusahaan , lanjut Meydi, tidak pernahsmelter

membeli bijih nikel dengan mengikuti harga Bursa

London.

”Bayangkan saja kalau hanya menerimasmelter

yang kadar 1,8. Pada Mei harga FOB sampai USD 60 per

metrik ton basah (wmt). Sedangkan pajak dan royalti

yang kami bayar ke pemerintah sesuai dengan harga

USD 30 per wmt. Sementara lokal hanya mausmelter

menerima USD18-20 per wmt. Harganya tidak pernah

berubah sejak berdiri,” terang Meydi.smelter

Belum lagi perusahaan masih harus menghadapi

ketidakpastian, karena bijih nikel harus diverifikasi

ulang oleh surveyor perusahaan. Beberapa kali nikel

yang dipasok anggota APNI ditolak. ”Padahal sebelum-

nya kadarnya sudah dinyatakan sesuai berdasarkan

hasil survei dari perusahaan surveyor yang ditunjuk pe-

merintah,” ungkap Meydi lagi.

Tanggapan berbeda datang dari Wakil Ketua

Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan

Pemurnian (AP3I) Jonathan Handojo. Ia pertama

mempersoalkan kebijakan referensi harga nikel untuk

pasar domestik dari HPM. Sementara dalam praktek

umum yang terjadi selama ini, transaksi jual beli nikel

sesuai dengan harga yang ada di pasar komoditi global

seperti LME.

”Karena nikel itu adalah barang komoditi, harga-

nya terus bergerak. Bagaimana mungkin harga akan

dipatok oleh orang-orang yang bukan pelaku industri

komoditi tersebut. Mereka tidak mungkin mau mengi-

kuti naik-turunnya harga komuditi itu,” tandas Jona-

than.

Menurutnya konsumen bijih nikel tentu lebih su-

ka pakai pola pendekatan bisnis, antar-perusahaan.

”Setiap ada rencana transaksi sama-sama lihat harga

LME saat itu . Naik ya naik , tapi turun ya turun dong. Ja-

ngan naiknya mau tapi kalau turun ogah mengikuti,”

tandasnya lagi.

Ia juga mengatakan kalau bicara soal harga pato-

kan mineral, tidak bisa ada angka yang bisa dipercaya.

”Satu harga bisa berlaku tiga bulan. Itulah yang kami

kritisi. Menghitung rumusan harga patokan mineral da-

lam rata-rata tiga bulan, sementara harga di Asia Metal

dan LME terus berubah,” tandasnya.

Meski masih ada penolakan dari pelaku usaha

smelter. Pemerintah sudah menetapkan bahwa regu-

lasi itu wajib dipatuhi. Setidaknya ini juga melindungi

kepentingan pengusaha nikel nasional ketika berhada-

pan dengan pengusaha smelter.

Proactive Investors

Meski masih ada penolakan dari pelaku usaha smelter, pemerintah sudah menetapkan bahwa regulasi itu wajib dipatuhi. Setidaknya ini juga melindungi
kepentingan pengusaha nikel nasional ketika berhadapan dengan pengusaha smelter.



Batu bara yang dihasilkan perusahaannya di-

ekspor ke Vietnam dan juga untuk pasar domestik.

Terkait dengan Vietnam, Waskito menjelaskan begini,

”Negara ini termasuk pengecualian karena penderita

Covid di sana sangat sedikit. Sehingga konsumsi batu

bara juga relatif normal,” terangnya. ”Jika pasar China

dan India sudah pulih, akan dijadikan sasaran juga,”

tandasnya.

Ia mengaku bahwa sejak pandemi Covid-19, per-

mintaan batu bara menurun cukup banyak. Ini karena

industri di dua negara konsumen besar, yakni China

dan India, memangkas produksinya.

PT Tawabu Mineral Resources juga memasok

batu bara ke PLTU di Jawa. Pasar ke industri lain belum

menunjukkan trend melemah.

Ia memperkirakan, setahun ke depan konsum-si

belum meningkat signifikan. Prospek pasar berkurang

dibanding sebelum ada pandemi. Mesin pabrik akan

kembali normal secara perlahan jika pandemi sudah

bisa dikendalikan. ”Konsumsi batu bara 2020-2021 su-

sut dibanding 2019,” ujarnya lagi.

Hal yang sama disampaikan Agustinus Tan, Di-

rektur PT Manambang Muara Enim (MME). Manam-

bang lumayan beruntung, karena sampai paruh perta-

ma 2020 ini, produksi PT MME melampaui target. Dari

ZONA MERAH BATU BARA

NASIONAL

Sejak awal tahun harganya terus

melemah. Faktor pandemi covid-19

menjadi salah satu penyebab. Ekonomi

global melambat, konsumsi energi

menurun. Kebutuhan batu bara pun

anjlok. Sementara produksi relatif

sama.
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P
T Tawabu Mineral Resoures, salah satu peru-

sahaan tambang batu bara di Kalimantan

Timur, tahun ini mulai berproduksi. Di awal

tahun, Tawabu menargetkan produksi se-

besar 1 juta ton, setahun. Lantaran kondisi

pasar batu bara global dan domestik yang melemah,

diperkirakan target tersebut tidak akan tercapai.

”Kemungkinan hanya tercapai 50-60% dari tar-

get,” terang Waskito Tanuwijoyo, Direktur Utama PT

Tawabu. Perusahaan ini punya konsesi di Kabupaten

Kutai Timur, Kalimantan Timur.



yang rencana 750 ribu ton pada semester pertama, rea-

lisasinya 920 ribu ton.

Agustinus menjelaskan, di periode Maret-Juni

2020, Manambang masih memiliki pangsa pasar re-

guler untuk domestik. Manambang juga memanfaat-

kan peluang pasar ekspor di Malaysia, Vietnam, dan

Filipina, terutama sebelum beberapa negara tersebut

menerapkan karantina wilayah. Tiga bulan pertama

tahun ini, perusahaan menggenjot penjualan sebanyak

mungkin.

”Upaya ini didukung ketersedian jadwal penga-

palan yang lebih bebas di pelabuhan. Sehingga di akhir

paruh pertama tahun ini, penjualan sudah mencapai 60

% dari target tahunan,” demikian kata Agustinus.

Manambang juga melakukan pergeseran porto-

folio pasar dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini,

ekspor ditargetkan 50% dari produksi, padahal tahun

lalu hanya 20%. Ini terjadi karena pasar domestik me-

nipis, serta jadwal pengapalan di pelabuhan muat lebih

mendukung dibanding pemuatan tong-transshipment

kang.

Ketika ditanya ihwal pasar China, Agustinus me-

ngatakan, saat ini negara tersebut sedang melindungi

pasar domestik dengan mengutamakan produksi da-

lam negeri. ”Namun ada kemungkinan ini tidak lama.

Ada kemungkinan dibuka lagi kuota impornya, namun

jumlahnya belum dapat dipastikan,” terang Agustinus.

Ia berharap di kuartal IV kondisi sudah stabil.

”Kami berusaha beradaptasi dengan kondisi terakhir

lewat operasi yang lebih terarah dan efisien. Dengan

memberikan arah dan target yang lebih realitis kepada

rekan kontraktor dan penyedia logistik sehingga mere-

ka menjadi lebih efisien,” kata Agustinus.

****

Kecenderungan harga batu bara sejak awal tahun

terus menurun. Indeks Newcastle, referensi pasar batu

bara Asia Pasifik di awal tahun sempat ada di level USD

68,5 per ton. Memasuki bulan Mei menjadi USD 54,4 per

ton. Rata-rata harga bulan Mei 2020 dibanding Mei 2019

turun 37%. Demikian juga dengan Indonesia Coal Index

(ICI-3) (GAR 5000) juga turun 27% terhadap Mei 2019.

Pandemi Covid-19 yang merambah ke seluruh

dunia menjadi salah satu penyebab anjloknya sumber

energi yang satu ini. Beberapa negara menerapkan

kebijakan kunci rapat, alias untuk mencegahlockdown

penularan virus. Pabrik dan berbagai industri ditutup.

Sebagian tetap beroperasi, dengan kapasitas yang di-

turunkan sampai 50%. Ini yang membuat konsumsi

energi pun turun.
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Manambang Muara Enim masih memiliki pangsa pasar reguler untuk domestik dan juga memanfaatkan peluang pasar ekspor di Malaysia, Vietnam, dan Filipina,
terutama sebelum beberapa negara tersebut menerapkan karantina wilayah.

MME melakukan pergeseran portofolio pasar dibanding tahun sebelumnya.
Tahun ini, ekspor ditargetkan 50% dari produksi, padahal tahun lalu hanya 20%.



nya wabah Covid-19. Kondisi demikian membuat har-

ga batu bara di negara ini naik dari 540 CNY per ton

menjadi 570 CNY per ton.

Periode kedua, pertengahan Februari sampai

April 2020. Dalam periode ini perusahaan tambang

mulai meningkatkan produksi untuk menjamin pa-

sokan dan menstabilkan harga. Hasilnya produksi batu

bara dalam negeri mencapai 340 juta ton pada bulan

Maret. Sementara konsumsi masih rendah. Ini di anta-

ranya karena konsumsi listrik yang masih rendah.

Di Maret sampai April, permintaan domestik ber-

angsur pulih. Namun kondisi global mempengaruhi

industri di China, sehingga konsumsi harian turun lebih

dari 10%. Di sisi lain produsen batu bara mulai berlom-

ba masuk ke pasar China. Produsen domestik mulai

memangkas produksi demi penjualan lebih banyak.

Pada periode ketiga, Mei dan Juni, Shu mencatat

beberapa hal. Produksi dalam negeri turun menjadi

310 juta ton, dipengaruhi oleh harga batu bara rendah

di bulan April. Impor juga turun menjadi 22 juta ton.

Sementara permintaan listrik mulai meningkat. Ini

yang membuat pasokan batu bara tidak mencukupi di

saat mulai masuk ke musim panas. Harga pun melejit

menjadi 600 CNY per ton.

Sejauh ini Indonesia masih menjadi pemasok

batu bara terbesar ke China. Dari total impor China

sebesar 174 juta ton di semester pertama 2020, Indo-

nesia memasok 85 juta ton.

Ia mencatat ada beberapa tantangan pasar China

bagi produsen batu bara seperti Indonesia. Mulai dari

produksi dalam negeri yang semakin besar, peningka-

Analis IHS Market, salah satu lembaga riset pasar

batu bara memperkirakan, tergerusnya permintaan

batu bara di 2020 merupakan penurunan terbesar se-

panjang sejarah. Dari kajian Asosiasi Pengusaha Batu-

bara Indonesia, permintaan global telah terkoreksi se-

kitar 85 juta ton, dari sekitar 980 juta ton di Januari

menjadi sekitar 895 juta ton di Juni 2020. Angka ini pun

akan terus terkoreksi sampai akhir tahun jika pandemi

Covid-19 berlanjut.

Timbul pula kecemasan kemungkinan hadirnya

gelombang kedua serangan Covid-19, yang dapat kem-

bali mereotkan ekonomi di negara-negara tujuan eks-

por batu bara Indonesia, seperti China, India, Jepang,

dan Korea Selatan.

China dan India merupakan tujuan utama ekspor

beberapa negara produsen, seperti Indonesia dan Aus-

tralia. Dalam diksusi terkait pasar China yang diseleng-

garakan APBI, Direktur Jenderal Asosiasi Batu Bara

China, Shu Chuanrong dalam presentasinya menjelas-

kan profil pasar batu bara Cina di paruh pertama 2020.

Produksi batu bara domestik China sepanjang

paruh pertama 2020 mencapai 1,8 miliar ton. Akibat

Covid-19, konsumsi berkurang, padahal produksi re-

latif tetap. Ini menyebabkan harga batu bara sempat

anjlok. Namun kemudian kembali membaik.

Shu Chuanrong membagi periode Januari sampai

Juni 2020 dalam tiga fase. Fase pertama, Januari-per-

tengahan Februari. Dalam periode ini, volume rata-rata

perdagangan harian batu bara turun dari 1,6 juta ton

menjadi 1,1 juta ton. Ini terjadi karena Pemerintah Chi-

na memperketat inspeksi keselamatan, plus juga ada-

NASIONAL
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Konsumsi harian turun lebih dari 10%. Di sisi lain produsen batu bara mulai berlomba masuk ke pasar China.
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tan kapasitas pasokan batu bara domestik, juga akan

ada perubahan skema kontrak batu bara jangka mene-

ngah dan jangka panjang.

Pemerintah China bahkan akan memeriksa,

mengevaluasi, dan mengumumkan kinerja kontrak

jangka panjang dan menengah. Stok batu bara di China

juga masih cukup besar.

***

Dibanding pasar China, pasar batu bara India

lebih terkena dampak pandemi Covid 19. APBI me-

nyebutkan, kebijakan karantina wilayah di China pada

Januari 2020, dan saat ini di beberapa negara seperti

India dan Filipina, cukup berpengaruh pada pasar batu

bara Indonesia. Sekitar 65% batu bara Indonesia di-

pasok ke negara-negara ini.

Pada 2019 ekspor batu bara Indonesia ke India

mencapai 122,3 juta metrik ton. Pada 2020, dipastikan

anjlok diterjang Covid 19. April lalu, beberapa pelabu-

han gerbang masuk batu bara ditutup, akibat Covid 19.

Ini yang membuat ekspor ke India tahun ini bakal

turun.

Ada penyebab lainnya. Pemerintah India telah

memulai proses pelelangan blok batu bara untuk pe-

nambangan komersial. Swasta kini diberi ke-sempatan

masuk ke industri batu bara. Sebelumnya, penamba-

ngan batu bara dikuasai BUMN Coal India.

Masuknya swasta akan meningkatkan produksi

batu bara domestik, dan mengurangi impor.

****

Pasar domestik juga terkoreksi. Sampai Mei, total

produksi nasional mencapai 230 juta ton. Jatah lokal

(DMO) yang terserap mencapai 55,34 juta ton. Padahal

pemerintah menargetkan DMO di 2020 sebesar 155 juta

ton. PLN juga akan memangkas pembelian batu bara,

karena turunnya konsumsi listrik.

Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia pada

awal tahun mengeluarkan kajian, produksi batu bara

Indonesia pada 2020 sebesar 595 juta ton. Setelah pa-

gebluk Covid, membuat ekonomi menurun, APBI me-

revisi angka produksi itu menjadi 530 juta ton, Juni lalu.

Eh, Covid ternyata masih berlanjut. APBI memangkas

kembali angka itu menjadi 480 juta.

APBI mendorong anggotanya memangkas pro-

duksi, supaya tercapai keseimbangan pasokan dan

permintaan. ”Para produsen besar anggota APBI be-

rencana untuk memotong produksi pada 2020 sebesar

15-20 persen dari rencana awal,” ungkap Ketua Umum

APBI, Pandu Sjahrir.

”Pemangkasan produksi merupakan upaya ter-

baik yang bisa dilakukan oleh para produsen, tentu

dengan dukungan pemerintah agar industri pertam-

bangan batu bara nasional bisa selamat melewati

badai pandemi Covid-19,” pungkas Pandu.

Sayangnya harapan ini belum disambut baik para

anggota. Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif me-

ngatakan, sebanyak 32 perusahaan mengajukan revisi

RKAB 2020, 30 di antaranya mengajukan kenaikan pro-

duksi. Dua perusahaan mengajukan penurunan pro-

duksi. Salah satunya PT Bukit Asam.

Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengakui

bahwa setiap produsen punya kebijakan masing-

masing dalam memandang kondisi pasar terkini. Ada

perusahaan yang berniat menurunkan produksi, ada

pula yang tetap mempertahankan target, namun ada

yang memilih menaikkan produksi di sisa tahun ini.

Ia menegaskan, dalam kondisi pasar seperti saat

ini, perusahaan yang memiliki skala bisnis besar

umumnya lebih kuat bertahan dibandingkan perusa-

haan yang lebih kecil. Perusahaan besar biasanya

menggenggam kontrak jangka panjang. Mereka tetap

bisa memproduksi batu bara, berapapun level harga-

nya.

Bila pandemi Covid berlalu, diperkirakan pro-

duksi kembali normal, walau prosesnya memakan

waktu. Baik perusahaan besar, maupun kecil, demiki-

an pula kita, memang berharap, pagebluk virus Corona

ini segera bisa teratasi.

Pada 2019 ekspor batu bara Indonesia ke India mencapai 122,3 juta metrik ton. Pada 2020, dipastikan anjlok diterjang Covid 19.
Climate Home News



Kegiatan tambang emas ilegal (PETI) seperti di

Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mo-

ngondow, Sulawesi Utara, sudah menggunakan alat

berat. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sema-

kin masif.

Setelah dilakukan penertiban oleh aparat ke-

amanan, pemodal mulai mundur. Namun beberapa

warga tetap nekat menambang.

Sebagian masyarakat Desa Bakan kini menuntut

agar wilayah tersebut diberi status wilayah pertamba-

ngan rakyat (WPR), dan diterbitkan izin pertambangan

rakyat. Padahal daerah itu masih menjadi bagian dari

konsesi PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM),

perusahaan tambang emas pemegang status kontrak

karya.

Sesungguhnya PETI dan penambang rakyat me-

rupakan dua hal yang berbeda. Namun kadang PETI

disematkan pada kegiatan penambang rakyat yang be-

lum mendapatkan izin. Asosiasi Pertambangan Rakyat

A
KTIVITAS penambangan yang dilakukan ma-

syarakat masih marak terjadi. Sebagian be-

sar belum mengantongi izin, sehingga ma-

suk dalam kategori penambangan ilegal. Tak

jarang masyarakat hanya dijadikan tameng

oleh pemilik modal. Setelah cadangannya habis, lokasi

tersebut ditinggalkan begitu saja.

DILEMA
ANTARA DIBINA DAN DITINDAK

NASIONAL

Perlu pengaturan yang lebih sederhana

yang tetap mengedepankan aspek

keselamatan dan lingkungan. Regulasi

turunan mengenai pertambangan

rakyat perlu melibatkan semua

pemangku kepentingan.
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Indonesia (APRI) punya cara membedakan antara pe-

nambang rakyat dengan PETI. Gatot Sugiharto, Ketua

Umum APRI, menegaskan, tambang rakyat dilakukan

masyarakat setempat dalam wilayah yang terbatas dan

investasi yang terbatas.

Sementara PETI dilakukan perusahaan tanpa di-

lengkapi izin, atau izinnya belum lengkap. ”Banyak

yang karena mengurus izin berbelit lalu kemudian me-

manfaatkan masyarakat. Setelah cadangan habis me-

reka kabur,” tegas Gatot.

Ia mengakui, selama ini banyak lokasi penam-

bangan rakyat yang belum mengantongi izin. Gatot

mendorong pemerintah serius menangani pertamba-

ngan rakyat. Setidaknya di lokasi yang selama ini sudah

ada aktivitas penambangan oleh masyarakat sekitar,

segera diterbitkan izin pertambangan rakyat.

Data APRI menyebutkan, saat ini sekitar 3,6 juta

orang terlibat dalam kegiatan penambangan rakyat.

Dari jumlah tersebut sekitar 1,2 juta bergerak di tam-

bang emas. Selain itu ada juga penambang galian C,

timah, galena, dan lainnya.

Khusus di emas, menurut klaim APRI, dalam se-

tahun dari pertambangan rakyat bisa dihasilkan 120

ton emas. Ini berarti lebih besar dari Freeport, yang

produksinya kurang dari 100 ton setahun. Dengan pro-

duksi yang demikian, aktivitas penambangan rakyat

mampu menyumbang rata-rata Rp 1-2 miliar per tahun

untuk pendapatan asli daerah.

Hal yang lebih penting lagi, lanjut Gatot, kegiatan

penambangan rakyat bisa menjadi alternatif penyera-

pan lapangan kerja. Satu izin bisa mempekerjakan

sampai 500 orang, sebagai penambang, pengangkut,

sampai pada tukang tumbuk.

Gatot menjelaskan, selama kegiatan penamba-

ngan rakyat belum ditertibkan, yang diuntungkan ma-

lah negara lain seperti China, Jepang, dan Korea Sela-

tan. ”Karena hasil produksi emas dibeli pedagang

emas dan kemudian dijual ke negara-negara tersebut.

Perusahaan seperti ANTAM kemudian membeli dari

Singapura. Padahal aslinya emas tersebut dari Indo-

nesia,” terang Gatot.

APRI menilai, di regulasi yang baru pemerintah

mulai menaruh perhatian pada pertambangan rakyat.

Ia berharap, aktivitas penambangan yang dilakukan

masyarakat dapat segera dilegalkan. ”Pilihannya harus

dibina dan dilegalkan,” tegasnya.

Kepala Bidang Pertambangan, Dinas ESDM Pro-

vinsi Jawa Barat Tubagus Nugraha mengakui, tidak mu-

dah mengatur pertambangan rakyat. Jawa Barat ter-

masuk salah satu wilayah yang cukup marak dengan

aktivitas pertambangan rakyat.

Tubagus sepakat dengan yang disampaikan Ke-

37Edisi 20 Juli - 20 Agustus 2020/Th. XV

NASIONAL

Regulasi turunan mengenai pertambangan rakyat perlu melibatkan semua pemangku kepentingan.



Tubagus memberi masukan sebagai solusi. Me-

nurutnya beberapa pendekatan bisa dilakukan. Pende-

katan pertama adalah memberi izin dan melakukan

pembinaan pada masyarakat penambang yang sudah

menambang di suatu wilayah.

Pendekatan kedua, jika ada aktivitas dilakukan

masyarakat di sekitar IUP resmi, bisa dilakukan meka-

nisme kerja sama sebagai inti plasma. ”Memberi ke-

sempatan masyarakat melakukan aktivitas di wilayah

IUP perusahaan dan diawasi secara penuh. Hasil

emasnya silahkan dibeli,” tambahnya.

Pendekatan ketiga, untuk aktivitas penambangan

di luar IUP dan diusahakan masyarakat. Ini yang pen-

ting dan perlu mendapat prioritas penanganan. ”Sela-

ma ini rakyat menambang tapi dianggap ilegal karena

pengurusan izin yang rumit. Banyak lokasi penambang

rakyat yang luasnya hanya 2 hektare, sementara keten-

tuan minimal harus 5 hektare. Izinnya tidak diberikan

tetapi masyarakat tetap menambang,” tandasnya.

Hanya ada dua pilihan: dibina atau ditindak. ”Ka-

lau bisa dibina dan diarahkan, buatlah regulasi yang

mudah untuk masyarakat. Bantulah penambang rakyat

seperti negara membantu nelayan dan petani. Beri

kesempatan mereka untuk berusaha,” himbaunya.

Saat ini menurut Tubagus sudah tiga kabupaten

yang mengajukan status wilayah pertambangan rakyat

(WPR) ke Gubernur Jawa Barat, agar disampaikan ke

Menteri ESDM. Ketiga kabupaten tersebut yakni Kabu-

paten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Ta-

tua APRI Gatot Sugiharto bahwa kegiatan pertamba-

ngan rakyat menjadi salah satu pemicu pertumbuhan

dan perkembangan sebuah wilayah. Sayangnya, sela-

ma ini sangat sulit bagi masyarakat untuk menda-

patkan izin.

Padahal di Jawa Barat aktivitas penambangan

rakyat sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka.

Ia berharap pemerintah punya perhatian dan keberpi-

hakan pada masyarakat penambang, dengan melong-

garkan syarat perizinan.

NASIONAL
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Tubagus Nugraha, Kepala Bidang Pertambangan, Dinas ESDM Provinsi
Jawa Barat

Saat ini sudah tiga kabupaten yang mengajukan status wilayah pertambangan rakyat (WPR) ke Gubernur Jawa Barat, agar disampaikan
ke Menteri ESDM.
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sikmalaya. ”Kami berharap pemerintah daerah dilibat-

kan dalam perumusan peraturan pemerintah dan

aturan turunan supaya bisa menjelaskan kondisi di

lapangan seperti apa,” lanjutnya.

****

Di beberapa tempat, seperti tambang rakyat di

Sukabumi, aktivitas pertambangan rakyat mulai lebih

terorganisir. Di banyak tempat, kegiatan penambangan

oleh masyarakat masih menyisakan masalah.

Seperti yang dialami oleh PTBA, yang ikut di-

ganggu tambang ilegal sejak 2010. Area yang diusik cu-

kup luas, sekitar 40.000 hektare. Masyarakat menam-

bang, mengambil batu bara, dan kemudian meninggal-

kannya.

”Kami mendorong komitmen penindakan tegas

dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Tidak ada

lagi pertambangan rakyat di komoditas batu bara,”

tandas Suhedi, GM Unit Penambangan Tanjung Enim.

Hal ini juga yang dialami PT J Resources Bolaang

Mongondow. Anak usaha PT J Resources Asia Pasifik,

Tbk (PSAB) ini selama beberapa tahun terakhir ber-

juang melawan aktivitas tambang ilegal, bahkan dila-

kukan dengan alat berat. Sempat dilakukan penerti-

ban, namun kambuh lagi.

Kegiatan ilegal itu tak hanya merugikan perusa-

haan. Kegiatan PETI di Desa Bakan, Kecamatan Lola-

yan, Kabupaten Bolaang Mongondow ini berisiko ting-

gi. Tahun lalu lebih dari 20 penambang meninggal ter-

timbun reruntuhan lubang tambang. Tambang ilegal

juga merusak lingkungan.

Cerita lain disampaikan Direktur PT Indo Muro

Kencana (IMK) Ongku P Hasibuan. Perusahaan tam-

bang emas di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan

Tengah, ini luas areanya 47 ribu hektare. Indo Muro cu-

kup lama berjuangan melawan PETI dan penambang

rakyat. Sekitar 5.000 penduduk bekerja di PETI.

Pada Juni 2015, terjadi perubahan kepemilikan di

Indo Muro Kencana. Pemilik baru segera mendandani

pabrik dan sarana pendukung lainnya. Tambang kem-

bali berproduksi pada 2018.

Ongku mengakui ganggguan dari PETI sudah di-

alami perusahaan sejak 2015, sampai saat ini. Terdapat

88 lokasi persebaran PETI di seluruh wilayah konsesi

perusahaan. Area yang terganggu mencapai 223 hekta-

re, area dengan jumlah penambang sekitar 5800 orang.

Hasil tambang kemudian diolah sendiri. Terdapat

fasilitas pengolahan di 12 desa di lingkar tambang.

”Empat desa yang paling banyak memiliki fasiltias pe-

ngolahan,” katanya.

Ada tiga macam jenis pengolahan, yakni gelon-

dong rangkaian tromol, tong kerucut yang mengguna-

kan sianida, serta tong siram seperti .heap leaching

Metode dilakuka untuk memisahkanheap leaching

emas dari batuan pembawanya, dengan semprotan

senyawa tertentu.

”Dari hasil pendataan di tahun 2018, terdapat 57

Selama ini rakyat menambang tapi dianggap ilegal karena pengurusan izin yang rumit. Banyak lokasi penambang rakyat yang luasnya hanya 2 hektare, sementara
ketentuan minimal harus 5 hektare. Izinnya tidak diberikan tetapi masyarakat tetap menambang.



tunan pelaksanaan UU tersebut, harus lebih akomoda-

tif. Perhatian pemerintah ke kegiatan pertambangan

rakyat harus membaik, seperti pada kegiatan pertanian

dan perkebunan yang perlu dibina dan dibantu.

”Sebaiknya dibentuk lembaga setingkat eselon 1

atau minimal eselon 2 di Kementerian ESDM yang khu-

sus menangani pertambangan rakyat. Selama ini ha-

nya ditangani eselon 3, dan itu pun fokus pada penga-

wasan, bukan pembinaan,” terang Ongku.

Masukan lainnya, sebaiknya tambang rakyat ha-

nya diperuntukkan bagi masyarakat dari daerah terse-

but, tidak diperkenankan lintas wilayah. Fasilitas pe-

ngolahan hendaknya dilokalisir dalam satu kawasan di

dalam wilayah pertambangan rakyat. Bahkan sebaik-

nya pengelolaan lingkungannya diserahkan pada satu

badan pengelola.

Kepala Bagian Hukum Ditjen Minerba Sunindyo

Suryo Herdadi menegaskan, bahwa konsep penge-

lolaan izin petambangan rakyat dan pertambangan

tanpa izin (PETI) sebagai dua hal yang berbeda. ”Meski

bisa menjadi salah satu solusi satu sama lain. Tetapi

dari lahirnya sudah berbeda,” tandasnya.

Ia menjanjikan, regulasi yang baru akan lebih

sederhana. ”Sehingga kegiatan PETI bisa ditekan. Ka-

mi juga sudah mencermati kondisi terkini sehingga

aktivitas yang sudah eksisting akan diprioritaskan un-

tuk bisa diterbitkan IPR,” tandas pria yang biasa disapa

Nindyo ini.

Nindyo juga mengatakan, IPR hanya akan diberi-

kan untuk logam, non logam, dan batuan, bagi perora-

ngan dan koperasi. Untuk batu bara sudah tidak diberi-

kan lagi. ”Siapa pun silakan mengajukan izin, langsung

diajukan ke provinsi,” tandasnya.

Anda berminat mengajukan izin?

fasilitas pengolahan dengan hasil 2,5 kg per bulan,” te-

rang Ongku.

Ongku, yang disertasinya juga mengulas tentang

pertambangan rakyat, menyebut setidaknya lima aktor

berperan dalam tambang rakyat. Ada penambang atau

pencari bijih, pengusaha gelondong, penguasa lahan,

penyedia alat, dan pembeli.

Kelompok pertama menggeluti pekerjaan ini ka-

rena tuntutan hidup. Mereka tidak punya alternatif lain.

Tetapi aktor kedua sampai kelima murni untuk men-

cari keuntungan.

Untuk mengurangi kegiatan tambang rakyat, Indo

Muro mengutamakan tenaga lokal sebagai pegawai.

Selain itu menjalin kerjasama dengan pengusaha se-

tempat untuk menjadi pemasok bahan yang dibutuh-

kan perusahaan.

”Kami masih bisa mentolerir kalau harga mereka

lebih tinggi 15% dari harga pemasok yang lain. Cara ini

terbilang berhasil karena sudah ada sebagian yang

sekarang menjadi mitra kami,” terang Ongku.

Hal lainnya adalah memaklumi kegiatan penam-

bang rakyat di wilayah yang selama ini belum dikelola

perusahaan. ”Sepanjang kami belum di lokasi itu, ma-

syarakat boleh menambang di lokasi tersebut,” terang-

nya.

Namun yang dihadapi tidak hanya masyarakat

penambang. Ada juga kelompok yang dalam bahasa

setempat disebut . Mereka mencuri batu daribrunak

stockpile milik perusahaan.

Ongku kemudian menyampaikan beberapa ma-

sukan untuk menangani penambangan rakyat. Ia me-

nilai UU No. 3/2020 belum membuat perubahan yang

signifikan bagi pertambangan rakyat. Peraturan peme-

rintah dan peraturan menteri sebagai turunan dan tun-
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S
ah, Ridwan Djamaluddin terpilih sebagai Di-

rektur Jenderal Mineral Dan Batubara Ke-

menterian ESDM. Ia resmi dilantik oleh

Menteri ESDM Arifin Tasrif pada awal Agustus

lalu. Pria berperawakan tinggi ini jamak di-

kenal sebagai Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi

Bandung.

Ridwan muda, meraih gelar sarjananya dari bi-

dang teknik geologi dan geospasial ITB. Kemudian,

melanjutkan pendidikan pada program Pengin-master

deraan Jauh Fakultas Geoinformasi dan Obsevasi Bumi

University of Twente, Belanda. Dan menyelesaikan ge-

lar doktornya dari Texas A&M University di bidang yang

sama.

Pada tahun 2005, ia pernah menjadi Sekertaris

Jenderal Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Selain itu, hing-

ga kini ia juga masih aktif sebagai anggota Persatuan

Insinyur Indonesia. Ridwan memiliki hobi menyelam,

SOSOK BARU
DIRJEN MINERBA

NASIONAL

Pos urusan tambang diisi nahkoda

baru, Ridwan Djamaluddin terpilih

setelah melalui seleksi sejak beberapa

bulan lalu. Dengan latar belakang

geologi, berpengalaman menangani

bidang infrastruktur di Kemenko Maritim

dan Investasi, ia dinilai bakal membawa

angin segar bagi sektor pertambangan.
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Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM.



bahkan pada tahun 2003, ia pernah mengikuti ajang

Museum Rekor Dunia Indonesia untuk bidang menye-

lam laut dalam.

Di instansi pemerintahan, Ridwan lalu lalang se-

bagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan

Transportasi di Kementerian Koordinator Bidang Ke-

maritiman dan Investasi, mengawal kebijakan Menteri

Luhut Binsar Pandjaitan.

Saat pemerintah hendak menutup ekspor nikel

tahun lalu, Ridwan adalah orang pertama yang me-

ngumumkan rencana tersebut di hadapan publik. Kala

itu, ia sedang menjadi pembicara kunci pada ajang

pameran yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni

Metalurgi ITB.

Tak berselang lama, rencana tersebut akhirnya

serius diketuk, disahkan oleh Kementerian ESDM. Dan

terhitung sejak awal tahun ini, nikel mentah tidak boleh

dijual ke luar negeri.

Proses Seleksi

Ridwan terpilih sebagai Dirjen Minerba setelah

mengikuti seleksi terbuka yang berlangsung sejak Ma-

ret lalu. Selama seleksi, berdasarkan proses penyari-

ngan seleksi, ada enam kandidat yang dinyatakan lolos

uji administrasi, dan berhak melenggang ke babak wa-

wancara penulisan makalah.

Munculnya keenam nama kandidat tersebut dike-

tahui dari surat Menteri ESDM bernomor 18.Pm/72/

SJN.P/2020, yang diunggah di situs resmi Kementerian

ESDM. Adapun enam nama yang dinyatakan lolos itu,

empat di antaranya berasal dari internal Kementerian

ESDM, sedangkan dua sisanya berasal dari Kemente-

rian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,

termasuk Ridwan.

Nama kandidat dari Kemenkomarves yang lain,

adalah Yohannes Yudi Prabangkara. Alumnus Geologi

Universitas Gadjah Mada ini, tercatat sebagai Direktur

Industri Pendukung Infrastruktur, dan pernah menjabat

sebagai Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan

Energi. Keduanya sama-sama di bawah pimpinan Rid-

wan Djamaluddin.

Sedangkan empat nama selanjutnya dari Kemen-

terian ESDM, yaitu Yunus Saefulhak yang kini menjabat

sebagai Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral

Ditjen Minerba. Lalu Sujatmiko, Direktur Pembinaan

dan Pengusahaan Batubara. Kemudian Agung Pribadi,

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan

Kerjasama Kementerian ESDM.
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Ridwan Djamaluddin dilantik oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada awal Agustus lalu.



Pekerjaan Rumah Dirjen Baru

Saat proses seleksi masih berlangsung, Ketua

Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia,

Rizal Kasli mengatakan, siapapun yang menduduki

kursi Dirjen Minerba, harus memiliki rekam jejak dan

latar belakang di bidang kebumian, dan memiliki pe-

ngalaman yang relevan dalam hal isu-isu pengolahan

bahan galian pertambangan. Sehingga memiliki dasar

dan konsep untuk menata industri pertambangan In-

donesia demi kemajuan bangsa dan negara, serta

peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.

Kemudian soal kapasitas dan kapabilitas, Dirjen

Minerba harus bukan pendatang baru, baik secara ke-

ilmuan maupun pengalaman. Harus sosok yang mau

mendengar berbagai masukan, baik dari kalangan pe-

merintah sendiri, antar lembaga pemerintah, asosiasi

profesi, pengusaha dan masyarakat pada umumnya.

Karena Dirjen juga berfungsi sebagai regulator, maka

masukan menjadi sangat penting agar dunia pertam-

bangan dapat lebih bermanfaat.

”Dirjen mesti menghasilkan regulasi yang applica-

ble untuk dapat diterapkan dalam industri,” ungkapnya.

Kata Rizal, pekerjaan rumah yang paling utama,

yang menanti untuk dirampungkan oleh Dirjen anyar,

tentu soal UU Minerba yang baru. Pemerintah, khusus-

nya Dirjen Minerba harus segera melahirkan aturan

pelaksanaannya agar kepastian hukum di bidang per-

tambangan dapat tercipta, yang meliputi peraturan pe-

merintah, dan peraturan menteri.

Tugas selanjutnya, memastikan kepastian hukum

itu sendiri. Selama ini, tantangan terbesar dalam in-

vestasi di bidang pertambangan adalah kepastian hu-

kum. Regulasi tidak boleh cepat berubah, apalagi bis-

nis pertambangan merupakan industri dengan inves-

tasi jangka panjang.

Terakhir, Mohamad Priharto Dwinugroho, yang

pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan

Data Pada Pusat Data Dan Teknologi Informasi ESDM,

dan pernah dilantik oleh mantan Menteri ESDM Igna-

sius Jonan menjadi Kepala Pusat Pengembangan Sum-

ber Daya Manusia Aparatur pada Badan Pengemba-

ngan Sumber Daya Manusia ESDM.

Kursi Dirjen Minerba tergolong menjadi yang pa-

ling panas di Kementerian ESDM, banyak yang ber-

minat. Pengisi posisi ini memiliki sederet kewenangan

penting, di antaranya mengeluarkan beragam izin dan

melakukan negosiasi perpanjangan kontrak-kontrak

tambang.

Apalagi, setelah keluar Undang-Undang Nomor 3

tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-

bara atau UU Minerba baru, kewenangan izin tambang

dipindah seluruhnya ke tingkat pusat. Sehingga peran

Dirjen Minerba semakin strategis.

NASIONAL
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Rizal Kasli, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia.

Ridwan terpilih sebagai Dirjen Minerba setelah mengikuti seleksi terbuka yang berlangsung sejak Maret lalu.
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Kemudian, bagaimana memastikan penyelara-

san kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Harmonisasi sangat penting dalam iklim investasi

pertambangan. Keduanya harus saling mendukung.

Yang tidak kalah penting adalah dengan ditariknya

kewenangan izin pertambangan ke tingkat pusat lewat

UU Minerba baru, Dirjen Minerba harus bisa melaku-

kan pengawasan dan pembinaan secara maksimal. Ini

merupakan tantangan berat, mengingat jumlah izin

tambang mencapai ribuan. Dan bagaimana memasti-

kan semua izin tersebut telah sesuai dengan regulasi

dan memberi kontribusi optimal.

”Ada sekitar 6.500 Izin Usaha Pertambangan yang

berstatus yang harus dilayani oleh Dir-clear and clean

jen Minerba, dengan rentang wilayah yang luas dan

beragam, serta komoditi yang banyak,” ujar Rizal Kasli.

Dunia pertambangan Indonesia masih mengha-

dapi sejumlah masalah teknis dan nonteknis yang

kompleks, seperti kegiatan eksplorasi yang cenderung

stagnan, sehingga tidak ada penambahan signifikan

atas data cadangan dan sumberdaya, tumpang tindih

lahan pertambangan dengan sektor lain, tambang ille-

gal, pengelolaan lingkungan, serta konflik dengan

masyarakat lokal.

Saat ini, pertambangan bukan lagi dipandang

sebagai kegiatan yang strategis dan vital. Paradigma ini

telah bergeser karena kontribusinya bagi pertumbuhan

ekonomi nasional dianggap kecil. Justru, nilai strategis

dan vital komoditi tambang terletak pada kegiatan pe-

ngolahan, pemurniaan dan pemanfaatannya. Manfaat

ganda dari hilirisasi tidak hanya akan meningkatkan

nilai devisa yang berkali-kali lipat, namun juga akan

memperpanjang rantai pasok kegiatan ekonomi, pe-

ningkatan dan penambahan usaha jasa, serta penam-

bahan tenaga kerja. Hal tersebut menuntut seorang

Dirjen Minerba agar memiliki visi soal hilirisasi.

Tahun 2023 menjadi tenggat untuk melakukan

hilirirasi seluruh barang tambang di dalam negeri, se-

telah sejak tahun 2009 silam, kegiatan hilirisasi diwajib-

kan dalam UU No 4 tahun 2009 atau UU Minerba lama

tapi tidak berjalan maksimal.

Demi mendorong itu semua, kata Rizal, reformasi

birokrasi di Ditjen Minerba menjadi penting, yang meli-

puti sistem pelayanan, pembinaan, pengawasan serta

pelaporan. Kendati dalam beberapa tahun terkahir

telah dilakukan sejumlah pembenahan, namun masih

terdapat ruang untuk dilakukan pengembangan, di an-

taranya dengan melakukan perbaikan dan penyelera-

san peraturan, penyediaan dan penambahan infra-

struktur, maupun penambahan dan peningkatan kua-

litas usmber daya manusia.

Sosok calon Dirjen tak saja harus menguasai se-

cara detail dan mendalam kegiatan teknis pertamba-

ngan, tetapi juga harus memahami secara menyeluruh

sengkarut masalah yang dihadapi sektor pertamba-

ngan, sehingga mampu menguarai satu-persatu strate-

gi penyelesaiannya.

”Siapapun yang terpilih menjadi Dirjen Minerba,

kami dari Perhapi berharap investasi di bidang pertam-

bangan dapat tumbuh dan memberi manfaat optimal

bagi bangsa dan negara. Itu kuncinya ada di tangan

Dirjen,” tegas Rizal.

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Aso-

siasi Pertambangan Batubara Indonesia, Hendra Sina-

dia, tantangan berat yang mesti dihadapi Dirjen baru,

ialah soal pemenuhan target-target yang ditetapkan

oleh pemerintah di tengah Pandemi Covid-19, yang

turut membawa dampak signifikan ke industri pertam-

bangan.

Soal UU Minerba yang baru, Hendra berharap

agar pelaku usaha dilibatkan dalam penyusunan regu-

lasi turunannya, soal rancangan peraturan pemerintah,

yang salah satu pokoknya mengatur perpajakan indus-

tri pertambangan.

Lebih lanjut, ia menyoroti soal koordinasi antara

Kementerian ESDM dengan kementerian lainnya, yang

perlu untuk ditingkatkan. Seperti dengan Kementerian

Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke-

hutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perin-

dustrian, dan sebagainya.

Hendra turut menyinggung juga soal stigma ne-

gatif aktivitas pertambangan yang kental menyelimuti

benak masyarakat umum. Padahal, sektor pertamba-

ngan memiliki peran besar dalam hal pembangunan

negara. Menurutnya, masalah ini muncul karena le-

mahnya komunikasi publik terkait peran dunia pertam-

bangan.

”Sosialisasi mengenai keberadaan sektor per-

tambangan kepada masyarakat luas sedapat mungkin

bisa lebih ditingkatkan,” ujarnya.

Di kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Indo-

nesia Mining Association, Djoko Wijayanto mengata-

kan, ia memiliki harapan yang sama seperti pelaku

usaha lainnya, khususnya soal UU Minerba terbaru,

agar Dirjen anyar dapat secara cepat menyelesaikan

aturan pelaksana dari UU Minerba.

”Agar tidak terjadi , yang akan menim-status quo

bulkan ketidakpastian dunia usaha,” jelasnya.

Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia.



susun rapi di dasar laut dengan kedalaman 10-12
Meter di Pulau Gosong,Aceh Barat Daya

Di bawah supervisi Tim Coral Watch Aceh serta
Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Tim Mifa-BEL &
PDC terus melakukan pengambilan, pencangkokan
dan transportasi karang sebagai salah satu program
kemitraan dan sejalan dengan program pemerintah
daerah khususnya bidang konservasi.

Terumbu karang merupakan suatu ekosistem
yang dibentuk dan didominasi oleh komunitas koral.
Terumbu karang memiliki berbagai manfaat yang sa-
ngat beragam. Manfaat dari terumbu karang terbagi
menjadi dua yaitu manfaat langsung dan tidak lang-
sung. Manfaat langsung yaitu sebagai tempat pariwi-
sata dan keanekaragaman hayati. Sedangkan pe-
manfaatan tidak langsung yaitu sebagai pelindung
pantai secara alami, seperti abrasi pantai yang dise-
babkan gelombang dan ombak laut.

Saat ini, Tim Mifa & PDC terus melakukan mo-
nitoring rutin pertumbuhan program transplantasi
terumbu karang dengan turut melibatkan Polairud
setempat sebagai bentuk sinergi antar lembaga da-
lam menjaga kelestarian ekosistem laut. Kegiatan
pemantauan dilakukan secara rutin selama 3 bulan
sekali dalam setahun.

P
T Mifa Bersaudara PT Bara Energidan
Lestari bekerjasama dengan Pusong Di-
ving Club (PDC) secara berkelanjutan
terus melaksanakan program rehabilitasi
ekosistem terumbu karang di zona inti wila-

yah konservasi pantai barat Pantai Barat Selatan
Aceh. Sejauh ini, perusahaan juga telah membangun
apartemen ikan sebanyak 3 (tiga) unit yang telah di

PROGRAM TRANSPLANTASI
TERUMBU KARANG

LINGKUNGAN

” T KProgram Rehabilitasi erumbu arang di Zona
Inti Wilayah Konservasi merupakan wujud

komitmen perusahaan terhadap lingkungan
dalam melestarikan ekosistem kelautan melalui
program CSR perusahaan, untuk itu kami akan

mengupayakan secara maksimal bersama
masyarakat dan pemerintah untuk melakukan
pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan ”,

Ricky Nelson    Direktur Utama PT Mifa–
Bersaudara & PT Bara Energi Lestari.
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PROGRAM TRANSPLANTASI
TERUMBU KARANG

Tujuan dari kegiatan monitoring ini adalah untuk
menjaga dan melindungi kawasan ekosistem terum-
bu karang agar keanekaragaman hayati dari ekosis-
tem tersebut dapat terjaga dan terpelihara dengan
baik secara berkelanjutan. -Selain itu dengan hadir
nya Program ini diharapkan bukan hanya sebatas
kepedulian terhadap lingkungan namun juga dapat
menunjang aspek perekonomian sosial dan daerah
tersebut yang notabene sebagai nelayan disana.

Perlu diketahui bersama Abdya merupakan
daerah perlindungan yang ditetapkan oleh Menteri

Perhubungan. Dalam kondisi darurat serta cuaca
buruk, kapal-kapal dapat berlindung di sekitar kawa-
san tersebut mengingat secara karakteristik geo-
grafis wilayah perairan Barat Selatan Aceh langsung
berhadapan dengan Samudera Hindia. Wilayah per-
airan ini juga terkenal dengan cuaca dan gelombang
yang cukup ekstrim pada periode tertentu, sehingga
untuk memenuhi standar keselamatan di sektor pela-
yaran Operator Tersus harus mampu memetakan
seluruh potensi yang akan terjadi.
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Green diesel atau diesel biohidrokarbon ini,

dipro-ses dari refined bleached deodorized palm oil

alias mi-nyak kelapa sawit yang sudah diolah sampai

hilang ge-tah, pengotor dan baunya. Green diesel

dinilai memiliki keunggulan dibanding diesel berbasis

fosil maupun biodiesel dari , yangfatty acid methyl ester

sudah ada sebelumnya. Memiliki yangcetane number

relatif lebih tinggi, sebesar 79. Lalu konten sulfur yang

lebih rendah, stabilitas oksidasi lebih baik, dan warna

yang lebih jernih.

”Harapannya, uji coba ini bisa dilanjutkan di ki-

lang lainnya, sehingga kita benar-benar bisa mandiri

dalam menghasilkan bahan bakar minyak dengan ba-

han baku dari dalam negeri,” kata Direktur Bioenergi,

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Kon-

servasi Energi, Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna.

Keunggulan dalam hal stabilitas ok-green diesel

sidasi, diperoleh berkat prosesnya yang menggunakan

gas hidrogen Berbeda dengan biodiesel, di mana pe-.

ngolahannya menggunakan gas oksigen, yang memba-

wa dampak pada tingginya kadar oksidasi sehingga

rentan menyebabkan korosi pada mesin kendaraan.

Menariknya, pengolahan dengan gas higrogen ini

berhasil dilakukan berkat bantuan katalis Merah Putih,

I
ndonesia kembali mencetak pencapaiannya

dalam mengolah sawit menjadi bahan bakar. Kali

ini, sawit berhasil diramu bukan sekadar menjadi

campuran, tetapi menjadi diesel murni yang dapat

langsung diaplikasikan pada kendaraan. Namanya

green diesel, yang pada pertengahan Juli lalu, PT Perta-

mina mengumumkan hasil uji coba produksinya seba-

nyak seribu barel per hari dari kilang Dumai, Riau.

SIASAT SUMBAT IMPOR
LEWAT SAWIT

ENERGI

Dalam rangka mengurangi impor minyak

mentah, pemerintah gencar mendorong

pengolahan sawit menjadi sejumlah

produk bahan bakar kendaraan. Setelah

implementasi program biodiesel

mencetak hasil signifikan, uji coba racikan

sawit menjadi green diesel, green

gasoline green jet avtur,, dan kian dikebut.
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teknologi buatan dalam negeri hasil kerjasama Perta-

mina dan Institut Teknologi Bandung.

Seolah tak mau kehilangan momentum, pene-

muan katalis Merah Putih segera disambut dengan

langkah konkrit. Pertamina, PT Pupuk Kujang, dan PT

Rekacipta Inovasi ITB membentuk perusahaan pa-

tungan untuk mendirikan pabrik katalis pertama karya

anak bangsa ini. Pada September tahun ini, konstruksi

pabrik direncanakan bakal dimulai, lokasinya berada

di kawasan Cikampek, Jawa Barat.

Saat menghadiri penandatangan pembentukan

perusahaan tersebut, Menteri ESDM Arifinjoint venture

Tasrif menyatakan, pendirian pabrik katalis akan me-

nunjang upaya pemerintah dalam mengurangi keter-

gantungan teknologi dari luar negeri, dan memperce-

pat program bioenergi sebagai pengganti energi fosil,

yang pemenuhan kebutuhannya masih mengandalkan

impor.

Berdasarkan catatan Pertamina, tahun lalu impor

minyak mentah atau mencapai sekitar 75 jutacrude

barel. Namun dibanding dua tahun sebelumnya, angka

tersebut mengalami penurunan yang amat drastis.

Pada tahun 2018, impor minyak mentah Pertamina

tercatat sebanyak 113 juta barel, dan sebanyak 117 juta

barel di tahun 2017.

”Saat ini, kita memiliki tiga proyek strategis nasi-

onal, di antaranya di kilang Dumai yang sudah megha-

silkan sebagai langkah awal. Ada lagi digreen diesel

kilang Cilacap yang akan menghasilkan biodiesel, dan

saat ini pabrik katalis yang ditargetkan selesai tahun

2021,” ujar Arifin.

Untuk biodiesel, yang mandatorinya sudah ber-

jalan sejak beberapa tahun belakangan, terbukti ber-

hasil menekan pengeluaran kas negara untuk impor. Di

tahun 2019, nilai penghematan devisa berkat biodiesel

mencapai USD 3,35 miliar atau hampir setara Rp 50

triliun. Capaian ini membuat pemerintah ingin segera

mengimplementasikan peningkatan campuran bio-

diesel, dari sebesar 30 persen (B30) menjadi 40 persen

(B40).

Lebih lanjut, pemerintah juga mencanangkan

pengolahan sawit menjadi sejumlah produk turunan

bahan bakar lainnya, mulai dari bioethanol, bensin

biohidrokarbon atau , hingga avtur biohi-green gasoline

drokarbon atau .green jet avtur

Menurut Andriah Feby, seluruh produk yang ter-

golong ini, diproyeksikan pengembangan-green fuel

nya melalui kilang-kilang Pertamina yang berada di
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Menteri ESDM Arifin Tasrif: pendirian pabrik katalis akan menunjang upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan teknologi dari luar negeri, dan
mempercepat program bioenergi sebagai pengganti energi fosil, yang pemenuhan kebutuhannya masih mengandalkan impor.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif



sentra penghasil sawit. ”Baik secara dico-processing

kilang-kilang , maupun ke depannya denganexisting

pembangunan kilang baru yang didedikasikan untuk

green fuel,” ungkapnya.

Co-processing merupakan salah satu cara yang

dilakukan untuk memproduksi melalui pro-green fuel

ses pengolahan bahan baku minyak nabati dengan

minyak bumi secara bersamaan.

Pertamina telah menyiapkan kilang Cilacap untuk

bisa melakukan uji coba produksi padagreen avtur

akhir tahun 2020. Direktur Utama Pertamina, Nicke Wi-

dyawati menjelaskan, pihaknya akan melakukan pe-

ENERGI
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ngolahan dengan injeksi sekitar tiga per-co-processing

sen minyak kelapa sawit yang sudah dibersihkan pe-

ngotornya.

”Uji coba merupakan bagian darigreen avtur

roadmap pengembangan kilang nabati. Selain Dumai,

Pertamina juga akan membangun dua kilang nabati

lainnya, yaitu di Cilacap dan Plaju,” ujar Nicke.

Kilang nabati di Cilacap nantinya dapat mem-

produksi total energi hijau dari sawit berkapasitas 6.000

barel per hari, sedangkan di Plaju, kapasitasnya sekitar

20 ribu barel per hari.

”Beberapa perusahaan dunia sudah dapat me-

ngolah minyak sawit menjadi dangreen diesel green

avtur green gasoline, namun untuk , Pertamina meru-

pakan yang pertama di dunia,” imbuhnya.

Green gasoline sendiri, telah berhasil diuji coba di

fasilitas kilang Plaju dan Cilacap sejak tahun lalu, yang

kini telah berkembang, dengan injeksi minyak sawit

menjadi sebesar 20 persen.

Nicke juga menambahkan, produk energi hijau

ini akan memanfaatkan pasokan sawit yang melimpah

di dalam negeri. Langkah ini juga positif, karena akan

mengurangi defisit transaksi negara akibat impor mi-

nyak mentah, sekaligus mendorong pertumbuhan eko-

nomi nasional.

Sebagai informasi, minyak sawit nasional saat ini

produksinya mencapai 46 juta ton, sedangkan keku-

atan serapan dari , tercatat seki-fatty acid methyl ester

tar 11 persen. Daya serap ini diharapkan akan mening-

kat seiring perkembangan kilang-kilang nabati yang

disiapkan untuk menghasilkan berbagai produk energi

berbasis sawit.

Hasil signifikan dari mandatori biodoesel dengan campuran 30 persen (B30),
membuat pemerintah ingin segera mengimplementasikan campuran 40 persen
(B40).





L
ogam Tanah Jarang (LTJ) kembali menjadi

perbincangan akhir-akhir ini. Salah satu yang

memicunya adalah pertemuan Luhut Binsar

Pandjaitan, Menko Maritim dan Investasi de-

ngan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo

Subianto. Dua Menteri berlatar militer ini membahas

tentang pemanfaatan LTJ untuk persenjataan Indone-

sia.

Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djo-

han dalam suatu kesempatan bahkan mengaku telah

bertemu Menhan Prabowo Subianto. Keduanya mem-

bahas tentang pemanfaatan logam tanah jarang untuk

industri pertahanan. Maklum saja wilayahnya dikenal

sebagai penghasil timah. Sementara LTJ merupakan

mineral ikutan dari produk timah.

Sesungguhnya pembahasan terkait LTJ ini sudah

sejak lama. Bahkan pemerintah sejak 2015 sudah

membentuk konsorsium. Anggotanya dari enam ke-

menterian dan lembaga. Mulai dari Kementerian Perin-

SETELAH

DUA MENTERI BERTEMU

KOMODITI

Logam Tanah Jarang kembali menjadi

perbincangan. Ini setelah Menko

Maritim dan Investasi Luhut B

Pandjaitan dan Menhan Prabowo

Subianto bertemu. Ada keinginan

memanfaatkan LTJ sebagai bahan

baku alutsista Indonesia. Menunggu

langkah konkrit selanjutnya.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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dustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Ristek, Ke-

menterian BUMN, BATAN dan BPPT. Dalam konsorsi-

um tersebut dibentuk beberapa kelompok kerja (Pok-

ja). Ada Pokja inventarisasi dan eksplorasi, Pokja pe-

ngolahan, Pokja Aplikasi, serta Pokja kebijakan dan

regulasi.

Meski belum terlihat langkah nyata dari konsor-

sium ini, BATAN sebagai bagian dari konsorium telah

melangkah cukup jauh. Badan yang ditugaskan mena-

ngani nuklir ini sudah mulai mengolah LTJ. Ada tiga unit

kerja yang melakukan pengolahan LTJ meski dalam

skala laboratorium. Ada Pusat Teknologi Bahan Galian

Nuklir (PTBGN), yang mengolah pasir monasit menjadi

LTJ hidroksida. PTBGN punya fasilitas pe-pilot plant

misahan LTJ, uranium dan thorium atau PLUTHO de-

ngan kapasitas umpan monasit 50 kilogram per .batch

Pasir monasit didatangkan dari PT Timah.

Produk LTJ Hidroksida dari PLUTHO sudah bebas

dari mineral radioaktif. Produknya dimanfaatkan lebih

lanjut PSTA BATAN Yogyakarta dan Tekmira ESDM.

Selain kegiatan pengolahan dalam skala lab, PTBGN

BATAN juga melakukan penelitian untuk ekstraksi LTJ

dari Slag-II PT Timah yang masih mengandung LTJ

cukup signifikan.

Selain kegiatan pengolahan, dalam 2 tahun ter-

akhir, PTBGN mulai melakukan eksplorasi LTJ. Ini dila-

kukan bersamaan dengan eksplorasi uranium dan tho-

rium. LTJ biasanya berasosiasi dengan mineral radio-

aktif. Kegiatan eksplorasi LTJ bekerja sama dengan PT

Timah. Beberapa daerah yang telah dilakukan pros-

peksi awal antara lain Mamuju, Ketapang dan Pulau

Singkep.

PTBGN mempunyai laboratorium uji yang me-

madai untuk melakukan riset LTJ. Termasuk mikro XRF

yang mampu menganalisis hampir seluruh unsur (no-

mor atom 6) sekaligus jenis mineral, dengan preparasi

sampel yang sangat sederhana.

Pusat Sains dan Teknologi Akselerator (PSTA)

BATAN Yogyakarta telah melakukan penelitian terkait

LTJ dengan berbagai umpan. Sebagai kelanjutan dari

penelitian di PTBGN, PSTA telah mengolah lebih lanjut

LTJ hidroksida produk PTBGN menjadi elemen oksida,

yaitu lantanum oksida, cerium oksida dan konsentrat

neodymium.
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PTBGN punya fasilitas pemisahan LTJ, uranium dan thorium atau PLUTHO.pilot plant

Logam Tanah Jarang (LTJ) kembali menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Salah
satu yang memicunya adalah pertemuan Luhut Binsar Pandjaitan, Menko
Maritim dan Investasi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.



Lalu BLU Tekmira, Kementerian ESDM juga telah

rutin melakukan kajian terkait dengan LTJ. Salah satu-

nya melakukan riset di abu batu bara. Dilakukan di

beberapa PLTU. Hasilnya memang ditemukan LTJ na-

mun dengan kandungan yang relatif kecil dibanding

yang ada di timah.

Ada juga PT Timah Tbk yang punya rencana

membangun pabrik pengolahan logam tanah jarang.

Produsen timah terbesar dunia ini berencana memba-

ngun pabrik pengolahan monasit pada akhir tahun

2020. Saat ini sedang menyelesaikan desain dan studi

kelayakan.

Diharapkan dengan adanya perhatian dari Menko

Maritim serta Menteri Pertahanan akan mempercepat

untuk Indonesia segera memiliki pabrik pengolahan

LTJ.

****

Sebagaimana diketahui, ada 17 unsur dalam LTJ,

dengan perincian 15 lantanida termasuk satu unsur

sintetis ditambah skandium dan yttrium. Logam yang

satu ini punya banyak manfaat dan mulai banyak dibu-

ru. Neodymium misalnya dijadikan sebagai permanen

magnet yang sangat bermanfaat. Magnet untuk segala

macam yang juga digunakan di layar-layar di smart-

phone dan LCD.

Kemudian teknologi elektronik yang maju juga

sudah menggunakan LTJ. Mobil juga banyak menggu-

nakan sebagai (campuran), kabel pun pakai se-alloy

rium yang bisa tahan panas. Untuk dunia kesehatan

cadmium untuk material kesehatan.tracing

Kemudian untuk senjata modern semua sudah

PSTA memiliki pengolahan LTJ hi-pilot plant

droksida menjadi tiga produk di atas. Selain itu PSTA

juga mengolah LTJ dari xenotim dan telah menda-

patkan produk konsentrat yttrium (Y), gadolinium (Gd)

dan dysprosium.

Lalu Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju

(PSTBM) BATAN telah mengembangkan smart magnet

untuk aplikasi cat anti deteksi radar dari salah satu un-

sur LTJ yang telah dihasilkan PSTA BATAN Yogyakarta.

PSTBM bekerjasama dengan PT Sigmautama Paint te-

lah melakukan uji coba pengecatan anti radar pada

sebuah kapal TNI AL. Uji coba ini pun telah terbukti de-

ngan malakukan uji coba dengan radar statis dan dina-

mis. PSTBM juga melakukan riset untuk magnet per-

manen (NdFe dan (Nd,Pr) FeB).

KOMODITI
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Logam Tanah Jarang bukan unsur utama penyusun batuan sehingga disebut , adalah mineral ikutan dari beberapa produk mineral dunia.rare

PSTBM BATAN telah mengembangkan untuk aplikasi cat antismart magnet
deteksi radar.
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menggunakan (paduan logam) yang ada campu-alloy

ran LTJ. Karakteristiknya lebih keras, lebih tahan ter-

hadap panas, gesekan, dan sebagainya.

Dengan manfaatnya demikian beragam, LTJ

menjadi komoditas yang paling diburu. Bahkan men-

jadi latar dari perang dagang antara Amerika Serikat

dengan Cina beberapa tahun lalu. Di mana Amerika

Serikat mengadukan Cina ke WTO karena kebijakan

Cina  yang  mengurangi  ekspor  LTJ.  Sejauh  ini  Cina

menjadi produsen terbesar dari LTJ. Indonesia juga

menyimpan potensi LTJ.

Meski disebut logam tanah jarang tetapi kebera-

daanya tidak bisa juga dibilang jarang. Di beberapa

tempat logam ini juga melimpah. Namun LTJ bukan

unsur utama penyusun batuan sehingga disebut .rare

Dia adalah mineral ikutan dari beberapa produk mine-

ral dunia.

Sejauh ini logam tanah jarang yang ditemukan di

Indonesia paling banyak ada di komoditi timah. Di lo-

kasi pengolahan timah milik PT Timah di Muntok,

Bangka sudah ada stok monasit dalam jumlah besar

dan diawasi langsung oleh BATAN.

Tetapi sesungguhnya logam tanah jarang juga

terdapat di beberapa komoditi. Meski dari sisi kompo-

sisi terbilang kecil. Sebut saja di abu batu bara dari

PLTU. Baik (abu terbang) maupunfly ash bottom ash

(abu mengendap). Hasil riset BLU Tekmira menyebut-

kan di abu batu bara sebagai limbah PLTU ada kandu-

ngan logam tanah jarang. Memang jumlahnya tidak

besar tetapi dengan banyaknya volume abu batu bara

di setiap PLTU, jika diolah tentu bisa menghasilkan lo-

gam tanah jarang dalam jumlah besar.

Kemudian juga di limbah pengolahan bauksit

menjadi alumina atau yang disebut . Di limbahred mud

smelter bauksit ini, ada beberapa kandungan mineral

penting yang masuk dalam kelompok logam tanah ja-

rang seperti scandium. Juga ada aluminium dan vana-

dium.

Secara umum LTJ terdapat dalam monasit dan

xenotime. Data dari PSDMBPB, sumber daya bijih mo-

nasit ada 7 miliar ton sedangkan sumber daya LTJ ada

191 ribu ton. Persebaran monasit ada di daritin belt

Kepri sampai Bangka Belitung. Data sumber daya dan

cadangan yang disebutkan ini berdasarkan pengakuan

dari pemegeang IUP dan IUPK timah. Sejauh ini paling

tidak ada 22 robu ton monasit yang tersimpan dengan

baik di tempat pengolahan timah milik PT Timah.

Kandungan LTJ 60 persen dari monasit.

Selain itu, kegiatan eksplorasi LTJ selain di daerah

tin belt juga sudah dilakukan di beberapa daerah dan

mempunyai potensi LTJ. Mulai dari Provinsi Riau, Ta-

panuli Utara (Sumut), Ketapang dan Bengkayang (Kal-

bar), Banggai (Sulawesi Tengah), dan Mamuju (Sula-

wesi Barat). Meski demikian belum ada data yang

mendalam di daerah-daerah tersebut.

Kegiatan eksplorasi masih perlu dilaksanakan

secara intensif dan sistematis untuk mendapatkan data

sumber daya dan cadangan. Ini bisa dilakukan oleh

Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan telah bertemu Menhan Prabowo Subianto, membahas tentang pemanfaatan logam tanah jarang untuk industri
pertahanan. wilayah Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil timah. Sementara LTJ merupakan mineral ikutan dari produk timah.



yang satu ini. Sebab monasit sudah ada, tidak perlu

impor untuk menambang, sudah ada bersama tam-

bang timah itu sendiri. Bahkan selama Indonesia be-

lum punya pabrik pengolahan monasit, ada potensi LTJ

diekspor secara ilegal. Karena IUP timah yang kecil

tidak mampu membangun pabrik pengolahan sendiri.

Menariknya secara kebijakan, pengolahan LTJ su-

dah dituangkan di dalam Rencana Induk Pengemba-

ngan Industri Nasional (RIPIN). Industri LTJ termasuk

salah satu prioritas nasional. Kemudian di dalam Ren-

cana Induk Riset Nasional (RIRIN). Sayangnya itu be-

lum terlihat dalam implementasi.

Kepala Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir

(PTBGN) BATAN, Yarianto Sugeng Budi Susilo kepada

Majalah TAMBANG menyebutkan ada beberapa ken-

dala yang dihadapi. Menurutnya hal pertama yang per-

lu dilakukan adalah menciptakan pasar dalam negeri.

Selama ini menurutnya sudah ada seperti kabel tega-

ngan tinggi yang ada kandungan LTJ (Ce) sehingga

mampu menjaga konduktivitas dan tahan panas (di

gardu induk).

Kemudian cat anti radar untuk peralatan perang

Indonesia. Namun untuk yang ini masih perlu komit-

men untuk pengembangan industri alutsista yang

mandiri di Indonesia.

”Dunia medis, seperti gadolinium yang berperan

sebagai kontras , samarium untuk penahan rasaagent

sakit penderita kanker stadium 4 (paleatik). Juga perlu

ekspansi pasar LTJ dalam negeri bagi kebutuhan indus-

Pokja inventarisasi dan eksplorasi LTJ. Pokja ini diko-

ordinir oleh Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan

Panas Bumi (PSDMBPB), Kementerian ESDM.

***

Dengan potensi yang ada, sudah saatnya Indo-

nesia membangun pabrik pengolahan LTJ. Ini penting

karena bisa menopang industri strategis. Pertanyaan-

nya apakah pemerintah serius untuk mengelola logam
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Yarianto Sugeng Budi Susilo, Kepala Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir
(PTBGN) BATAN.

Selama ini sudah ada seperti kabel tegangan tinggi yang ada kandungan LTJ (Ce) sehingga mampu menjaga konduktivitas dan tahan panas (di gardu induk).



tri elektronik, baterai, mobil, komponen pesawat dan

lainnya. Harus ada desain besar yang jelas dan komit-

men pemerintah dan pelaku usaha,” tandas Yarianto.

Hal lain yang juga penting dilakukan adalah tek-

nologi ekstraksi, pemurnian, pemisahan yang sudah

dikuasai sampai pembuatan oksida atau konsentrat

La, Ce, Gd, dan Nd. Akan tetapi masih perlu dikem-

bangkan untuk unsur yang lain dan pembuatan logam

serta paduannya . Kemudian untuk aplikasi juga(alloy)

perlu dikembangkan lebih lanjut.

”Proses hilirisasi untuk yang pertama ( )start up

dengan melakukan dari ke skalapilot plantscale up

industri memerlukan perhitungan yang matang terkait

risiko investasi. Ini menjadi salah satu kendala utama,”

ujarnya lagi.

Hal lain yang tidak kalah penting menurutnya

adalah regulasi. Sampai saat ini, khusus untuk mineral

ikutan radioaktif yang mengadung LTJ seperti monasit

sebagai produk samping pertambangan timah. Sejauh

ini belum ada regulasi tata kelola dan perizinannya, se-

hingga masih ada kendala dalam kepastian berusaha.

”Monasit sudah banyak yang hilang dan diperjual-

belikan secara illegal,” ungkapnya. ”Dari sisi kebijakan

yang tertuang dalam RIPIN sudah jelas ada roadmap

pengembangan industri LTJ sampai tahun 2035. Namun

dalam tataran praktik, mungkin masih perlu intervensi

pemerintah berupa kebijakan khusus terkait insentif

seperti keringanan pajak, jaminan penggunaan teknlogi

lokal dan kemudahan perizinan,” tambahnya.

Saat ini pun sedang disusun RPP Pengusahaan

dan Perizinan Pertambangan Bahan Galian Nuklir. Da-

lam ini akan diatur pengusahaan dan perizinanbeleid

terkait bahan galian nuklir mineral radioaktif sebagai

mineral utama dan mineral ikutan.

”Saat ini masih ada kekosongan hukum terkait

pengusahaan mineral radioaktif yang memang diama-

nahkan untuk diatur melalui UU ketenaganukliran dan

turunannya. UU Ketenaganukiran baru mengatur un-

tuk pemanfaatan mineral radioaktif secara non komer-

sial, sehingga diperlukan PP yang mengatur untuk pe-

ngusahaan. RPP saat ini masih proses harmonisasi di

Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan da-

lam waktu yang tidak terlalu lama akan selesai,” tandas

Yarianto.

Ia pun merekomendasikan untuk membentuk

Badan Pengelola LTJ seperti BUMN-BUMD. Secara khu-

sus di Bangka Belitung untuk mengolah monasit yang

ada, dengan mengumpulkan seluruh monasit yang

tersebar di pemegang IUP dan IUPK timah. Sehingga

menjadi industri pionir untuk logam tanah jarang.

Tidak kalah penting lagi menjadikan LTJ sebagai

mineral strategis dan mendorong pemanfaataannya

untuk industri pertahanan dan industri stragetis lain-

nya.

Ketika industri sudah mulai dibangun maka jami-

nan pasokan LTJ menjadi penting. Sejauh ini masih

menjadi kedala mengingat banyak monasit yang hi-

lang. Sumber daya dan cadangan belum terestimasi

dengan baik, sehingga perlu prioritas eksplorasi yang

lebih intensif dan sistematif.

Direkomendasikan untuk membentuk Badan Pengelola LTJ seperti BUMN-BUMD. Secara khusus di Bangka Belitung untuk mengolah monasit yang ada, dengan
mengumpulkan seluruh monasit yang tersebar di pemegang IUP dan IUPK timah. Sehingga menjadi industri pionir untuk logam tanah jarang.
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’Susunan terbalik’ mesin ini akan mendukung

mekanisme yang berbeda dari mesin lainnya:”on/off”
saat mesin penganalisis aktif, atau konveyor sedang

bekerja mengangkut material, sumber material dile-

takkan di permukaan bawah blok penahan sumber.

B
erbekal metodologi perhitungan analitis

yang baru dan canggih, Real Time Instru-

ment (RTI) AllScan analyser memiliki se-

jumlah kelebihan teknis yang revolusioner

dan signifikan, serta menawarkan biaya

pengoperasian yang lebih murah dari biaya mesin

analyser batu bara konvensional.

Pada dasarnya, AllScan menerapkan teknologi

Prompt Gamma Neutron Activtion Analysis (PGNAA),

yang umum digunakan dalam industri batu bara; baik

di area tambang, , atau pembang-wash plant, load out
kit listrik. Namun, dibanding PGNAA biasa, AllScan me-

miliki kontrol proses yang lebih efisien dan profitabi-

litas yang lebih tinggi.

Tidak seperti kebanyakan merek PGNAA di pasa-

ran, geometri mesin AllScan disusun untuk meletak-

kan pembangkit neutron atau sumber Cf252 di atas

conveyor belt serta memposisikan detektor di bawah

ban. Diagram konfigurasi AllScan digambarkan seba-

gai berikut:

KONFIGURASI ALAT YANG

LEBIH SIMPEL DAN EFISIEN
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REAL TIME INSTRUMENT ALLSCAN
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KONFIGURASI ALAT YANG

LEBIH SIMPEL DAN EFISIEN



KONFIGURASI ALAT YANG

LEBIH SIMPEL DAN EFISIEN

Sementara ketika mesin tidak aktif alias proses

berhenti, atau ketika berada dalam perawatan dan

mengalami gagal daya, maka sumber neutron dire-

lokasi menggunakan . Sumber se-failsafe mechanism
cara otomatis ditarik kembali ke posisi di tengah blok

sumber neutron yang sangat terlindung. Meskipun ini

tidak mematikan fluks neutron, seperti halnya dengan

tabung neutron yang dimatikan, hal ini menghasilkan

penurunan yang signifikan dalam laju dosis ambien di

bawah kondisi ’penghentian penganalisis’.

AllScan dapat dipasang pada sebagian besar

struktur tanpa perlu perubahan atauconveyor belt
pemasangan pondasi. Desain mesin ini dikembangkan

setelah melakukan proses pemodelan komputer yang

cukup panjang, yang disebut sebagai Monte Carlo n
Particle atau pemodelan MCnP.

Tujuan dari pemodelan ini adalah untuk me-

maksimalkan sinyal dari material yang sedang diana-

lisis, yang dapat dicapai oleh detektor. Hal ini mem-

buktikan bahwa AllScan tidak memerlukan sumber

dalam jumlah yang besar seperti mesin penganalsis

lainnya. Minimumnya kuantitas sumber juga berarti

bahwa AllScan tidak membutuhkan pelindung beru-

kuran besar yang berat dan mahal, seperti yang digu-

nakan oleh mesin penganalisis lainnya, guna mengu-

rangi paparan radiasi eksternal terhadap mesin penga-

nalisis.

Dengan berat 1.400 kilogram, bobot mesin ini ha-

nya sepertiga dari berat alat Penganalisis PGNAA pada

umumnya. Pengembangan serta skema perhitungan

inovatif untuk mesin penganalisis ini dilaksanakan ber-

sama Universitas Carolina Utara dan para ahli radiasi

terkemuka lainnya di dunia.

Untuk mesin analyser batu bara, AllScan telah

terbukti dapat digunakan sebagai alat yang bermanfaat

dalam berbagai penerapan proses pengendalian di

area tambang, dan pembangkit listrik. Para-washery
meter standar yang diukur adalah kadar abu (ash con-
tent), (moisture content) specific energykadar air ,

(kcal) dan kadar sulfur. Paremeter lainnya yang dapat

di analisa yaitu danvolatile matter, ash oxide inherent
moisture (im).

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyara-

kat bahwa industri batu bara harus lebih efisien dan

lebih fokus pada lingkungan, maka perkembangan ke-

akuratan alat penganalisa ataudaring online real time
serta kemudahan pemasangan sangat diharapkan oleh

operator lapangan. Mesin analiser batu bara AllScan

memenuhi semua kebutuhan tersebut.

Sedangkan untuk pengaplikasiannya pada komo-

ditas lainnya, seperti pertambangan bijih besi, temba-

ga, bauksit, litium dan nikel, para produsen menunjuk-

kan pembuktian yang sama mengenai mesin analyser

AllScan.
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AllScan menerapkan teknologi Prompt Gamma Neutron Activtion Analysis
(PGNAA), yang umum digunakan dalam industri batu bara; baik di area
tambang, wash plant, load out, atau pembangkit listrik.



Enjas sudah ditinggal suaminya, yang telah wafat.

Ia adalah satu dari empat anggota Kelompok Wanita

Tani (KWT) Kenanga, Dusun Kedawung, Desa Tanjung,

Banyusari, Karawang. Ia bergabung dengan kelompok

ini kurang lebih setahun lalu, diajak Jubaedah, Ketua

Kenanga.

Kelompok Kenanga membuat kerupuk. Sempat

berhenti karena pandemi Covid-19, sebulan terakhir

produksi kembali berjalan. Dari waktu ke waktu kapa-

sitasnya terus ditingkatkan seiring permintaan yang

bertumbuh.

Enjas tidak menghitung berapa pendapatannya

dalam sebulan. Tapi bersyukur karena ada tambahan

pendapatan. ”Dari kegiatan ini saya bisa mendapatkan

tambahan uang belanja,” kisahnya.

***

Kenanga memiliki enam anggota. Ketuanya ada-

lah Jubaedah, wanita paruh baya yang sebelumnya

penjual jamu gendong.

E
njas, perempuan berusia 60-an tahun, me-

rasa senang karena kini punya kesibukan.

Sebelumnya, ia hanya menghabiskan waktu

di rumah. Sekarang, setiap pagi sekitar jam

08.00 ia sudah bergegas ke rumah produksi

kerupuk.

GELIAT SALUYU DAN KENANGA
DI TENGAH PANDEMI

JENDELA CSR
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PT Pertamina Gas mengadakan

program CSR di Kabupaten Karawang,

dengan sasaran kelompok tani.

Memproduksi kerupuk dan

mengembangkan pertanian ramah

lingkungan.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�

Proses sangrai kerupuk, dimana peralatan untuk produksinya dari bantuan PT Pertamina Gas.



Mak Edah, demikian Ia biasa disapa aktif dalam

berbagai kegiatan di desa. Bahkan sering diajak dinas-

dinas di lingkup Kabupaten Karawang untuk ikut pe-

latihan. ”Saya sempat diajak jalan-jalan sampai ke Ja-

wa Tengah untuk melihat kegiatan apa yang bisa di-

kembangkan di daerah ini,” kisahnya.

Keinginannya membangun dusunnya membuat

ia membentuk Kelompok Wanita Tani Kenanga. Ke-

lompok pertama yang dibentuknya bubar, ketika ang-

gotanya sudah cukup banyak. Jubaedah tidak putus

asa. Ia kemudian membentuk kelompok baru yang

diberi nama Kenanga. Kenangan sendiri diambil dari

nama Posyandu.

”Kali ini saya mengajak ibu-ibu lanjut usia, di-

utamakan yang sudah ditinggal suami, agar punya tam-

bahan pendapatan. Mereka sudah tidak lagi bisa beker-

ja di sawah,” ungkapnya.

Kelompok ini dibentuk tahun 2017. Modal sempat

menjadi masalah. Ketika pandemi Covid-19 merebak,

kegiatan produksi sempat terhenti selama sebulan.

”Pas Ramadhan kami berhenti produksi karena ibu-ibu

ini ingin fokus beribadah. Ditambah lagi dengan pande-

mi yang membuat banyak toko dan pasar yang selama

ini membeli kerupuk, tutup,” tutur Mak Edah.

Setelah lebaran, kegiatan menggeliat kembali.

”Alhamdulilah sudah jalan hampir sebulan lebih. Ibu-

ibu saya panggil lagi,” ungkapnya sambil sesekali me-

ngangkat kerupuk dari tempat .sangrai
Mereka semakin bersemangat dengan adanya fa-

silitas baru. Di tengah pandemi, Pertagas hadir mem-

beri bantuan. Rumah produksi, berupa bangunan semi

permanen yang menempel dengan PAUD Anugerah

dan Posyandu Kenanga, diperbaiki. Pertagas juga me-

masok peralatan , dan bahan baku untuk pem-sangrai
buatan kerupuk.

”Adanya rumah produksi yang sudah direnovasi

ini membuat para ibu bisa lebih fokus membuat keru-

puk,” kata wanita 43 tahun ini.

Kenanga membuat kerupuk miskin, kerupuk

yang dipanaskan tanpa minyak, hanya menggunakan

pasir yang dipanaskan. Istilah populernya, disangrai.

Dua varian yang diproduki dan dipasarkan, kerupuk

pelangi dan kerupuk daun kelor.

Kerupuk pelangi dibuat dari bahan-bahan seder-

hana yang gampang diperoleh dari tempat sekitar. Ba-

hannya adalah tepung tapioka (ACI), kencur, bawang

putih, garam dan perwarna. Pewarna yang digunakan

adalah pasta yang biasanya digunakan dalam pembu-

atan kue.

Sementara kerupuk daun kelor bahannya masih

sama seperti di atas. Hanya, pewarnanya diganti de-

ngan daun kelor yang sudah diblender. Jadi warnanya

hijau. Daun kelor ini menurut Mak Edah dibeli dari war-

ga sekitar dengan harga Rp10.000 per kg.
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Enjas perempuan berusia 60-an, salah satu anggota dari Kelompok Wanita Tani Kenanga yang memproduksi kerupuk yang sempat terhenti saat pandemi, kini
mulai kembali berproduksi.



”Daun kelor kan banyak di sekitar sini, kami

manfaatkan. Awalnya kami coba-coba ternyata disu-

kai,” ceritanya.

Dalam sehari kelompok ini bisa memproduksi 10

kg kerupuk. Dari setiap kilogram diperoleh keuntungan

bersih Rp10.000. Hasil ini kemudian dibagi rata ke se-

mua anggota. Rata-rata satu orang bisa membawa pu-

lang Rp 20.000 sampai Rp 25.000 dalam sehari.

***

Membuat kerupuk dimulai dari membuat adonan

tepung tapioka, dan mencampurkannya dengan se-

mua bumbu. Kemudian dirol, dicetak dengan bentuk

seperti hati, dan ditempatkan di loyang. Kerupuk ber-

bentuk hati itu dimasukkan ke dalam oven.

Setelah 10 menit dipanaskan, kerupuk hati dike-

luarkan dan dijemur. Untuk pengeringan dibutuhkan

waktu dua sampai tiga jam. Setelah kering, disangrai.

Proses berikutnya adalah kerupuk dipak, dan

diantarkan ke pelanggan.

Produksi Kenanga dipasarkan ke pasar, warung,

dan tukang bakso di sekitar Kabupaten Karawang,

harganya Rp 4.000 per bungkus. Kemudian dijual ke

umum Rp 5.000 per bungkus. Di pameran, harganya

menjadi Rp 6.000 sampai Rp 8.000 per bungkus.

Mak Edah mengaku, selain memberi bantuan

sarana dan prasarana, Pertagas juga membantu pela-

tihan pemasaran , pembentukan karang tarunaonline
tani, dan upaya diversifikasi produk. ”Kami sedang

mencoba membuat kerupuk dari jamur merang,” ki-

sahnya.

Selain membantu mengembangkan bisnis keru-

puk, Kelompok Kenanga juga memproduksi minuman

herbal berupa jamu kunyit asam dan jahe sereh (je-

reh).

Pertagas juga memberi bantuan berupa dua unit

mesin jahit dan bantuan modal untuk membeli kain.

Dari kedua alat ini sudah dihasilkan 385 tas ukuran be-

sar dan 500 ukuran kecil. Kelompok ini juga menjahit

2.000 untuk memenuhi kebutuhanmasker masker
ketika awal pandemi.

Pertagas menilai tas bisa jadi produk masa depan

KWT ini. Kebutuhan tas ke depan akan meningkat se-

iring kebijakan zona bebas plastik. Beberapa daerah

seperti DKI Jakarta sudah menerapkan aturan bebas

plastik. Tas tersebut bisa juga digunakan Pertagas da-

lam berbagai kegiatan sosialnya.

****

Daerah Karawang dikenal sebagai salah satu

lumbung padi nasional. Tidak sulit untuk menemukan

hamparan sawah di daerah ini. Pertagas juga menyasar

para petani sawah untuk program CSR-nya.

Dalam setahun terakhir Pertagas telah membantu

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Saluyu di Desa

Cilamaya, Kabupaten Karawang. Saat ini sudah ada 14

orang petani yang bergabung. Sementara lahan yang

menggunakan pupuk organik meningkat, dari tujuh

hektare di awal program menjadi 14 hektare. Mereka

menggunakan kompos dan pupuk cair.

Pertagas membantu dari sisi pelatihan dan juga

JENDELA CSR
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Program CSR PT Pertamina Gas dengan memberikan bantuan peralatan produksi
dimana dalam sehari Kelompok Kenanga mampu memproduksi 10 kg kerupuk.
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menyediakan sarana seperti peralatan untuk mem-

produksi pupuk. Anggota kelompok secara gotong ro-

yong membuat pupuk organik. Pupuk kompos diramu

dari berbagai bahan yang ada di sekitar. Kotoran sapi

kadang dibeli dari daerah lain. Sebelum dibajak, sawah

ditaburi pupuk kompos lebih dahulu.

”Tujuannya biar pupuk komposnya menyatu de-

ngan tanah sawah. Pupuk cair akan disemprot tanam-

an padi yang sudah tumbuh,” terang Karto, salah satu

anggota Gapoktan.

Pupuk cair dibuat dari campuran air kelapa, be-

ras, dan gula merah. ”Gula merah dan air kelapa kami

beli. Sementara beras dibawa oleh masing-masing

anggota,” lanjut Karto. Waktu fermentasi sekitar 15

hari.

Karto mengaku dalam dua musim panen ini,

anggota sudah merasakan manfaatnya. ”Tanamannya

tumbuh bagus dan hasil panennya pun lebih baik. Se-

mentara biaya produksi lebih murah,” terang Karto

yang juga adalah Ketua RT 05/08, Kampung Sidomulya.

Ketika menggunakan pupuk kimia, satu hektare

menghasilkan 4,5 ton. Saat sudah menggunakan pu-

puk organik hasilnya bisa mencapai 5,5 ton per hek-

tare.

Dengan peningkatan hasil yang diperoleh ini, ba-

nyak petani lain yang ingin bergabung. ”Kami sangat

terbuka jika ada petani yang ingin bergabung, supaya

lebih banyak lagi yang menggunakan pupuk organik,”

ungkap Karto.

Ketua Gapoktan Saluyu, Endang Sudrajat, menga-

mini penjelasan Karto. Petani, katanya, mendapat

manfaat cukup besar dari program ini. Penggunaan

pupuk organik menekan biaya produksi beras sekitar

30-40%. ”Itu lumayan banget,” kata Endang yang dite-

mui di lokasi pembuatan pupuk.

Petani yang menjadi anggota Gapoktan tidak per-

lu lagi membeli pupuk kimia seperti urea. Malah de-

ngan penggunaan pupuk organik ini, tanaman padi ti-

dak rentan diserang hama. ”Hasil padinya bagus-bagus

dan hama juga jadi jarang,” terang Endang.

Zainal Abidin, Manager Communication, Rela-
tion, dan CSR PT Pertamina Gas, mengapresiasi kegigi-

han Kelompok Kenanga dan Gapoktan Saluyu yang

tetap menjalankan roda ekonomi di tengah pandemi.

”Di tengah pandemi mereka tetap mampu ber-

kiprah. Bahkan mereka bersemangat untuk berinovasi,

sehinggamemberikan dampak ekonomi dan sosial

yang,” ungkap Zainal.

Ia berharap seluruh mitra binaan atau penerima

manfaat CSR Pertagas mampu menjadi mandiri dan

menginspirasi kelompok masyarakat lain untuk berki-

prah seperti mereka. ”Kami juga tidak terus berorien-

tasi pada bantuan materi karena nantinya bisa mem-

buat ketergantungan. Kami aktif berdiskusi dengan

masyarakat guna menemukan solusi jangka panjang,”

lanjut Zainal.

Selama pandemi, ada beberapa hal yang dilaku-

kan pertagas. Di fase awal atau tanggap darurat Perta-

gas memberikan bantuan kepada kelompokcharity
masyarakat rentan di sekitar area operasi termasuk di

Cilamaya. Perusahaan melibatkan kelompok binaan

dan menjadi pembeli produk mereka untuk diman-

faatkan sebagai bagian dari bantuan.

”Lalu menyesuaikan program-program yang ada

dengan upaya pencegahan Covid-19 dan mendorong

mereka mampu beradaptasi di era kenormalan baru,”

tandas Zainal.

Anggota kelompok secara gotong royong membuat pupuk organik. Pupuk kompos diramu dari berbagai bahan yang ada di sekitar.



Kemudahan dari Telematics

CareTrack bekerja dengan mengumpulkan infor-

masi mesin, memperingatkan pelanggan dengan kode

alarm serta memberikan informasi data armada yang

lebih detail secara daring.

Pelanggan dapat menghubungkan armada mere-

ka dengan Volvo Active Care. Layanan ini nantinya

akan menyuguhkan informasi yang paling dibutuhkan

pelanggan seperti monitoring alat, laporan pengguna-

an armada tiap minggu, efisiensi bahan bakar, produk-

tivitas, bahkan analisis armada.

Kemudahan lain, pelanggan tidak perlu repot me-

mantau , karena ada staf di Volvo UptimeCareTrack

Center yang akan bekerja sebagai tangan kanan pe-

langgan. Dari jarak jauh, akan menerjemahkan fault

code yang menjadi penyebab terjadinya gangguan dan

akan memberitahu pelanggan jika diperlukan tindakan

penting.

Menurut Erwin Budi, selaku Key Account Director

Volvo CE Indonesia, pelanggan dimanjakan dengan ba-

nyak keuntungan berkat sistem ini. Misalnya, gangguan

S
emangat optimalisasi layanan kepada pe-

langgannya yang diusung Volvo Construction

Equipment (Volvo CE) yang menghadirkan

Volvo di Indonesia. De-Connected Services

ngan mengenalkan sistem cerdastelematics

CareTrack Volvo Active Caredan dengan tampilan

antar muka .Co-Pilot

CareTrack merupakan layanan gratis selama dua

tahun bagi pelanggan yang menggunakan articulated

hauler, wheel loader excavatorseri H, dan EC350DL

hingga EC950EL.

Seperti halnya perusahaan konstruksi asal Aus-

tralia, Macmahon Holdings telah lebih dulu menjajal

Active Care pada salah satu armada Volvo CE mereka di

Indonesia.

Per Juni 2020, sudah sekitar 300 unit Volvo CE

telah terhubung dengan sistem besutan Vol-telematics

vo CE, .CareTrack

LUNCURKAN SISTEM TELEMATICS

MINING SERVICES

VOLVO CE INDONESIA
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CareTrack bekerja dengan mengumpulkan informasi mesin, memperingatkan pelanggan dengan kode alarm serta memberikan informasi data armada yang lebih
detail secara daring.
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MINING SERVICES

yang muncul dapat terselesaikan secara cepat dan tan-

pa kendala, bahkan sebelum masalah tersebut men-

jadi semakin parah. ”Uptime mesin senantiasa terja-

ga”.

Tidak berhenti sampai disitu saja, kemudahan

seperti membantu tugas dalam me-fleet manager

nentukan langkah yang diperlukan demi produktivitas

yang terus meningkat, namun dengan biaya yang tetap

terkontrol. Volvo Active Care mengirimkan laporan ke-

pada pelanggan setiap minggu.

”Penjelasan seputar penggunaan mesin dan con-

toh pengoperasian yang keliru pada armada atau kon-

disi setiap mesin akan dilaporkan secara teliti dan

mudah dimengerti,” ujar Budi.

Produktivitas Melesat

Volvo Co-Pilot yang disematkan pada articulated

hauler wheel loaderdan seri H diyakini sangat me-

nguntungkan pelanggan Indonesia. Begitu Volvo Co-

Pilot aktif, pergerakan alat berat ditampilkan secara

tepat pada layar sentuh 10 inci beresolusi tinggi yang

terdapat di dalam kabin, dengan bantuan relay sensor

informasi real time. Bahkan, operator paling kompeten

sekali pun mengakui keunggulan fitur ini karena dapat

membantu menyelesaikan pekerjaan dengan aman,

akurat, dan cepat, sekaligus makin meningkatkan kete-

rampilan mereka.

Akses data informasi jarak jauh dengan media

penyimpanan berbasis adalah tambahan ke-cloud

istimewaannya. nantinya dapat denganFleet manager

mudah membuat laporan secara manual kapan pun

atau menjadwalkannya secara otomatis secara harian

atau mingguan.

Budi cukup tidak sabar dalam memperkenalkan

teknologi modernnya di Indonesia. ”Operator mampu

meningkatkan keamanan, efisiensi, dan produktivitas

pekerjaan mereka berkat Volvo Co-Pilot,” antusias

Budi.

Pengoperasian kian optimal

Volvo Co-Pilot dengan semakin diper-Haul Assist

kuat dengan fitur yang memas-On-Board Weighing

tikan dapat memindahkan muatan secara opti-hauler

mal di tiap siklusnya. Indikator tampilan visual yang

mudah dipahami membantu operator untuk menda-

patkan beban muatan yang tepat. Hasilnya, produkti-

vitas kian meroket tanpa harus boros bahan bakar dan

tetap menjaga mesin agar tidak cepat aus.

Jika pelanggan mengkhawatirkan hal-hal ber-

bahaya yang mungkin terjadi di situs kerja karena visi-

bilitas yang terbatas, Volvo Co-Pilot adalah solusi yang

tepat. Berkat peran penting fitur yang menampil-Map

kan lokasi GPS alat berat lain di lapangan serta notifi-

kasi yang akan senantiasa mengingatkan operator ke-

tika kecepatan tempuh melampaui batas.

Bersama dengan danLoad Assist On-Board

Weighing, Operator Coachingaplikasi berfungsi me-

ngarahkan sejauh mana performa operator dalam me-

ningkatkan produktivitas dan menjaga efisiensi, serta

membantu mereka memperbaiki teknik kerja.
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P
T Freeport Indonesia (PTFI) dalam rangka

HUT Kemerdekaan Indonesia ke-75 menye-

lenggarakan diskusi virtual. Di tengah pan-

demi covid-19 yang mengakibatkan pelema-

han ekonomi, Anak Usaha Mind.Id, Holding

BUMN berkomitmen mendukung kemajuan Indone-

sia. Salah satunya tetap menjalankan kegiatan operasi

secara optimal.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan

pandemi mengharuskan seluruh elemen masyarakat

untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Adaptasi

menjadi penting agar dapat membantu menekan ting-

kat penyebaran virus dan mendukung kemajuan Indo-

nesia di berbagai aspek.

”Situasi ini pun mendorong PTFI untuk bertrans-

formasi, baik dari sisi operasional maupun kontribusi,”

ungkap Tony dalam Media Briefing Virtual dengan tema

”Dari Timur Untuk Indonesia Maju”, Senin (17/8).

Dari sisi kinerja, Tony memastikan bahwa lewat

LANGKAH ADAPTASI AGAR BERTAHAN

DI TENGAH PANDEMI
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prosedur dan sistem , kegiatan operasiyang ada saat ini

berjalan normal dan aman. Pada semester 1-2020,”

produksi tembaga mencapai 321 juta pon atau mening-

kat 18,88% ementara produksi emas mencapaiyoy. S

341.000 ons atau tumbuh 7,91% . Dari sisi non-opeyoy -

rasi, tingkat produktivitas karyawan pun meningkat.

Angka ini menunjukkan bahwa keluarga besar PTFI

siap menyambut proses adaptasi kebiasaan baru,”

lanjut Tony.

Dalam situasi pandemi, PTFI melakukan bebera-

pa perubahan mulai dari membuat prosedur dan sis-

tem rotasi kerja yang lebih fleksibel. Bagi yang di Ja-

karta diterapkan kebijakan bekerja dari rumah. Se-

mentara di lokasi tambang diterapkan kebijakan mi-

nim personel dengan mengurangi jumlah orang di area

operasi dalam satu waktu kerja yang sama. Sehingga

mampu memperkuat perlindungan kesehatan dan ke-

selamatan karyawan.

Tony menjelaskan sepanjang pandemi sendiri,

PTFI terus menjaga 29.201 lapangan kerja bagi karya-

wan dan kontraktor perusahaan yang 97%-nya berasal

dari Indonesia. Selain itu perusahaan juga memberi

PT FREEPORT INDONESIA

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�
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bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dam-

pak pandemi Covid-19 di sekitar area kerja yang telah

mencapai nilai lebih dari Rp. 21 miliar.

Selain itu, PTFI juga menyediakan fasilitas kese-

hatan bagi karyawan dan masyarakat di sekitar area

operasi perusahaan. Beberapa fasilitas yang disedia-

kan diantaranya alat dan PCR , menam-rapid test test

bah kamar perawatan dan isolasi di Rumah Sakit Tem-

bagapura dan Klinik Kuala Kencana. Membangun fa-

silitas laboratorium pengujian RT-PCR untuk konfir-

masi diagnosis COVID-19.

Bantuan lain yang diberikan berupa memfasilitasi

pengiriman bantuan kebutuhan medis, pengiriman

bantuan bahan makanan, dan pengiriman peralatan

kesehatan yang dibutuhan dalam penanganan COVID-

19. Di awal Agustus ini, PTFI juga memfasilitasi pengi-

riman 70 ventilator atau alat bantu pernapasan dari

University of Rhode Island (URI), Amerika Serikat untuk

diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua.

Seluruh inisiatif tersebut memperkuat kontribusi

PTFI yang sejak 1992-2019 telah berkontribusi sebesar

USD 45,8 miliar atau sekitar Rp664,1 triliun terhadap

perekonomian Indonesia. Kemudian sebesar USD 1,73

miliar atau sekitar Rp25,1 miliar untuk program-pro-

gram pengembangan, dan pemberdayaan masyara-

kat.

Beberapa program nyata diantaranya pembangu-

nan infrastruktur seperti lebih dari 3.000 rumah dan

penyediaan aliran listrik bagi masyarakat di sekitar area

kerja perusahaan. Terhitung sejak 2019 sampai dengan

2041, PTFI telah menganggarkan dana investasi senilai

USD15,1 miliar atau sekitar Rp218,9 triliun untuk pe-

ngembangan kegiatan operasi dan penguatan kontri-

busi bagi Indonesia maju.

Berpijak Pada Nilai SINCERE

Salah satu faktor utama pendukung keberhasilan

PTFI dalam memberikan kontribusi di tengah pandemi

adalah adanya nilai-nilai perusahaan yang dijunjung

tinggi oleh seluruh karyawan PTFI. Nilai tersebut dike-

nal sebagai SINCERE (Safety – Integrity – Commitment

– Respect – Excellence).

”Perjalanan panjang PTFI selama lebih dari 50

tahun terakhir tidak lepas dari aneka tantangan. Meski

demikian, PTFI mampu mengatasi tantangan-tanta-

ngan tersebut dan menorehkan sejumlah pencapaian

berkat nilai-nilai perusahaan yang diadaptasi secara

baik oleh seluruh karyawan,” ungkap Tony.

Oleh karena itu, bertepatan dengan HUT ke-75

Republik Indonesia, PTFI memperkuat kembali pene-

rapan SINCERE. Salah satunya dengan menyelenggara-

kan rangkaian aktivitas virtual yang dapat mengingat-

kan pentingnya SINCERE. Sehingga transformasi PTFI

di tengah pandemi dapat berjalan lancar.

Terkait hal ini Rhenald Kasali, Founder Rumah

Perubahan mengatakan di seluruh dunia, perusahaan

tambang emas dan tembaga beroperasi di daerah yang

sulit dijangkau. Perusahaan harus membangun infra-

struktur sendiri yang rumit dan penuh dengan resiko,

baik safety maupun politis.

Menurutnya perjalanan PTFI melewati tanta-

ngan-tantangan itu sampai kembali ke ibu pertiwi se-

bagai pemegang saham kendali patut kita syukuri.

”Tantangan akan selalu hadir, penguatan nilai SINCERE

di tengah pandemi adalah hal yang tepat untuk dapat

membangun solidaritas dan kebersamaan untuk saling

menguatkan dan mampu menghadapi setiap tanta-

ngan,” tandas Rhenald.
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P
T Pertamina (Persero) melayangkan protes

kepada terkait pemering-Fortune Global

katan Fortune 500 tahun 2020. Perusahaan

migas pelat merah ini bersurat ke Fortune

Global lantaran tidak mencantumkan nama

Pertamina.

Fortune Global 500 merupakan ajang tahunan

oleh majalah yang memberikan peringkat ke-Fortune

pada 500 perusahaan berdasarkan total pendapatan

yang tertuang dalam laporan keuangan perusahaan

pada tahun fiskal sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2019,

Pertamina berhasil meraup pendapatan sebesar US$

54,58 miliar dan laba bersih US$2,5 miliar. Dengan ca-

paian kinerja keuangan tahun 2019 tersebut, Pertamina

seharusnya berada di posisi 198 pada Fortune Global

500.

VP Corporate Communication Pertamina, Fajri-

yah Usman menjelaskan, untuk mendapatkan infor-

masi mengenai proses pemeringkatan, Pertamina se-

dang melakukan penelusuran dan meminta penjela-

san langsung kepada pihak pengelola.

”Daftar yang dibuat Fortune Global 500 tersebut

merupakan aksi monitoring pasif yang dilakukan Fortu-

ne, tanpa melakukan klarifikasi langsung kepada Perta-

mina. Dengan yang diraih Pertamina padarevenue
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2019, seharusnya kami masih terdaftar di posisi 198

Fortune Global 500. Sehingga kami perlu mendapat

penjelasan resmi dari institusi penyelenggara,” ungkap

Fajriyah, Senin (17/8).

Fajriyah mengatakan, Pertamina membukukan

pendapatan pada 2019 sejajar dengan peringkat ke-

198, yaitu Nippon Steel Corporation dengan pendapa-

tan US$ 54,45 miliar atau Rp806 triliun (kurs Rp14.800/

US$), sedangkan Pertamina mencatatkan pendapatan

US$ 54,58 miliar atau Rp 808 triliun pada 2019.

Bahkan, berdasarkan Fortune Global 500, Nippon

Steel Corp. membukukan kerugian sekitar US$3,97

miliar, sedangkan Pertamina masih mencatatkan profit

US$2,5 miliar.

”Kami seharusnya tidak terlempar dari daftar,

bahkan bisa sejajar dengan peringkat ke-198, dengan

Nippon. Jadi sebetulnya kami masih dapat berada

dalam kisaran Top 500,” ujarnya.

Dengan revenue US$ 54,58 miliar dan posisi di

peringkat 198, Pertamina bahkan tercatat masih unggul

dari beberapa perusahaan global terkenal lainnya,

seperti Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Cater-

pillar, dan LG Electronic yang berada di posisi 202 – 207

dengan pendapatan sekitar US$ 53 miliar.

Sementara perusahaan energi dunia lainnya se-

perti Repsol dan ConocoPhilips bahkan berada di pe-

ringkat 245 dan 348.

Fajriyah Usman optimistis pada tahun mendatang

Pertamina dapat kembali tercatat dalam daftar Fortune

Global 500 dengan posisi yang lebih tinggi.

”Restrukturisasi yang dijalankan Pertamina saat

ini merupakan bagian dari transformasi bisnis seba-

gaimana perusahaan energi kelas dunia untuk mening-

katkan nilai perusahaan. Dengan dukungan dari Pe-

megang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta

seluruh pekerja, Pertamina berharap aspirasi sebagai

global energy champion dapat tercapai dan mampu

menempatkan BUMN ini di posisi 100 Fortune Global,”

ujar Fajriyah.

PROTES USAI DIDEPAK DARI

FORTUNE 500 GLOBAL

PT PERTAMINA (PERSERO)

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

Fajriyah Usman, VP Corporate Communication Pertamina
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TEKEN KONTRAK PASOK ALUMINA KE INALUM

PT CITA MINERAL INVESTINDO

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

P
T Cita Mineral Investindo akan memasok

bahan baku untuk PT Indonesia Asa-smelter

han Alumunium (Inalum). Kontrak tersebut

diteken oleh Cita Mineral lewat perusahaan

afiliasinya, PT Well Harvest Winning Alu-

mina Refinery.

Dalam kontrak tersebut, tahun ini Well Harvest

akan menyediakan (SGA) seba-smelter grade alumina

nyak 180 ribu ton kepada Inalum. Sebelumnya, Inalum

memenuhi kebutuhan bahan baku SGA dari pasar

impor. Sebab, di pasar domestik belum ada produsen

SGA.

”Di tahun 2020, Well Harvest memiliki 6 kontrak

suplai SGA kepada Inalum. Hal ini dilakukan untuk

menambah pasokan bahan baku dan mengurangi im-

por bagi kebutuhan industri dalam negeri,” ujar Direk-

tur Cita Mineral, Yusak Lumba Pardede saat menghadiri

paparan publik, Kamis (30/7).

Produk SGA tersebut diproduksi oleh Well Har-

vest berkat pasokan (MGB)metallurgical grade bauxite

dari Cita Mineral, di mana kebutuhan bijih bauksit di-

ambil dari tambang milik dua anak usahanya, yaitu PT

Harita Prima Abadi Mineral dan PT Karya Utama Tam-

bangjaya.

Untuk diketahui, Well Harvest merupakan peru-

sahaan patungan antara Cita Mineral dengan China

Hongqiao Group Limited dari Tiongkok, Winning In-

vestment (HK) Company Ltd, serta Shandong Weiqiao

Aluminium and Electricity Co. Ltd.

Kinerja Cita Mineral

Selama kuartal pertama tahun ini, perseroan me-

norehkan perjualan bersih sebesar Rp 1,2 triliun, naik

42 persen dari capaian periode sebelumnya. Meski de-

mikian, laba bersihnya turun sekitar 12 persen diban-

ding periode yang sama di tahun lalu, menjadi Rp 289

miliar.

Menurut Yusak Pardede, pihaknya memasang tar-

get produksi bauksit hingga 10 juta ton tahun ini, di

mana sekitar 8,3 ton dialokasikan untuk pasar ekspor.

Sementara sisanya akan diolah sendiri di Wellsmelter

Harvest untuk menjadi SGA.

Target tersebut dicanangkan setelah perusahaan

berhasil mengantongi tambahan jatah ekspor sekitar 4

juta ton. Tambahan ini diperoleh karena proyek smelter

tahap kedua milik Well Harvest masih terus berlanjut.

”Dengan berlanjutnya pembangunan tahap ke-

dua, Cita Mineral memperoleh tambahan kuota eks-

por,” ujar Yusak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2020 atau UU Minerba terbaru, perusahaan tambang

bauksit masih diperbolehkan ekspor hingga tahun

2023, dengan syarat wajib membangun . Kuotasmelter

ekspor akan diberikan dengan mempertimbangkan

progres pembangunan .smelter

”Penjualan ekspor MGB diharapkan bisa berlanjut

sampai dengan tahun 2023,” pungkas Yusak.
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P
T Sumber Energi Sukses Makmur (SESM)

menggandeng Sungrow Power Supply Co.,

Ltd, perusahaan asal China untuk memba-

ngun PLTS berkapasitas 10,5 megawatt.

Pembangkit listrik tenaga surya ini akan di

bangun di Sumatera Selatan.

Kerja sama kedua perusahaan ini dikukuhkan da-

lam kontrak kerjasama, yang merupakan kelanjutan

dari proses tender pengadaan PLTS di Sumatera Sela-

tan.

Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan me-

lalui virtual yang dihadiri Zulfian Mirza selaku President

Direktur PT SESM, M Hamza selaku Direktur IPP Rene-

wable dan Baggio mewakili manajemen Sungrow.

Pada kesempatan ini Zulfian menyampaikan bah-

wa Sungrow berhasil memenangkan proses tender pe-

ngadaan tersebut yang diikuti 7 perusahaan yang bera-

sal dari China, Eropa dan Korsel. Prosesnya berlang-

sung selama 3 bulan.

”Selanjutnya SESM dan Sungrow akan memulai

konstruksi PLTS pada bulan September 2020 dan diren-

canakan COD pada Januari 2021, sesuai perencanaan

awal proyek” terang Zulfian usai penandatanganan

kerjasama, Rabu (12/08) di Jakarta.

Zulfian menyampaikan penilaian tender tidak

hanya berdasarkan penawaran harga terendah yang
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disampaikan juga melihat dan kondisi lainnyaterm

seperti waktu konstruksi, spesifikasi 1 dan ga-pv tier

ransi internasional pv 35 tahun yang melebihi durasi

kontrak 20 tahun.

Pihak Sungrow yang dihadiri oleh Baggio, me-

nyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan kerja-

sama pertama internasional di Indonesia. Sungrow

adalah perusahaan swasta berbasis di Hefei China de-

ngan pengalaman yang telah teruji. Baggio menyebut

bahwa ini merupakan kesempatan dari Sungrow untuk

terus berkembang melihat potensi lainnya di Indonesia

pada masa depan.

Sementara Direktur IPP Renewable, M Hamza

mengaku akan berusaha mencapai target perusahaan

di bidang PLTS sebesar 100 megawatt tahun ini. Meski

Ia menyadari tidak mudah karena ada pelambatan

ekonomi yang sangat signifikan dikarenakan situasi

pandemi.

SESM sendiri akan mendapatkan kontrak pema-

sangan PLTS 5 megawatt di galangan kapal dirooftop

Batam.

Sebagai informasi, SESM sebelumnya sudah me-

nandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan

yang bergerak dibidang perkebunan sawit dari Suma-

tera Selatan pada tanggal 27 Februari 2020 lalu di Ja-

karta. Kerjasama ini untuk pengadaan listrik bagi kebu-

tuhan perkebunan dimana Sumber Energi sebagai

pihak yang membangun PLTS Musi Green Hybrid 10,5

megawatt dan mengoperasikannya selama 20 tahun.

GANDENG PEMAIN CHINA BANGUN PLTS DI SUMSEL

PT SUMBER ENERGI SUKSES MAKMUR

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�
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MENJAGA PRODUKSI DI TENGAH PANDEMI

PT DHARMA HENWA, TBK

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

P
erusahaan kontraktor pertambangan PT

Darma Henwa Tbk (DEWA) mencatat kiner-

ja positif di tengah pandemi Covid-19. Se-

panjang semester I-2020, produksi batu bara

DEWA naik menjadi 9,11 juta ton, atau tum-

buh 27,96% dibanding periode yang sama tahun se-

belumnya.

Rinciannya, produksi batu bara di tambang Be-

ngalon Kalimantan Timur milik PT Kaltim Prima Coal,

tercatat sekitar 5,30 juta ton atau naik 30,61%. Kemudi-

an produksi di tambang Asam Asam PT Arutmin In-

donesia mengalami kenaikan sebesar 31,42% dari 2,64

juta ton ke posisi 3,47 juta ton. Sementara coal delivery

tambang batu bara di Satui baru mencapai 348 ribu ton.

”Secara keseluruhan, DEWA mampu memperta-

hankan kinerja Juni 2020 melalui peningkatan produk-

tivitas di tengah kondisi cuaca yang tak terduga serta

isu Covid-19 yang berkepanjangan sehingga memper-

sulit pengelolaan peralatan dan kerja karyawan,”roster

terang DEWA, Mukson Arif Rosyidi.Corporate Secretary

Seiring dengan kenaikan produksi batu bara, vo-

lume nisbah kupas DEWA pun tumbuh 33,86% menjadi

61,35 juta bcm. Di periode yang sama tahun lalu, kapa-

sitas pemindahan nisbah kupas sebanyak 45,83 juta.

Overburden removal proyek tambang batu bara

di Bengalon meningkat 44,26% menjadi 44,32 juta bcm.

Kemudian, proyek tambang Satui melon-overburden

jak signifikan 136,62% ke posisi 5,11 juta bcm.

Mukson juga menjelaskan bahwa volume nisbah

kupas di tambang batu bara Satui meningkat karena

adanya beberapa kegiatan pengembangan untukpit

meningkatkan produktivitas yang lebih baik. Sedang-

kan, volume nisbah proyek tambang Asam Asam turun

tipis 8,02% menjadi 11,90 juta bcm di semester pertama

2020.
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P
T Medco E&P Indonesia mengumum-

kan keberhasilannya dalam melaku-

kan pengeboran sumur eksplorasi

Kaci-2 di South Natuna Sea Blok B.

Medco E&P menargetkan reservoir

gas dangkal baru dengan kedalaman

total 2.359 kaki. Sumur tersebut me-

ngalirkan gas kering berkualitas tinggi

dengan hasil uji sebesar 13 MMCFD.

Direktur Utama Medco E&P, Ronald Gunawan

mengatakan, meskipun sempat mengalami kendala

logistik dan operasional lantaran Covid-19, pihaknya

tetap melakukan ekplorasi di kawasan tersebut. Tentu-

nya dengan mengutamakan protokol kesehatan.

”Keberhasilan pengeboran Kaci-2 ini membuka

peluang eksplorasi untuk sebuah potensi baru di South

Natuna Sea Blok B,” kata Ronald, Senin (10/8).

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengapresiasi

realisasi pengeboran eksplorasi yang dilakukan Medco

E&P di Natuna.

”Ini adalah kegiatan yang cukup strategis, karena

bukan hanya mendukung usaha peningkatan produksi

migas nasional di tahun-tahun mendatang, tetapi juga

karena memperkuat kegiatan Indonesia di pulau-pulau
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terluar. Oleh karena itu kami bersyukur, di tengah pan-

demi Covid-19, kegiatan eksplorasi ini dapat dilakukan

dengan baik,” kata Dwi.

Dwi berharap agar kegiatan selanjutnya berjalan

lancar dan memberikan hasil yang baik, sehingga da-

pat segera dilakukan kegiatan produksi.

Sebelumnya, Medco E&P juga mengumumkan

keberhasilannya di lapangan Meliwis di Wilayah Kerja

(WK) Lepas Pantai Madura, Jawa Timur. Pada perte-

ngahan Juli lalu, lapangan tersebut resmi mempro-

duksi gas.

Sumur Meliwis ditemukan pada 2016 ketika gas

ditemukan dalam formasi Mundu. Lapangan ini dikem-

bangkan melalui platform tak berawak dan pipa ba-

wah laut sepanjang 11 km ke Maleo Platform untuk me-

masok hingga 20 MMCFD ke industri dalam negeri di

Jawa Timur.

”Saya sangat senang bahwa terlepas dari tanta-

ngan logistik dan operasional yang ditimbulkan oleh

pandemi Covid-19, MedcoEnergi mampu menyelesai-

kan Pengembangan Meliwis dengan aman, dan dalam

jangka waktu 4 tahun sejak lapangan ditemukan. Ini

merupakan bukti kemampuan MedcoEnergi dalam

menjalankan operasi dan komitmen berkelanjutan ter-

hadap semua pemangku kepentingan,” ungkap CEO

MedcoEnergi, Roberto Lorato.

BERBURU SUMUR MIGAS BARU DI NATUNA

PT MEDCO E&P INDONESIA

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�
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LANJUT RUTINITAS EKSPLORASI
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D
i sepanjang Juli 2020, PT Indo Tambang-

raya Megah Tbk (ITM) melaksanakan kegi-

atan eksplorasi. Dalam laporan yang di-

sampaikan ke Otoritasi Bursa Efek Indo-

nesia (BEI), kegiatan pemboran tersebut

merupakan lanjutan aktivitas yang dilakukan di bulan

sebelumnya.

Kegiatan eksplorasi dilaksanakan oleh departe-

men geologi dengan fokus pada aktivitas pemboran

pre-production dan pengembangan. Metode yang digu-

nakan adalah pemboran lubang terbuka ( )open hole

dan pemboran inti ( ) di masing-masing anakcoring

perusahaan.

Di sepanjang Juli anak usaha ITM, PT Trubaindo

Coal Mining melakukan kegiatan pemboran pada Blok

SB2 sebanyak 27 lubang bor, dengan kedalaman 666

meter untuk pemboran lubang terbuka. Kemudian 307

meter untuk pemboran inti.

Dalam rangka kepentingan analisa, telah dilaku-

kan pengambilan sampel batu bara sebanyak 157 sam-

pel dari pemboran . Adapun biaya yangpre-production

dikeluarkan untuk pemboran ini sekitar Rp 1 miliar.

Sementara di PT Indominco Mandiri, sepanjang

Juli 2020 di Blok Barat dan Blok Timur tidak dilakukan

pemboran . Hanya pemborandevelopment pre-pro-

duction yang dilakukan di Blok Timur di 16 lubang bor

dengan total kedalaman masing-masing 2,784 meter

untuk pemboran lubang terbuka, dan 98 meter untuk

pemboran inti. Kegiatan pemboran dilakukan tim in-

ternal yang telah memiliki dua unit Dando tipe 250 dan

210.

Dari kegiatan pemboran Indominco telah diambil

sampel batu bara sebanyak 145 sampel yang didapat

dari sampel pemboran dan serta dilakukaninfill pit

kegiatan pada 16 lubang bor dengan totalgeo-logging

kedalaman 2,831 meter. Biaya pemboran untuk perio-

de bulan Juli 2020 adalah sekitar Rp 900 juta.

Sebagai informasi, Indo Tambangraya memiliki

beberapa lokasi tambang batu bara yang dikelola anak

usahanya, selain Indominco dan Trubaindo, ada PT

Bharinto Ekatama dan PT Jorong Barutama Greston.



Sebagai pionir IoT, Bosch telah mengimplemen-

tasikan konektivitas ke dalam proses manufaktur dan

logistiknya mulai 2012, baik di pabrik sendiri maupun

milik konsumennya. Hasilnya, pada 2019, lewat solusi

terhubung untuk manufaktur dan logistik, Bosch ber-

hasil membukukan penjualan hingga lebih dari 750 juta

euro, naik 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Langkah Menuju Perubahan

Istilah industri 4.0 sudah tidak asing lagi sejak

inisiatif peta jalan diperke-”Making Indonesia 4.0”
nalkan dan sangat didorong oleh Presiden Joko Wido-

do. Meski demikian, tantangan yang dihadapi oleh

banyak pelaku industri – seperti kurangnya ruang

instalasi, hambatan keahlian untuk mengintegrasikan

sistem yang ada dengan unit cerdas baru, dan masih

banyak lagi – menjadi penghalang untuk implementasi

solusi cerdas industri 4.0. Namun, permintaan sistem

cerdas guna meningkatkan produktivitas dan produksi

tetap ada. Di era industri 4.0, sangkaan umum bahwa

mesin hidraulis berukuran besar, membutuhkan kon-

sumsi energi yang besar dan memakan tempat – biasa-

nya muncul lantaran belum menggunakan teknologi

yang cerdas.

Faktanya, pertukaran informasi dan jaringan me-

sin yang aman adalah tantangan utama bagi produsen

mesin dan sistem, seperti produsen .press machine
”Secara khusus, teknologi pembentuk (forming tech-
nology) bisa lebih hemat biaya, lebih cepat dan lebih

intuitif melalui IoT,” kata Hasbi Lubis, Direktur Bosch

Rexroth Indonesia.

”Unit daya hidraulis yang baru meng-CytroBox
optimalkan produksi dengan penghematan 60% pada

K
ondisi masa pandemi pada saat-saat seperti

ini, telah menunjukkan pentingnya manu-

faktur dan logistik harus terhubung. Sektor

industri membutuhkan solusi yang cerdas,

yaitu solusi terhubung untuk memastikan

prosesnya yang transparan dan fleksibel, serta dibu-

tuhkannya pengoperasian yang andal.

Untuk membantu pelaku usaha manufaktur da-

lam bereaksi secara lebih fleksibel terhadap disrupsi

karena pemanfaatan dan kondisi dari setiap mesin da-

pat dilacak secara langsung , dan transpa-(real time)
rannya rantai pasokan dibutuhkan Internet of Things
(IoT).

Terlebih dalam situasi seperti krisis sekarang ini,

konektivitas menjadikan perusahaan lebih tangguh

dan mampu menjaga kinerja tetap stabil.

Sebagai contoh, ketika kehadiran fisik tidak lelu-

asa dijalankan lantaran adanya risiko terinfeksi virus,

serah terima pekerjaan antarsif dapat dilakukan secara

digital. Digitalisasi memungkinkan pemantauan dan

pemeliharaan sistem dan mesin dari jarak jauh, tanpa

perlu keberadaan teknisi di lokasi.

Perangkat lunak cerdas mampu melacak barang

dan pengiriman, serta memastikan stok, dari lokasi

mana pun. Semua itu bisa terwujud berkat industri 4.0.

Solusi terhubung membantu proses manufaktur dan

logistik menjadi lebih mudah, lebih efisien, dan lebih

fleksibel juga lebih tangguh.

KONEKTIVITAS
ADALAH MASA DEPAN

TEKNOLOGI
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penggunaan energi, memiliki tingkat kebisingan ren-

dah, – tanpa perlu instalasi khusus, danplug and play
terhubung (IoT ) sehingga memungkinkan pro-ready
dusen untuk beroperasi dengan lebihpress machine
ekonomis,” tambah Hasbi.

Tingkatkan Produktivitas Pabrik

Di pabrik masa depan, satu-satunya yang statis

dan tetap hanyalah lantai, dinding, ataupun plafon

bangunan. Pabrik masa depan terus meregenerasi diri

sesuai kebutuhan; selaras dengan visi tata kelola ma-

nufaktur yang mampu menghasilkan ribuan produk

dan varian yang berbeda, bahkan hingga kapasitas klo-

ter produksinya, tanpa perlu bongkar pasang kompo-

nen yang mahal.

Bosch berkomitmen pada konektivitas. Berbagai

proyek di ranah ini mendorong kemajuan dan membe-

rikan manfaat yang terukur. Dengan bantuan industri

4.0, produktivitas di setiap lokasi pabrik bisa meningkat

hingga 25 persen.

”Konektivitas sangatlah penting bagi pelaku usa-

ha manapun untuk dapat tetap bersaing. Industri 4.0

adalah peluang karena menawarkan potensi yang sa-

ngat besar,” ujar Rolf Najork, anggota dewan manaje-

men Bosch.

”Kami tidak hanya meningkatkan produktivitas di

pabrik, tetapi juga memungkinkan pelaku usaha untuk

merespon perubahan dengan cepat dan tepat.” Con-

tohnya di Bosch, adanya transisi industri otomotif me-

nandakan adanya tantangan biaya pada divisi power-
train, tak terkecuali tekanan untuk beradaptasi.

Dengan alasan inilah, divisi ini akan menginvesta-

sikan sekitar 500 juta euro untuk digitalisasi secara

komprehensif dan menambahkan solusi terhubung ke

dalam operasional manufakturnya selama beberapa

tahun ke depan.

Ekspektasi penghematannya mencapai dua kali

lipat sekitar 1 miliar euro pada 2025 mendatang. Peng-

gunaan kecerdasan buatan (AI) diharapkan semakin

mendorong produktivitas.

Fokusnya adalah pada solusi berbasis AI untuk

pemeliharaan mesin secara prediktif, jaminan kualitas,

dan peningkatan proses produksi. Sebagai contoh, AI

digunakan dalam yang sangat kompleks –wafer fab
seperti pabrik Bosch di Reutlingen – untuk penjadwal-

an produksi yang terperinci, penghematan waktu dan

biaya karena pengaturan membutuhkan lebihwafer
dari 500 langkah pemrosesan. Ini berarti throughput
wafer berlangsung 5 persen lebih cepat, dan waktu

balik modal hanya tiga bulan.

Menyeimbangkan faktor ekonomi dan ekologi

Sebagai perusahaan IoT, Bosch memiliki semua

kompetensi kunci yang diperlukan untuk membangun

industri 4.0. Portofolio produk dan layanannya men-

cakup perangkat lunak untuk pemeliharaan, peman-

tauan, dan logistik, serta sistem robotika untuk pembu-

atan dan transportasi, solusi retrofit untuk alat berat,

juga sistem bantuan untuk operator alat berat.

Kini Bosch meluncurkan teknologi berbasis pe-

rangkat lunak yang bisa dikendalikan melalui jaringan

5G dan terbuka untuk aplikasi pihak ketiga. ctrlX
Automation menandai berakhirnya solusi terisolasi di

pabrik. Menampilkan lebih dari 30 protokol data, plat-
form automasi Bosch Rexroth yang terbaru akan men-

jadi pusat kendali pabrik di masa depan.

Melalui ”Nexeed Industrial Application System”
yang disempurnakan, Bosch Connected Industry me-

nawarkan lebih dari sekadar ”toko aplikasi” untuk

manufaktur dan logistik. Berbagai aplikasi perangkat

lunak dapat dipesan, digunakan, dan dikombinasikan

satu sama lain sesuai kebutuhan.

Seluruh data mesin tersedia dalam format yang

jelas dan standar sehingga memastikan peningkatan

transparansi dan efisiensi di pabrik. Contoh utama ten-

tang bagaimana menyelaraskan ekonomi dan ekologi

adalah lewat Bosch Energy Platform.

Setelah mesin terhubung, konsumsi daya dapat

dilacak, dianalisis, dan dikendalikan. Hasilnya, pabrik

menjadi lebih ekonomis, membutuhkan lebih sedikit

energi, dan lebih sedikit memancarkan CO2. Solusi

terhubung akan memainkan peran utama dalam pem-

bentukan iklim manufaktur yang netral.
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kan masa depan energi bangsa dengan tetap menjaga

kelestarian lingkungan serta kemanfaatan bagi masya-

rakat.

”PERHAPI akan membuat rumusan penyelesaian

terbaik dari sisi regulasi maupun bisnis. Batub ara se-

bagai sumber daya alam tidak terbarukan diharapkan

dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian

nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan ke-

sejahteraan rakyat secara berkeadilan,” ujar Rizal.

Sebagai informasi, hingga Juli 2020, produksi batu

bara Indonesia mencapai sekitar 271 juta ton, atau 49

persen dari rencana produksi nasional. Di saat bersa-

maan, harga batu bara sedang mengalami tekanan,

yang terus tergerus sampai ke level USD 50 per ton.

Menurut Rizal, harga batu bara kemungkinan bisa

merosot lagi atau mengalami stagnasi jika tidak dilaku-

kan pengendalian produksi secara nasional.

”Berbagai dampak akan muncul jika kondisi ini

berlangsung terus. Mulai dari potensi PHK di sektor per-

tambangan, dan juga lesunya ekonomi di daerah peng-

hasil,” tuturnya.

Namun demikian, hal yang paling mengkhawatir-

kan adalah turunnya cadangan batu bara nasional, dan

rendahnya upaya pencarian cadangan baru atau eks-

plorasi. ”Semua ini harus cepat dirumusan solusi ter-

baiknya untuk kemajuan bersama,” tutup Rizal.

I
ndonesia masih sangat membutuhkan batu bara.

Selain sebagai sumber energi yang murah, batu

bara juga memiliki peran sentral sebagai penopang

perekonomian nasional. Sehingga, segala tanta-

ngan yang melingkupi sektor ini, harus disikapi se-

cara positif agar dapat memberikan kontribusi yang

optimal.

Indonesia harus cepat mengambil langkah anti-

sipatif agar batu bara tetap menjadi pendorong pertum-

buhan ekonomi, dan menjadi industri yang dapat

membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mencari solusi terbaik dan peta ja-

lan pengelolaan batu bara, -Perhimpunan Ahli Pertam

bangan Indonesia (PERHAPI) menggelar Indonesian

Coal Conference 5
th

pada 11-18 September 2020, yang

mengangkat tema utama Save Indonesia Coal.

Ketua Umum PERHAPI, Rizal Kasli mengatakan,

batu bara tidak boleh lagi dianggap sekadar penyum-

bang devisa, tapi harus lebih dari itu. Batubara harus

menjadi sumber ketahanan energi dan katalis pemba-

ngunan secara berkelanjutan.

Pengelolaan batu bara harus mempertimbang-

GELAR SAVE INDONESIA COAL,

PERHAPI SUSUN PETA JALAN BATU BARA

LOGBOOK

PERHIMPUNAN AHLI PERTAMBANGAN INDONESIA
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