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DARI REDAKSI

P
opulasi kendaraan listrik di dunia diperkirakan bakal

melonjak drastis. Setidaknya dalam 20 tahun mendatang,

lebih dari setengah peredaran moda transportasi di muka

bumi akan , ganti menggunakan tenaga setrum.berubah

Selebihnya akan diisi kendaraan hibrida, dan sebagian kecil

tetap menggunakan bahan bakar fosil.

Dorongan kendaraan listrik dan energi bersih yangpemakaian

menyeruak di berbagai belahan dunia diklaim akan menciptakan

lonjakan permintaan baterai. Indonesia ingin ambil peluang menjadi

pemain baterai dunia, minimal menjadi yang terbesar di Asia.

Kekuatan tawar Indonesia ada pada limpahan bahan baku, sumber

daya  dan cadangan nikel laterit.,

BUMN Aneka Tambang, yang  menguasai 20 persen sumber daya

nikel nasional  digadang-gadang akan menjadi tulang punggu sektor, ng

pengolahan. Tapi kalau dilihat dari rekam jejak , Antam sama sekalinya

belum punya portofolio di bidang hidrometalurgi untuk mengolah

bahan baku baterai kendaraan listrik. Pabrik yang ada jenisnya

pirometalurgi, mengarah pada produksi bahan baku baja tahan karat,

berupa feronikel dan .nickel pig iron

Saat ini, ada enam pabrik hidrometalurgi yang tengah dibangun

di Indonesia. Empat di antaranya milik pemain kawakan asal Jepang

dan Tiongkok. Sementara sisanya punya pemain lokal yang mengeluh

kesulitan cari modal.

Pada edisi kali ini, TAMBANG mengulas tentangMajalah

rancangan peta jalan hilirisasi nikel untuk industri baterai kendaraan

listrik. Pemain besar pemrosesan nikel di Indonesia, salah satunya

adalah Grup Tsingshan.

Sepak terjang kelompok ini layak untuk dicermati. Pengolahan

nikel bukanlah akhir perjalanan ambisinya. kiniGrup Tsingshan ingin

menguasai lini pengolahan tembaga.

S Selamat membaca. alam sehat untuk kita semua.

CITA-CITA

PUSAT BATERAI ASIA



ngolahan nikel. Kawasan ini telah menjadi mokhusus -

tor pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sebut

saja kawasan ekonomi khusus Indonesia Morowali

Industrial Park, Kawasan industri ini telahdi Morowali.

menjadi magnet, membuat orang berdatangan dari da-

lam provinsi, dari luar daerah, maupun dari luar negeri.

Banyaknya pendatang dari berbagai penjuru ke

kawasan khusus menunjukkan adanya daya tarik eko-

nomi yang kuat di Morowali. Mereka mau meninggal-

kan kampungnya, bahkan keluarganya, demi kehidu-

pan yang lebih baik.

Di sisi lain, sejak awal pengembang kawasan in-

dustri harus berpikir menyeluruh. Ia tak boleh hanya

memikirkan karyawan dan industri di dalamnya. Ka-

wasan Industri memperhatikan masyarakatjuga harus

lokal. Kegiatan pemberdayaan masyarakat lewat ke-

giatan CSR, serta pengembangan masyarakat lokal, ha-

rus digiatkan mengundangagar tidak kecemburuan

sosial. Bila masyarakat sekitar tidak diperhatikan de-

ngan baik, amat mungkin terjadi gesekan antara warga

asli dan pendatang.

Selain itu kebijakan emerintah untuk, p melarang

ekspor bijih nikel harus konsisten dilaksanakan. Tidak

boleh lagi ada pelonggaran seperti yang terjadi se-

belumnya. Jangan sampai karena ada kepentingan

lain atau atas dasar lobi dari pihak lain emerintah, , p

berubah sikap. UniSekalipun tekanan itu datang dari

Eropa lewat WTO.

Kita , dengan mesudah berada di rel yang tepat -

larang ekspor bijih mentah, demi mendapatkan man-

faat lebih besar dari keberadaan nikel di Indobijih -

nesia.
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LARANGAN

EKSPOR NIKEL

S
ALAH satu komoditi tambang yang diburu

saat ini .adalah nikel Mineral yang sempat

bertahun-tahun harganya rontok itu, kini di-

uber-uber sehubungan dengan gencarnya

pengembangan mobil listrik. Nikel menjadi

salah bahan baku yang sangat untuk memdiperlukan -

produksi baterai mobil listrik.

Ada dua jenis baterai listrik yang digunakan saat

ini yakni (Li-ion) dan, Lithium- on Nickel Metal Hydridei

(NiHM). Di baterai Li-ion dibutuhkan logam litium dan

kobal elektroda. Sementarat sebagai baterai Nickel Me-

tal Hydride memanfaatkan nikel sulfat sebagai kom-

ponen utamanya. Inilah yang membuat produk nikel

sulfat dan sulfat menjadi primadona seiring decobalt -

ngan prospek mobil listrik yang kian moncer.

Bijih litium belum ditemukan di Indonesia. Meski

ada yang menyebutkan bahwa indikasi mineralisasi-

nya berasosiasi dengan batuan granit pegmatit. Untuk

nikel dan kobalt, Indonesia adalah salah satu negara

pemilik cadangan terbesar di dunia. Penyebarannya

cukup merata di Kalimantan, Sulawesi, Halmahera,

dan Papua.

Endapan nikel dan kobalt di Indonesia merupa-

kan endapan tipe laterit yang terkandung dalam bijih

limonit dan bijih saprolit dengan kadar bervariasi. Rata-

rata bijih laterit dan saprolite memiliki kandungan nikel

0,6%–2,23% dan kobal sebesar 0,07% – 0,18%.t

Saat ini beberapa investor sudah melirik Indone-

sia bahkan telah menyatakan komitmen memba, nya -

ngun mengolah nikel menjadismelter yang khusus

bahan baku baterai NiHM.

Tidak hanya itu aat ini pun sudah banyak ka. S -

wasan industr khusus yang didedikasikan untuk pei -

VISI

Asean Economist
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S
EMANGAT menjadikan sang surya sebagai

sumber penting energi bisa dilihat dari

pemasangan panel surya di sepur India. Indian

Railway, pengelola kereta api di negeri para

dewa itu, pada awal Mei 2016 mulai

memasang sel surya di atap sepurnya. Untuk tahap awal

sel surya itu dipakai di kereta api di kota Jodhpur, negara

bagian Rajasthan.

Kereta api itu tetap diseret dengan lokomotif

bermesin diesel. Listrik dari surya digunakan untuk

menyetrom telepon, memutar kipas angin, dan

menyalakan lampu. Pemakaian panel surya dalam

setahun akan menghemat solar 90.000 liter, dan

memangkas emisi karbon 200 ton.

Indian Railway memang tengah menggencarkan

pemakaian energi terbarukan untuk sepurnya.

Pemakaian biosolar, CNG, dan gas alam juga tengah

digalakkan, demi diversifikasi energi dan langit yang

bersih.

SETAHUN, India menikmati 300 hari terik. Dari

panas sang surya yang jatuh ke daratan India, bisa

dihasilkan listrik 5.000 triliun kilowatt-jam, melampaui

jumlah energi dari seluruh energi fosil di India. Sejak

2005, pemerintah membiayai pembuatan pembangkit

listrik surya 6,40 MW setahun. Namun, pada 2010 terjadi

lonjakan hebat.

Panel matahari di kereta

Tambah 10.000 MW.

Sel surya di kereta api India.

Memasang panel surya di pedesaan

SEL SURYA DI NEGERI PARA DEWA
youtube.com

wikipedia.org

youtube.com

globalenvision.org

Pembangkit listrik surya yang dibangun pada 2010

mencapai 25.10 MW, dan 468.30 MW pada 2011. Pada 31

Maret 2016, jumlah pembangkit listrik surya yang sudah

terhubung ke jaringan transmisi mencapai 6.762,85 MW.

Tahun berikutnya, India menambah listrik surya 10.000

MW.

BINGKAI
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Kurangnya listrik menjadi salah satu alasan

pengembangan listrik surya di India. Pada 2005, terdapat

80.000 desa yang belum menikmati listrik. Sebanyak

18.000 desa di antaranya tak bisa dijangkau dengan

jaringan transmisi yang ada. Listrik surya menjadi

jawabannya.

Pada 2004, lebih dari 2.700 desa berhasil dilistriki

dengan sel surya. Jumlah itu terus bertambah. Saat ini

terdapat 1,2 juta rumah di India yang rumahnya dilistriki

dengan sel surya. India menjadi negara di Asia dengan

rumah bersel surya terbanyak.

Pada 2012, sebanyak 4,6 juta lampu penerangan

jalan dan 861.654 lampu rumah tangga terpasang di

seluruh India. Pemerintah menyediakan subsidi bunga

bagi rumah tangga miskin yang mau membeli lampu

surya. Kementerian Energi Baru dan Terbarukan

memberi subsidi 30% dan 40% terhadap pemakaian

lampu penerangan jalan, lampu rumah tangga, dan

sistem kelistrikan rumah tangga. Pada 2022, diharapkan

20 juta lampu sel surya sudah dipakai di rumah-rumah.

Pada 16 Mei 2011, pembangkit listrik surya pertama

di India dipasang. Proyek itu terletak di Desa Sivagangai,

Kabupaten Sivaganga, negara bagian Tamil Nadu.

Sejak itu, pemasangan pembangkit listrik surya

seperti kendaraan yang ngebut. Gujarat merupakan

negara bagian yang paling terkemuka memasang sel

surya di India. Di Desa Charanka, terdapat taman sel

surya yang telah menghasilkan listrik 2 MW, dari 500 MW

yang direncanakan. Pada Januari 2015 Pemerintah India

mematok target ambisius: investasi US$ 100 miliar dan

kapasitas terpasang 100 GW pada 2022.

Proyek yang sudah berjalan.

Anak-anak bermain di bawah panel surya.

Pembuatan panel surya di India.

Taman sel surya di Charanka, Gujarat

Demi menerangi desa.

Jumlahnya terus meningkat.

knjoshi.wordpress.com

greenpeace.org

carbonbrief.org

Lampu rumah dan jalan.

Sumber: wwfindia.org

KAPASITAS SEL SURYA (2010-2016)

Pemasangan
Tiap Tahun

Kapasitas
Total

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

161

461

1.205

2.319

2.632

4.680

6.999

300

744

1.114

313

2.048

BINGKAI
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Adanya tambang ilegal membuat sebagian wila-

yah Lebong Tambang terkesan kumuh. Rumah-rumah

liar yang dibangun seadanya berdiri di sekitar wilayah

tambang. Sebuah makalah berjudul ” -Penelitian Geo

logi Medis Daerah Lebong Tambang Kabupaten Le-

bong, Provinsi Bengkulu”, dari Pusat Geologi Kemen-

terian ESDM pada tahun 2011 menyatakan, warga se-

kitar tambang kesehatannya rentan. Mereka terserang

penyakit kulit, TBC, asma, batuk. Diduga kuat, penyakit

ini muncul karena lingkungan tidak dikelola dengan

baik. Penambang membuang limbah dengan tidak

semestinya, dan tidak mengatur buangan asap dengan

baik, saat menambang.

Tambang emas Lebong Donok dibuka pada 1897.

Eksplorasi pertama dilakukan oleh Eugenepada 1896

Kassel seorang dministratur erkebunan opi Suban, a p k

Ayam Lebong, dengan timnya yang dikenal sebagai

Goud Syndicaat atau Kelompok Emas Lebong. Eks-

plorasi ini kemudian pdiambilalih oleh erusahaan

swasta Belanda bemama Mijnbouw Maatschappij Re-

djang Lebong – Perusahaan Pertambangan Redjang

Lebong—pada 1897.

Setelah hadirnya tambang Lebong Donok, ke-

mudian muncul tambang emas Lebong Sulit, Lebong

Sawah, dan Lebong Simau. Ketika yang lain-lain dili-

kuidasi, Lebong Donok masih bertahan. Lebong Do-

nok beristirahat sebentar bersamaan dengan hadirnya

L
EBONG Donok, desa yang kini dikenal se-

bagai Lebong Tambang, merupakan daerah

yang sejak zaman Belanda dikenal me-

ngandung mineral emas. Lebong Tambang

kini masuk wilayah Kecamatan Lebong

Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Di dae-

rah ini masih dijumpai penambang emas tanpa izin.

Maret tahun lalu, 15 penambang terjebak di lo-

bang tambang. Mereka keracunan asap generator yang

digunakan untuk menyalakan pompa penyedot air.

Asap itu memenuhi lobang tambang, yang dalamnya

hingga puluhan meter. Tiga orang di antaranya me-

ninggal. Lainnya masuk rumah sakit.

ARSIP
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TAMBANG EMAS LEBONG DONOK

Sisa-sisa lobang tambang.

ksmtour.com

Para pekerja tambang.

akar.or.id



tentara Jepang ke Indonesia, pada 1942.

Para pekerja Lebong Donok berasal dari Pulau

Jawa. Mereka sengaja dihadirkan Pemerintah Belanda,

sebagai bagian dari kolonisasi. Mahasiswa Universitas

Negeri Padang, , pada menulisAndriyanto, Rendi 2019

skripsi berjudul Pertambangan Emas Lebong Donok

(Bengkulu) Masa Kolonial Belanda Tahun 1897-1942.

Di tugas akhir untuk mencari gelar sarjana itu, Rendi

menulis, hasil produksi Mijnbouw Maatschappij Re-

jang Lebong di Lebong Donok pada tahun 1923-1930

berjumlah 7.981.126 gram emas senilai 12 juta gulden.

Untuk menghasilkan emas sebanyak itu, tam-

bang emas dilengkap denganLebong Donok i alat-alat

pengolahan seperti alat pengeboran listrik, kereta lis-

trik, alat pengangkut mesin, alat pencetak emas, labo-

ratorium, mesin pemompa air, alat penyaringan, oven

untuk pembakaran emas, dan bengkel listrik.

Tambang emas Lebong Donok memberikan

dampak terhadap perubahan infrastruktur seperti

pembangunan jalan raya i bidang sarana dan pra. D -

sarana, tamba g Lebong Donok memicu hadirnyan

pembangunan kantor, rumah administrator, rumah

sakit, tempat hiburan para pegawai Eropa, rumah pe-

mondokan bagi para kuli kontrak, dan kantor pos/

telegraf.

Di bidang sosial memberikan dampak terhadap

penambahan jumlah penduduk di Lebong i bidang. D

ekonomi membuat wilayah Lebong menjadi pusat,

industri yang sangat penting sehingga situasi ekonomi

di Lebong berubah sepenuhnya.

Pekerjaan mencari emas sayangnya hingga kini

tak tergantikan, bagi warga Lebong Donok. Hampir

90% warga menggantungkan hidupnya dari berburu

batuan yang mengandung emas itu. Padahal, emas

yang tersisa makin sedikit. Mereka harus membuat lo-

bang berukuran 80 cm x 80 cm, dengan kedalaman pu-

luhan meter, untuk mengeruk batuan yang diduga

mengandung emas.

Bila beruntung, sehari mereka bisa mendapat

dua karung, yang dihargai Rp 600.000-800.000. Bila

apes, mereka tak mendapat apapun. Padahal maut

mengintai setiap saat.

ARSIP
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Pertandingan sepakbola para pekerja tambang, untuk melepas kepergian keluarga Sanders yang pulang ke Belanda, pada 1937.

Nationaal Musem van Wereldculturen, Amsterdam, Belanda.

Murid sekolah Lebong Donok berfoto bersama gurunya, Nyonya Eerkens, anak,
dan suaminya.

lovelylebong.blogspot.com



RAMAI TANAM MODAL

BATERAI SETRUM

LAPORAN UTAMA

S
ejak setahun yang lalu, Elon Musk menebar

sinyal ingin membidik Indonesia. Bos peru-

sahaan mobil listrik kenamaan asal Amerika

Serikat, Tesla Inc itu, pernah bilang melalui

cuitan akun media sosialnya yang berpengi-

kut 41 juta orang, ia jatuh hati dengan potensi nikel In-

donesia. Sosok yang menduduki puncak jajaran orang

terkaya dunia tersebut, mengunggulkan Indonesia di-

banding negara maju seperti Kanada, Australia, bah-

kan negaranya sendiri.

Pada akhir Januari lalu, Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menjelaskan bah-

wa Indonesia dan Tesla bakal segera menyepakati per-

janjian kontrak investasi. ”Sebentar lagi kami teken de-

ngan Tesla,” ungkap Bahlil.

Dedengkot industri kendaraan

listrik dan baterai litium dunia

dirayu untuk bangun pabrik di

Indonesia. Cadangan nikel jadi

modal tawar. Selain soal kucuran

modal, faktor geopolitik jadi

pertimbangan seleksi investor.
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Namun pada pertengahan Februari, Tesla memu-

tuskan pilih India untuk membangun pabriknya. Kepu-

tusan tersebut merupakan hasil negosiasi panjang an-

tara Tesla dan India sejak jauh-jauh hari. Lokasi yang

dipilih Musk untuk pabrik kendaraan listrik adalah

Bangalore. Kota ini terkenal sebagai kawasan utama

kendaraan listrik dan sumber talenta manufaktur di

India, bahkan disebut sebagai Silicon Valley versi Asia

karena banyaknya perusahaan teknologi yang mukin

di sana.

”Ini kan masih nego, ada yang hengkang.enggak

Ini masih berproses, jadi kalau orang dalam bernego-

siasi bisnis biasalah pasang surut. Dunia belum ber-

akhir, jangan pesimis,” seloroh Bahlil menanggapi ke-

putusan Tesla yang tidak memilih Indonesia untuk pa-

brik kendaraan listrik itu.

Puncak negosiasi antara Tesla dan Indonesia di-

mulai saat Musk dikontak langsung oleh Presiden RI

Joko Widodo. Lewat sambungan telewicara, Jokowi

menawarkan lahan di daerah Batang, Jawa Tengah,

untuk Tesla membangun pabrik. Jokowi yang didam-

pingi Menteri Koordinator Kemaritiman Dan Investasi,

Luhut Binsar Pandjaitan, merayu Musk untuk mem-

bangun pabrik mobil listrik sekaligus meminta agar In-

donesia dipilih jadi salah satu lokasi peluncuran roket

SpaceX.

SpaceX adalah perusahaan besutan Musk yang

berhasil mencetak sejarah baru dalam catatan perja-

lanan luar angkasa. SpaceX menjadi perusahaan par-
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LAPORAN UTAMA

tikelir pertama yang mengangkut astronot NASA. Sebe-

lumnya, penerbangan astronot NASA berada di bawah

payung emerintah Amerika Serikat.P

Kecanggihan manufaktur SpaceX mampu mem-

buat roket yang dapat dioperasikan secara berulang

kali, menyerupai pesawat komersial. Berbeda dengan

roket-roket biasa yang hanya bisa sekali pakai. SpaceX

sukses beban ongkos transportasi menujumemangkas

s a itasiun ntariksa nternasional.

Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Elon Musk menebar sinyal ingin membidik Indonesia. Bos perusahaan mobil listrik kenamaan asal Amerika Serikat, Tesla Inc itu, pernah bilang melalui cuitan akun
media sosialnya, ia jatuh hati dengan potensi nikel Indonesia.

Teslarati



SpaceX dan Tesla sama-sama bermarkas di Cali-

fornia, Amerika Serikat. Kedua perusahaan milik Musk

itu menjadi raksasa baru yang membawa terobosan

besar di dunia transportasi.

Menurut Deputi Bidang Pertambangan Kemenko

Mar , Septian Hario Seto, Indonesiaitim dan Investasi

unggul dari sisi sumber bahan baku jika dibandingkan

negara penghasil nikel lainnya untuk memikat pemo-

dal soal investasi kendaraan listrik. Tapi Indonesia pu-

nya kelemahan, tertinggal dalam urusan administrasi

perizinan dan daya kompetitif investasi.

Sejak awal, Indonesia bukan negara satu-satunya

di Asia yang berusaha mendekati Musk India dan Thai-.

land juga serius menyodorkan proposal. Jika Indonesia

ingin menang, maka perkara birokrasi menjadi peker-

jaan rumah yang mendesak perlu diperbaiki. Hampa-

ran ladang nikel tidak bisa menjadi satu-satunya pelet

bagi Indonesia memikat investor luar. ”Ini yang jadi

kunci,” tutur Seto.

Lulusan Akuntansi Universitas Indonesia itu sejak

lama dipercaya Menko Luhut menangani sektor tam-

bang, termasuk urusan menjaring pemodal asing un-

tuk industri baterai litium. Dalam membujuk Tesla,

Seto menjadi tim inti yang diandalkan. Seto ahli di bi-

dang , akuisisi, dan penggalangan modal.merger

Soal pengalaman, selama delapan tahun Seto

pernah bekerja di PT Toba Bara Sejahtera, perusahaan

yang didirikan Luhut. Kemudian ia sempat menjadi

auditor ivisi ambang dan nergi di Price WaterhouseD T E

Coopers. Seto melangkah ke ranah pemerintahan ikut

Luhut ketika menjadi Menko Polhukam.

Menurutnya, Jokowi agar perundinganngebet

dengan Tesla cepat . Seto dan timnya serius meng-deal

kaji berbagai kemungkinan menaklukkan hati Musk.

Setiap sisi potensi Indonesia dipetakan untuk jadi nilai

jual. Keinginan Jokowi, kata Seto, sejatinya tidak ter-

lampau muluk-muluk, target bidik dari Tesla bukan in-

vestasi kendaraan listrik atau SpaceX, ini dikejar hanya

sebagai pemanis saja, kalau tembus ya dianggap bo-

nus. Sasaran intinya adalah investasi sistem penyim-

pan daya alias .energy storage system

Sebelumnya, Tesla telah membangun proyek pe-

nyimpan daya super besar di Australia, yang menjadi

solusi untuk mengganti pembangkit , digunakanpeaker

saat permintaan listrik sedang tinggi. Perannya seperti

power bank, tapi versi jumbo.

LAPORAN UTAMA
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Septian Hario Seto, Deputi Bidang Pertambangan Kemenko Maritim dan
.Investasi

Quanta Services

Proyek penyimpan daya super besar di Australia, yang menjadi solusi untuk mengganti pembangkit peaker, digunakan saat permintaan listrik sedang tinggi.



”Mereka sukses di Australia, dan mereka terus

terang tawarkan opsi-opsi ke Indonesia. Seperti inilah

diskusi kami dengan Tesla,” jelas Seto.

Tantangan berat bagi Indonesia untuk memikat

Tesla, adalah tuntutan proses industri yang ramah ling-

kungan, misalnya soal moda listrik, yang tidak semata-

mata dipandang sebagai kendaraan hijau lantaran be-

bas emisi saat mengaspal di jalanan. Konsumen saat ini

melihat sampai aspek proses pembuatannya, mulai

dari baterainya, pengolahan komponen baja dan tem-

baganya, penambangan bahan bakunya, sumber lis-

triknya dari batu bara atau energi terbarukan. Semua-

nya jadi pertimbangan, apakah prosesnya membawa

ancaman pada keberlangsungan ekologi atau tidak.

Dulu, tak ada yang menyangka, orang berpe-

nampilan necis yang datang ke kafe mahal sudi mem-

bawa sedotan sendiri, sedotan yang bukan plastik se-

kali pakai. Sekarang, hal semacam itu sudah biasa ter-

lihat. Menjadi bukti bahwa tingkat kesadaran masya-

rakat terhadap lingkungan mulai tumbuh, utamanya di

kalangan generasi muda.

”Pengalaman saya bicara dengan beberapa peru-

sahaan di luar negeri, ada tekanan dari konsumen bah-

wa barang yang dibuat didorong jadi ,”green life cycle

ungkap Seto.

Penjaringan investor industri baterai bukan hanya

membidik Tesla, Seto dan timnya juga membangun

jaringan dengan Contemporary Amperex Technology

atau CATL asal Tiongkok, LG Energy Solution dari Korea

Selatan, dan Badische Anilin und Soda Fabrik atau lebih

dikenal dengan BASF dari Jerman. Untuk CATL, per-

kembangannya lebih maju. ,Pada 9 November 2020

CATL meneken kesepakatan awal dengan PT Antam.

Dalam nota kesepahaman, pihak Indonesia me-

ngajukan syarat agar CATL mengolah pasokan nikel

mentah dari Antam minimal 60 persen di dalam negeri.

Syarat ini diamini CATL. Negosiasi teknis lanjutan de-

ngan CATL ditangani oleh Kementerian BUMN dan

Antam.

Rencananya, pabrik hasil kerjasama itu akan mu-

lai berproduksi pada tahun 2024. CATL yang merupa-

kan produsen baterai, berjanji bakal memboyong mitra

produsen mobil listrik dari Tiongkok untuk ikut berga-

bung dalam proyek ini, dengan membawa investasi

senilai USD 5 miliar.

Demikian pula dengan LG Energy, perundingan-

nya telah mencapai tahap kesepakatan awal. Lewat

BKPM, Indonesia meneken perjanjian investasi sekitar

Rp 140 triliun. LG Energy saat ini termasuk salah satu

kelompok dedengkot baterai litium dunia.

Sementara BASF, perundingannya masihdengan

berjalan dan sedang proses pematangan. Produsen ba-

han kimia terbesar dunia asal Jerman ini ancang-

ancang bakal ambil bagian mengolah prekursor dan

katoda baterai litium. Kalau melihat jejak rekam di

Indonesia, BASF sudah memulai investasinya sejak

tahun 1976.

Langkah penetrasi ke investor dari berbagai pen-

juru dunia ini, dinilai sebagai bentuk upaya kompromi

geopolitik. Tujuannya membersihkan tudingan bahwa

Indonesia dianggap terlalu miring ke Tiongkok. Di sek-

tor pengolahan nikel, Tiongkok memang sudah men-

duduki nyaris seluruh lumbung utama nikel Indonesia,

khususnya lewat Grup Tsingshan. Sementara di saat

yang sama, Amerika juga ingin ekspansi ke Indonesia.

Jamak diketahui, Amerika Serikat dan Tiongkok

tengah berseteru di medan perang dagang yang mena-

hun, tak kunjung mereda, dan samar kepastian kapan

bakal berakhir.

Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pi-

haknya melakukan berbagai upaya untuk membantah

tudingan tersebut. Salah satunya dengan menampung

kucuran modal dari banyak gerbong investor sekaligus,

entah itu Tiongkok, Amerika, Korea Selatan, atau Jer-

man. Sikap ini menjadi simbol pembuktian posisi In-

donesia yang netral, tidak condong ke kubu tertentu.

”Investor paling cepat itu Tiongkok. Kalau kita se-

mua kasih Tiongkok bagaimana. Cari investor itu tidak

semudah yang dipikirkan. Tidak asal terima saja orang

datang investasi. Ada perhitungan strategi geopolitik

sebelum kita putuskan,” tegas Jenderal TNI mantan

Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Baret Merah itu.
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Penjaringan investor industri baterai bukan hanya membidik Tesla.



P
opulasi kendaraan listrik di dunia diperkira-

kan bakal melonjak drastis. Setidaknya da-

lam 20 tahun mendatang, lebih dari sete-

ngah peredaran moda transportasi di muka

bumi akan , ganti menggunakanberubah

tenaga setr m. Selebihnya akan diisi kendaraan hibriu -

da, dan sebagian kecil tetap menggunakan bahan ba-

TARGET
KELONGSONG BATERAI
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kar fosil. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim

Percepatan Industri Baterai Kendaraan Listrik, Agus

Tjahajana Wirakusumah, pada awal Februari lalu saat

menghadiri pertemuan virtual dengan para praktisi

metalurgi Tanah Air.

Agus adalah Direktur Jenderal Industri Logam,

Mesin, Elektronika, dan Aneka Kementerian Perindus-

trian . Ia alumnidari Agustus 1998 hingga Maret 2002

Teknik Mesin ITB dan sarjana ekonomi dari Universitas

Indonesia. Di kabinet sekarang, ia diangkat menjadi

k u i .omisaris tama PT Indonesia Asahan Alum nium

Agus m bahwaembeberkan Tiongkok, Amerika,

dan Eropa merupakan utama peralihanpendukung

menuju transportasi listrik. Norwegia menjadi negara

paling getol enjualan kendaraan berbahan bakar. P

minyak ditarget bakal setop total pada 2025, dan tidak

boleh mengaspal di jalan umum. Untuk memuluskan

agenda itu, Pemerintah Norwegia menggelontorkan

subsidi lebih dari Rp 250 juta pada setiap unit mobil

listrik.

Pemicu tren kendaraan listrik yang paling masy-

hur soal kekhawatiran pemanasan global. Apaadalah -

bila karakter dan laju tunggangan manusia masih kons-

Tak hanya tren kendaraan listrik dunia

yang memicu Indonesia ingin jadi

pemain baterai, tapi juga melihat geliat

pemanfaatan teknologi sistem

penampungan daya. onsorsium pelatK

merah membidik pasar ekspor. Tapi tak

mau produk setengah jadi, minimal

berupa sel atau kemasan beterai.
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tan seperti sekarang, maka permukaan laut akan naik

perlahan melahap daratan. Naik sekitar sembilan sen-

timeter pada 30 tahun mendatang.

” -Proyeksi ini membuat industri baterai bergai

rah,” tutur Agus.

Kendaraan listrik bukan menjadi lini tunggal pen-

dongkrak kebutuhan baterai. Ada lumbung-lumbung

lain yang prospeknya juga menggiurkan, salah satunya

sistem penyimpanan daya atau .energy storage system

Mesin ini digadang-gadang akan menjadi sema-

cam super besar yang dapat digunakanbank daya

sebagai penyeimbang pada pembangkit listrik tenaga

fosil saat mencapai beban puncak. Pengisian dilaku-

kan ketika pembangkit berada pada posisi senggang.

Dalam satu hari penuh, sirkulasi kerja pembang-

kit mengalami fluktuasi, naik turun. Serapan listrik

mencapai beban puncak saat jam-jam sibuk, dan akan

turun pada waktu tertentu. Ketika pemakaian sedang

jeda, sistem penyimpanan daya diisi kemudian akan

menyala saat pemakaian listrik naik.

Solusi ini akan mengoreksi pertumbuhan proyek

pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di nega-

ra-negara yang ekonominya sedang berkembang, yang

butuh peningkatan kapasitas listrik.

Sistem penyimpanan daya juga menjadi kompo-

nen penting dalam pengoperasian energi terbarukan,

yang memiliki karakter berselang. Misalnya pembang-

kit tenaga surya yang hanya menyala manakala mata-

hari bersinar. Dengan adanya raksasapenyimpan daya
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itu, daya akan dikumpulkan secara optimal saat sum-

ber energi sedang ada, ketika matahari tengah terik-

teriknya.

Teknologi sistem penyimpanan daya mampu

mendukung penyediaan listrik tanpa kedip. Bahkan

menjadikan energi terbarukan yang berada di pelosok-

pelosok daerah dapat ditransportasikan layaknya ko-

moditas.

Dorongan kendaraan listrik dan enerpemakaian -

gi bersih yang menyeruak di berbagai belahan dunia

diklaim akan menciptakan lonjakan permintaan ba-

terai. Indonesia ingin ambil peluang itu, menjadi pe-

main baterai dunia, minimal menjadi yang terbesar di

TIKTAK.ID

Okezone Ekonomi

Agus Tjahajana Wirakusumah, Ketua Tim Percepatan Industri Baterai
.Kendaraan Listrik

Tak hanya tren kendaraan listrik dunia yang memicu Indonesia ingin jadi pemain baterai, tapi juga melihat geliat pemanfaatan teknologi sistem penampungan daya.



Asia Tenggara. Kekuatan tawar Indonesia ada pada

limpahan bahan baku, sumber daya dan cadangan,

nikel laterit.

”Sekarang mumpung teknologinya masih pakai

nikel. Jangan sampai nanti teknologi berubah, kita

diam saja. Jadi gigit jari, tukas Agus.”

Sejatinya, gerakan menjaring investor yang dila-

kukan oleh Pemerintah Indonesia hanya menarget

pemain industri baterai. Ingin membangun pabrik sel

dan kelongsong baterai di dalam negeri, tidak sampai

ke lini hilir hingga mobil listrik. Namun diyakini, apabila

ekosistem industri baterai sudah terbangun, dipastikan

produsen otomotif berbasis setrum akan ikut tertarik.

Buktinya, Tesla sudah menyatakan tertarik ingin

berinvestasi di Indonesia. Adapun rincian kerjasama

antara Tesla dengan Indonesia kini sedang dimatang-

kan. Kedua pihak saling berbalas proposal. Hyundai

yang progresnya paling maju. Saat ini sedang tahap

konstruksi pabrik. Lokasinya di Cikarang, Jawa Barat.

Target awal sebatas menjadi produsen baterai,

kata Agus, dicanangkan karena mengingat posisi Indo-

nesia yang belum mampu menandingi laju Tiongkok,

Eropa dan Amerika soal pasar kendaraan listrik. Menu-

rut kalkulasi Agus dan timnya, pabrik baterai dapat

mencapai skala ekonomis apabila menghasilkan pro-

duk berkapasitas di atas 100 gigawatt. Sedangkan hing-

ga tahun 2035 mendatang, kemampuan serapan pasar

nasional diperkirakan hanya sekitar 19-29 gigawatt.

Agus dan timnya mempersiapkan pembentukan

konsorsium pelat merah yang khusus menangani uru-

san industri baterai kendaraan listrik. Isinya ada Ina-

lum, PT Antam, PT Pertamina, dan PT Perusahaan Lis-

trik Negara. Konsorsium ini sedari awal pro80% -

duksinya ekspor. Tapi tidak boleh dalam bentukuntuk

katoda, prekursor, elektrolit, atau material setengah

jadi lainnya. Dipatok minimal harus sampai sel atau

kemasan baterai.
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Pabrik baterai dapat mencapai skala ekonomis apabila menghasilkan produk berkapasitas di atas 100 gigawatt. Sedangkan hingga tahun 2035 mendatang,
kemampuan serapan pasar nasional diperkirakan hanya sekitar 19-29 gigawatt.



A
mbisi masuk pusaran pemain global moda

setrum tampaknya bukan isapan jempol.

Pada akhir Januari lalu, di hadapan para

senator Senayan, Agus Tjahajana Wiraku-

sumah gam lang bicara soal peta jalan unb -

tuk Indonesia menguasai lini produksi baterai litium.

MENANTI GEBRAKAN
PELAT MERAH

Komisaris Utama PT Indonesia Asahan Alum nium itu,i

menyebut pihaknya sudah mengantongi tujuh nama

raksasa dunia yang mau tebar modal di Tanah Air.

Agus duduk di pucuk komisaris induk pelat me-

rah tambang belum lama, baru Desember tahun lalu,

setelah ditunjuk oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Lulusan Institut Teknologi Bandung itu, sebelumnya

menjabat sebagai omisaris ndependen Astra Otok i -

parts, perusahaan swasta yang punya gurita bisnis oto-

motif, perakitan mesin, dan konstruksi.

Agus punya pengalaman menangani investasi in-

dustri otomotif. Sejak era reformasi, ia tercatat mendu-

duki kursi irektur enderal di lintas pos Kementeriand j

Perindustrian. Saat ini, ia dipercaya menjadi etua Timk

Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik di bawah

perintah Erick Thohir.

Di ruang omisi tambang DPR RI itu, AgusK Per an

merinci tujuh raksasa industri kendaraan listrik yang

berhasil dipegang selama penjaringan investor gelom-

bang pertama. Mereka adalah Contemporary Amperex

Gelombang banjir investor industri

kendaraan listrik menuntut kesiapan lini

hulu. Antam didaulat tangani urusan

tambang dan pabrik bahan baku

baterai. Antam sejauh ini masih

tertinggal. Proyek kongsi hidrometalurgi

jadi andalan.
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Technology (CATL), BYD Auto, dan Farasis Energy asal

Tiongkok, Tesla Inc dari Amerika Serikat, LG Energy So-

lution dan Panasonic dari Korea Selatan, serta Sam-

sung SDI dari Jepang.

Mereka dipilah berdasarkan kekuatan fulus, repu-

tasi merek, dan daya jejaring global. Pemetaan nama-

nama lain tengah dimatangkan. Penetrasinya akan di-

lakukan menyusul lewat penjaringan gelombang beri-

kutnya.

Agus dan timnya menyiapkan pembentukan in-

duk perusahaan pelat merah yang khusus menangani

urusan industri baterai. Konsorsium tersebut diisi oleh

Inalum, PT Antam, PT Pertamina, dan PT Perusahaan

Listrik Negara. Porsi kepemilikan saham konsorsium

akan dibagi sama rata untuk masing-masing anggota

holding.

Menurutnya, Indonesia punya daya tawar di mata

investor soal jaminan bahan baku. Sekitar 30 persen

cadangan nikel dunia ada di Indonesia. Sementara

Antam yang menjadi anggota , menguasai 20holding

persen sumber daya nikel nasional. Menempati urutan

terbesar kedua setelah PT Vale Indonesia. elemaK -

hannya, Indonesia masih tertinggal soal teknologi dan

jaringan ke produsen otomotif.

” ,Belum memiliki pengalaman memadai ” ujar

tamatan Magister Teknik Universitas Florida itu.

Pasar baterai listrik amat bergantung pada pro-

usen peralatan asli alias original equipment manufac-

turer atau OEM. Apabila Indonesia ingin masuk ke

pusaran industri, maka harus merintis jaringan ke OEM.

Posisi OEM sebagai punya kuasa menentukanofftaker

spesifikasi baterai, sehingga teknologi pengolahan ni-

kel yang dipilih mesti tepat, menghasilkan baterai se-

suai standar manufaktur otomotif milik OEM. Untuk itu,

Indonesia butuh mitra yang punya pengalaman me-

masok ke OEM.

Dari aspek kapasitas produksi bijih, Antam me-

nempati deretan papan atas, meskipun bukan yang

paling atas. Tapi kalau dilihat dari aspek kemampuan

mengolah nikel ke arah bahan baku baterai, Antam

sama sekali belum punya portofolio. Belum ada satu

pun hidrometalurgi yang dibangun. Pabriksmelter

pengolahan yang ada jenisnya pirometalurgi, menga-

rah pada produksi bahan baku baja tahan karat, berupa

feronikel dan .nickel pig iron

Di lini bahan baja, Antam pun masih tertinggal

jauh dari PT Indonesia Morowali Industrial Park, Virtue

Dragon, Vale, dan sejumlah perusahaan lain. Dua nama

besar di muka adalah dedengkot industri baja asal

Tiongkok, yang gencar ekspansi ke ladang-ladang nikel

dunia.

Hal tersebut dikonfimasi oleh Staf Khusus Menteri

ESDM Bidang Tata Kelola Minerba, Irwandy Arif. Menu-

rutnya, sejak tahun 2018, porsi penguasaan olahan

nikel untuk baja dari Antam kian susut. Puncaknya

setelah gerbong investor asal Negeri Panda menyerbu

Indonesia, ketika pemerintah menggulirkan larangan

ekspor nikel mentah pada tahun 2017 silam.

***

Gelombang banjir investor industri kendaraan listrik menuntut kesiapan lini hulu. Antam didaulat tangani urusan tambang dan pabrik bahan baku baterai. Antam
sejauh ini masih tertinggal.

Antamindo



Dalam peta jalan yang dicanangkan oleh tim pim-

pinan Agus Tjahajana, anggota konsorsium industri ba-

terai pelat merah akan ambil peran sesuai cakupan

bisnis yang ada. Inalum dan Antam menggarap tam-

bang hingga menghasilkan bahan baku baterai, Perta-

mina mengolah prekursor plus katoda sekaligus pe-

gang stasiun pengisian daya, sedangkan PLN menye-

diakan infrastruktur kelistrikan.

Dari tujuh raksasa baterai, CATL menjadi investor

perdana yang teken kontrak. Perjanjian awal disepakati

pada Oktober tahun lalu. Antam diberi mandat untuk

melanjutkan negosiasi teknis dengan CATL. Kemudian

disusul LG Energy, kesepatan awal beres pada Desem-

ber tahun lalu. Pertamina ditunjuk mengawal rincian

kongsi bersama LG Energy dengan nilai kucuran dana

hampir Rp 140 triliun.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, sejak In-

donesia memasuki era reformasi, belum ada investasi

asing yang masuk hingga menyentuh angka sebesar

itu. Kesepakatan tersebut merupakan buah dari hasil

pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden

Moon Jae In di Busan, Korea Selatan. Kemudian ditin-

daklanjuti oleh BKPM dan dialihkan negosiasi tek-

nisnya ke Pertamina.

Sedangkan CATL, total investasinya mencapai

USD 20 miliar. Modal akan digelontorkan secara ber-

tahap. Di fase awal baru turun USD 5,1 miliar. Informasi

tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman Dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan,

yang terlibat langsung menemui petinggi CATL di

Yunan, Tiongkok.

Antam dan CATL akan kolaborasi membangun

sentra pembuatan bahan baku baterai di Maluku Utara.

Tepatnya di konsesi Buli Serani, Halmahera Timur. Ke-

duanya akan berbagi porsi saham. Untuk konsesi tam-

bang, Antam jadi mayoritas. Sedangkan di pabrik pe-

ngolahan, Antam mundur sejengkal jadi minoritas.

Teknologi yang diboyong ke Halmahera berupa pe-

lindihan asam bertekanan tinggi atau high pressure

acid leaching. Rencananya, proses konstruksi dimulai

tahun ini.

Saat pembangunan rampung, pabrik di Halma-

hera akan menjadi gebrakan anyar bagi Antam di lini

hidrometalurgi. Menjadi titik balik mengejar keterting-

galan. Sejak beberapa tahun belakangan, Antam sudah

gerilya berburu mitra lewat , namunbeauty contest

hasilnya selalu kandas. Negosiasi hanya berlabuh pada

tahap uji kelayakan.

Kegagalan ini jadi buah bibir musabab Arie Pra-

bowo Ariotedjo didepak dari kursi irektur Utama. Did -

anggap tak mumpuni mengurus hilirisasi. Tanggung

jawab itu kini dipikul Dana min, yang dipilih Menteriu

Erick Tohir jadi bos Antam menggantikan Arie setahun

lalu.
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T
ungku berkelir kuning yang tampak lusuh dan

bertabur bercak karat itu sudah beroperasi

sejak dua puluh tahun silam. Pada perte-

ngahan Februari lalu, Direktur Keuangan PT

Vale Indonesia, Bernardus Irmanto mengata-

kan kalau tungku tersebut akan dipugar, dibangun

ulang dengan penggantian sejumlah komponen pen-

ting. Teknisi yang disiapkan akan mulai menangani

tungku berteknologi pirometalurgi itu pada Mei men-

datang. Butuh waktu sekitar enam bulan untuk me-

rampungkan proses . Selama masa pemugaran,rebuilt

produksi Vale ditaksir akan menurun.nickel matte

Vale membangun pabrik pengolahan sejak awal

menambang. Lokasinya berdekatan dengan area kon-

sesi yang terletak di Sorowako, Sulawesi Selatan. Tung-

Ada enam pabrik hidrometalurgi yang

tengah dibangun di Indonesia. Empat

di antaranya milik pemain kawakan asal

Jepang dan Tiongkok. Sementara

sisanya punya pemain lokal yang

mengeluh kesulitan cari modal.
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ku milik Vale menyala dengan dialiri listrik dari pem-

bangkit bertenaga air. Urusan teknologi, Vale disokong

oleh Sumitomo Corporation, pemain kawakan asal

Jepang yang ikut pegang sebagian saham.

Sebelum gelombang investor Tiongkok datang,

Vale merupakan penghasil olahan nikel terbesar di In-

donesia. Namun dalam kurun waktu empat tahun be-

lakangan, Vale disalip oleh Grup Tsingshan lewat pa-

brik super besar yang dibangun di Morowali, Sulawesi

Tengah.

Peta produsen nikel di Indonesia telah berubah.

Meski demikian, kata Bernardus, Vale sama sekali tidak

merasa tersaingi. Sebab jenis produk dan pangsa pasar

Vale berbeda dengan Tsingshan. Pabrik di Morowali

arahnya memproduksi untuk pasar bajanickel pig iron

antikarat, sementara Vale menghasilkan nickel matte

yang pasarnya lebih bervariasi, bisa digunakan untuk

industri logam dan baterai.

Tahun ini, Vale dan Sumitomo berencana akan

membangun pabrik baru bergenre hidormetalurgi di

Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Teknologinya meng-

adopsi pelindian tekanan tinggi dengan larutan asam

atau . Penjajakan antarahigh pressure acid leaching

Vale dan Sumitomo sudah berlangsung sejak lima ta-

hun silam. Pada tahun 2015, Vale tercatat sudah mem-

presentasikan kajian Analisis Dampak Lingkungan

atau Amdal di hadapan masyarakat, penggiat lingku-

ngan, dan sejumlah organisasi sosial lingkar tambang
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di Sulawesi. Menjadi tanda keseriusan soal rencana

proyek pelindian tekanan tinggi.

Sumitomo punya rekam jejak yang moncer di

bidang hidrometalurgi. Sumitomo punya dua pabrik

pelindian tekanan tinggi yang sudah beroperasi di

Filipina. Pertama berlokasi di Palawan yang digarap

bersama perusahaan afiliasinya, Coral Bay Nickel Cor-

poration. Kedua terletak di Provinsi Surigao del Norte

yang dioperasikan dengan perusahaan patungan

THPAL Corporation. Mesin yang dipakai oleh dua pa-

brik ini digadang-gadang bakal diboyong ke Pomalaa.

Untuk proyek hidrometalurgi di Indonesia, Tsing-

san selangkah lebih maju daripada Vale. Lewat PT QMB

New Energy Materials, Tsingshan sudah membangun

smelter berteknologi pelindian tekanan tinggi di Moro-

wali, Sulawesi Tengah. Pemancangan tiang proyek

yang berkongsi dengan GEM Co Limited, Brunp Recy-

cling Technology Co Limited, dan Hanwa itu, dila-

kukan sejak dua tahun lalu. Menko Maritim Dan Inves-

tasi Luhut Binsar Pandjaitan jadi juru kunci dalam pe-

resmian pabrik tersebut. Tahun ini direncanakan kons-

truksi pabrik QMB New Energy rampung dan masuk

operasi produksi perdana.

Proses kajian Vale untuk proyek pelindian teka-

nan tinggi makan waktu lebih lama dibandingkan

Tsingshan. Sumitomo disebut punya standar yang ter-

lampau detail dalam merumuskan perencanaan, khu-

susnya soal pengelolaan lingkungan. Menurut Manager

LAPORAN UTAMA

Vale membangun pabrik pengolahan sejak awal menambang. Lokasinya berdekatan dengan area konsesi yang terletak di Sorowako, Sulawesi Selatan.



IGP Permit Vale, Budhi Kumarawarman, proyek hidro-

metalurgi di Pomalaa didorong untuk melakukan pem-

buangan ampas pabrik atau di daratan. Caranyatailing

dengan ditampung di bendungan khusus.

Metode tersebut berbeda dengan Tsingshan yang

hendak mengalirkan limbah sisa produksinya ke laut

dalam atau . Perkara penge-deep sea tailing disposal

lolaan limbah dinilai menjadi faktor penting yang

mempengaruhi nilai keekonomian pabrik pelindian

bertekanan tinggi. Sebab dalam bagan alir prosesnya,

mesin akan menyisakan ampas dengan volume yang

amat tinggi. Jika ditampung di daratan, taksiran ong-

kosnya akan membebani, terutama untuk memitigasi

risiko tumpahan akibat bencana alam.

Tsingshan bukan satu-satunya perusahaan yang

meminta restu ke pemerintah untuk membuang tailing

ke segara, ada PT Halmahera Persada Lygen dan PT

Huayue Nickel Cobalt yang juga mengadopsi teknologi

pelindian tekanan tinggi. Pabrik milik Halmahera Per-

sada dan Huayue Nickel ditarget mulai beroperasi ta-

hun ini. Pembangunan pabrik keduanya sama-sama

lancar berkat kucuran fulus dari para pemodal asal

Negeri Panda.

Halmahera Persada merupakan anak usaha Grup

Harita, perusahaan payung milik salah satu taipan ter-

kaya Indonesia, Keluarga Lim. Lokasi pabrik Halma-

hera Persada terletak di Pulau Obi, Maluku Utara. Di-

bangun dengan kongsi bersama Nangbo Lygend Mi-

ning. Sementara Huayue Nickel Cobalt merupakan

perusahaan patungan antara PT Huayue Cobalt, PT

Industri Molibdenum Luoyang, dan PT Qingshan Steel.

Lokasinya berada di Morowali, Sulawesi Tengah, satu

kompleks dengan pabrik Tsingshan.

Dengan mesin pelindian tekanan tinggi, pabrik-

pabrik tersebut akan memproduksi endapan hidrok-

sida campuran atau endapan sulfida campuran, mixed

hydroxide precipitate mixed sulphide precipitateatau .

Material setengah jadi ini nantinya akan diolah lebih

lanjut menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat untuk ba-

han baku baterai kendaraan listrik. Proses ekstraksinya

diambil dari bijih nikel kadar rendah yang berada di

lapisan zona tengah permukaan tanah, yang biasa

disebut .limonite

LAPORAN UTAMA
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Lokasi pabrik Halmahera Persada terletak di Pulau Obi, Maluku Utara. Dibangun dengan kongsi bersama Nangbo Lygend Mining.

Huayue Nickel Cobalt merupakan perusahaan patungan antara PT Huayue
Cobalt, PT Industri Molibdenum Luoyang, dan PT Qingshan Steel.



Di luar nama-nama besar seperti Vale, Tsingshan,

Nangbo Lygen, dan Huayue Nickel, ada dua nama lain

lagi yang juga membangun pabrik pelindian untuk

bahan baku baterai kendaraan listrik, yaitu PT Smelter

Nikel Indonesia dan PT Adhikara Cipta Mulia. Penyo-

kong teknologi keduanya adalah PT Mineral Asia Tung-

gal. Pabrik milik Smelter Nikel berlokasi di Cilegon,

Banten. Sedangkan pabrik milik Adhikara Cipta berada

di Konawe, Sulawesi Tenggara.

Menurut Direktur Smelter Nikel, Made Martawan,

ketiga perusahaan tersebut dimiliki secara personal

oleh orang-orang yang sama namun tidak terhubung

secara struktur baku perusahaan. Smelter Nikel berji-

baku membangun pabrik dari kocek sendiri, belum

ada perbankan atau investor asing yang ikut terlibat

menggelontorkan modal.

Namun demikian, Smelter Nikel sanggup meram-

pungkan pembangunan pabriknya untuk lajur yang

pertama. Pengapalan perdana produk olahan nikel

berupa hidroksida ke Jepang dilakukan tahun ini.

”Kami pakai teknologi , beda de-hydro leaching

ngan . Tapi keduanya punyahigh pressure acid leaching

kemiripan, sama-sama hidrometalurgi,” tutur Marta-

wan kepada Majalah TAMBANG, awal Februari lalu.

Secara hasil akhir, produk hidroksida dari hydro

leaching im-masih mengandung unsur pengotor atau

purities, berbeda dengan endapan campuran hidrok-

sida dari mesin yang lebihhigh pressure acid leaching

murni mengandung nikel dan kobalt.

Kata Martawan, teknologi miliknya tidak setenar

teknologi pelindihan tekanan tinggi seperti yang di-

pakai oleh perusahaan-perusahaan besar, Vale, Tsing-

shan, Nangbo Lygen, dan Huayue. Hal tersebut menye-

babkan investor masih ragu mengucurkan modal. Se-

dangkan untuk ikut terjun mengadopsi teknologi pelin-

dihan tekanan tinggi, pihaknya tidak sanggup lantaran

butuh dana awal yang dinilai terlampau mahal.

”Pemain lokal tidak sanggup main high pressure

acid leaching sendiri. Butuh melibatkan pemain global.

Selain karena teknologinya yang rumit, juga karna in-

vestasinya tinggi,” ungkap jebolan Teknik Geodesi Uni-

versitas Gadjah Mada itu.

Untuk memenuhi target pengapalan perdananya,

Smelter Nikel bergerilya mencari ongkos talangan.

Pembeli di Jepang enggan membayar di awal lantaran

ingin menguji spesifikasi produk terlebih dahulu.

Apabila sukses melewati masa uji coba hingha tiga kali

pengapalan, baru pembeli Jepang itu mau bayar. Lalu

pengiriman selanjutnya bisa kasih uang muka, dan

dilunasi saat pesanan sampai di mulut pabrik.
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U
sianya tergolong masih muda, Made Mar-

tawan yang kini menjabat sebagai Direktur

PT Smelter Nikel Indonesia merupakan

lulusan sarjana Geodesi Unervitas Gadjah

Mada tahun 1999. Sebelum masuk ke bi-

dang pengolahan nikel, ia bekerja di bidang teknologi

informasi dan konsultan pertambangan.

PEMAIN LOKAL

SULIT CARI MODAL

LAPORAN UTAMA

Nama Smelter Nikel mulai terkenal bersamaan

dengan santernya isu rencana industri baterai kenda-

raan listrik di Indonesia. Smelter Nikel tercatat sebagai

salah satu perusahaan yang tengah membangun pa-

brik hidrometalurgi untuk mengolah bahan baku

baterai. Lokasinya berada di Cilegon, Banten.

Pada pertengahan Februari lalu, Majalah TAM-

BANG mewawancarai Made Martawan. Dalam durasi

sekitar sejam, ia menjelaskan tentang teknologi hydro

leaching yang dipakai Smelter Nikel. Teknologi tersebut

masuk kategori hidrometalurgi namun berbeda de-

ngan , yang jamak dipakaihigh pressure acid leaching

pemain-pemain besar seperti Vale Indonesia, Tsing-

shan lewat QMB New Energy Materials, Nangbo Lygen

lewat Halmahera Persada Lygen, dan Huayue Nickel.

Produk akhir yang dikejar Smelter Nikel adalah

hidroksida, yang disebut masih membawa unsur pe-

ngotor atau namun mampu mencapai kadarimpurities

pengolahan nikel sampai 40 persen. Berbeda dari mi-

xed hydroxide precipitate yang dihasilkan oleh tekno-

logi dengan kandunganhigh pressure acid leaching

nikel dan kobalt yang lebih murni.

Selain berbincang soal teknologi, Martawan ba-

nyak bercerita soal tantangan menggalang modal, sulit

Meski hanya sebentar, Smelter Nikel

Indonesia sempat memanfaatkan keran

relaksasi ekspor bijih untuk membiayai

pabrik hidrometalurgi. Saat ekspor

disetop, terpaksa harus merogoh

kocek sendiri untuk melanjutkan

pembangunan pabrik. Belum ada

investor masuk, perbankan lokal juga

masih ragu mendanai.
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mencari investor baik dari dalam negeri maupun luar

negeri. Sejauh ini, Smelter Nikel mengandalkan kocek

sendiri untuk membangun pabrik. Progresnya hampir

rampung untuk pembangunan yang pertama de-line

ngan target pengapalan perdana ke Jepang.

Berikut ini kutipan wawancara dengan Martawan.

Beberapa kali nama Smelter Nikel muncul dalam

laporan pemerintah tentang progres pembangunan

smelter di Indonesia. Namun belum banyak ditemu-

kan informasi detail mengenai profil perusahaan.

Bisa Anda jelaskan?

Smelter Nikel merupakan perusahaan nasional

yang berdiri sejak tahun 2017. Perusahaan ini 100 per-

sen sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia. Sejak

awal berdiri, kami sudah memutuskan untuk fokus

pada kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian nikel.

Kami melihat bahwa komoditas nikel punya prospek

yang cerah dan menjanjikan di masa depan.

Kami mulai melakukan riset teknologi pada ta-

hun 2014. Kemudian kami memutuskan untuk mem-

bangun fasilitas pemurnian dengan kapasitas skala

menengah. Setelah menemukan formulasi yang tepat,

secara hitungan ekonomisnya masuk, kami mencoba

melangkah ke proses yang lebih besar.

Untuk pasokan bahan baku, kami mengambil bi-

jih nikel dari salah satu tambang yang ada di Morowali,

Sulawesi Tengah. Di grup perusahaan kami kebetulan

ada beberapa orang yang juga menjadi pemegang sa-

ham di perusahaan tambang tersebut, kepemilikannya

secara personal. Mereka sudah lama berkecimpung di

pertambangan nikel.
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Untuk pasokan bijih nikel itu, apakah jenisnya nikel

saprolite atau limonite?

Sejak penelitian, kami sudah mencoba beragam

jenis bijih nikel. Teknologi yang kamihydro leaching

gunakan terbukti bisa melahap berbagai macam bijih,

tidak bergantung pada komposisi tertentu. Hanya saja,

kalau pakai nikel ada biaya tambahan sedikitlimonite

lebih tinggi untuk penggunaan asam.

Secara kemampuan teknologi, kami bisa pakai

saprolite limoniteatau . Pengaruhnya hanya pada kuan-

titas volume, sementara secara kualitas tetap sama.

Selama ini kami fokusnya di penggunaan kadar 1,5

persen. Jika makin tinggi kadar bijih maka makininput

tinggi volume yang dihasilkan.output

Apa alasan Smelter Nikel memilih teknologi hydro

leaching bukan high pressure acid leaching?

Salah satu keunggulan dari teknologi hydro lea-

ching bisa diimplementasikan untuk skala kecil mau-

pun skala besar. Sedangkan high pressure acid leaching

tidak bisa diaplikasikan untuk skala kecil, investasinya

tinggi, kami belum bisa menjangkau itu.

Berapa perbandingan angka investasi antara kedua

teknologi itu?

Dari referensi yang saya baca, belanja modal

teknologi berkisar antarahigh pressure acid leaching

USD 55 ribu hingga USD 80 ribu per ton . Bisaoutput

dikatakan minimal investasi sebesar Rp 1 triliun lebih

dengan kapasitas 1500 ton per bulan.output

Investasi sebesar itu belum bisa kami jangkau.

Sedangkan belanja modal yang kami keluarkan

Sejak awal berdiri, Smelter Nikel sudah memutuskan untuk fokus pada kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian nikel.



untuk teknologi berkisaran antara USDhydro leaching

7 ribu sampai USD 9 ribu per ton. Kalau kami memba-

ngun fasiltias dengan target 1500 ton per bulan,output

maka kebutuhan belanja modalnya berkisar Rp 160

sampai 200 miliar.

Selisihnya sangat jauh, bisa lima kali lipat.

Kalau dari sisi kebutuhan listrik, mana yang lebih

boros?

Jauh lebih besar .high pressure acid leaching

Teknologi yang sekarang kami kembangkan de-

ngan kapasitas 100 ribu ton selama sebulan kebu-input

tuhan listriknya paling besar 2,5 megawatt. Kalau high

pressure acid leaching, menurut informasi yang kami

dapatkan, kebutuhan listriknya mencapai 30 megawatt.

Untuk acuan teknologi, di negara mana hydro lea-

ching sudah dipakai?

Teknologi ini sudah dikembangkan di beberapa

negara sebagai contoh Cadlag Nickel di Turki. Di Indo-

nesia belum ada, kami yang pertama. Kami sudah ya-

kin dengan teknologi ini sehingga kami berani mem-

bangun pabrik. Menurut kami, teknologi ini paling se-

suai dengan investasi kami.budget

Teknologi seperti yang kami pakai seca-leaching

ra teori memiliki kemiripan dengan high pressure acid

leaching. Perbedaannya adalah keberadaan alat Auto-

clav yang dari segi biaya pengadaannya sangat mahal

sehingga belum terjangkau bagi kami untuk saat ini.

Tidak menuntut kemungkinan kami juga akan mening-

katkan teknologi setelah modal memadai guna me-

ningkatkan efisiensi.

Saat ini, sudah sejauh mana progres pembangunan

pabrik di Cilegon? Berapa kapasitasnya? Kapan

rencana produksi?

Kapasitas terpasang saat ini untuk pertamaline

dengan kapasitas 100 ribu ton bijih nikel per bu-input

lan. Setelah kami akan coba lihat bera-commissioning

pa persen yang bisa digunakan dari kapasitas terpa-

sang itu.

Kami mengalami kendala dari sisi permodalan,

utamanya yang terdekat untuk modal kerja. Kami se-

dang mencoba mengajukan permohonan ke perban-

kan lokal untuk modal kerja. Ini akan kami gunakan

untuk biaya pengapalan sampel ke konsumen di Je-

pang.

Konsumen tersebut belum mau membayar di

muka sebelum kualitas dan kuantitas produk kami ter-

bukti sesuai dengan spesifikasi yang mereka butuhkan.

Setelah sampel tiga kali dikirim dan hasilnya bagus,

mereka mau bayar di muka untuk pengapalan selan-

jutnya. Mereka meminta agar metode pembayarannya

di mulut pabrik atau (CIF).cost insurance and freight

Perbankan nasional belum terlalu familiar de-

ngan investasi . Kami sudah ajukan ke bebe-smelter

rapa bank nasional namun masih dalam proses .review

Meski demikian dengan kemampuan yang ada, kami

tetap berusaha menyelesaikan pertama. Saat iniline

kemajuannya sudah 95 persen.

Pemerintah sempat memberi insentif lewat relak-

sasi ekspor nikel kadar rendah. Kami memanfaatkan

kesempatan itu untuk membiayai pembangunan smel-

ter. Namun sebelum kami bisa optimal menggunakan

kuota ekspor, baru beberapa kali pengiriman saja, ter-

nyata sudah ditutup lebih cepat dari rencana, pada

awal tahun 2020 lalu.
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B
ULA, Salah satu kecamatan di Kabupaten

Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Kota

ini punya kisah sejarah yang panjang soal

industri migas nasional. Di daerah ini sejak

tahun 1897 sudah ditemukan adanya po-

tensi cadangan minyak. Artinya 11 tahun setelah Pang-

kalan Brandan, ladang migas pertama Indonesia.

NASIB PAHIT
PENGHASIL MINYAK

Setelah dilakukan eksplorasi dilanjutkan eksploi-

tasi, produksi minyak dari Bula sempat menjadi salah

satu andalan pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan

perusahaan migas Belanda Royal Dutch pernah me-

nyedot migas di daerah ini. Dilakukan oleh anak usa-

hanya Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM).

Sudah hampir dua abad lamanya aktivitas pro-

duksi migas masih tetap berjalan. Di beberapa tempat

masih terlihat pompa penyedot minyak beroperasi.

Setidaknya ada dua blok migas yang sedang beroperasi

di Bula. Ada blok Bula dan blok Non Bula yang pada

tahun 2019 habis masa kontraknya. Namun setahun

sebelumnya, pemerintah telah memperpanjang hak

pengelolaan pada perusahaan lama. Blok Bula kini

dikelola oleh PT Hana Mandiri setelah mengakuisisi

dari Kalrez Petroleum (Seram) Ltd. Sedangkan blok

Non Bula dikelola oleh CITIC Seram Energy Limited.

Tentu kapasitas produksi dari dua blok ini sudah me-

nurun sangat jauh.

Terlepas dari itu semua, perjalanan panjang ke-

giatan operasi produksi migas di Bula dirasa kurang

memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Ini

yang disampaikan oleh Direktur Archipelago Solidarity

Foundation, Engelina Pattiasina.

Provinsi Maluku menyimpan potensi

migas yang luar biasa. Tidak hanya

Blok Masela yang terkenal, juga ada

lapangan migas di Bula yang sudah

ada sejak zaman penjajahan. Perlu

strategi terintegrasi untuk mendapatkan

manfaat yang lebih besar bagi daerah

penghasil.
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”Kalau saja, kekayaan ini dapat dimanfaatkan se-

cara baik, maka hampir pasti Maluku akan keluar dari

kemiskinan. Saya yakin, bukan hanya mengangkat Ma-

luku, tetapi juga seluruh kawasan timur Indonesia,

yang selama ini identik dengan daerah termiskin di In-

donesia,” terang Engelina kepada Majalah TAMBANG.

Putri dari salah satu pendiri PT Pertamina, J Patti-

asina ini mengaku miris melihat kondisi masyarakat di

Bula. Meski daerahnya kaya akan potensi migas namun

kehidupan sosial ekonomi masih tertinggal.

”Jangankan untuk rakyat Maluku dulu, terlalu

luas. Kontribusi untuk rakyat di Bula saja tidak jelas.

Tidak perlu melihat angka statistik. Secara kasat mata,

bisa kita lihat kalau Bula tidak berbeda dengan daerah

lain yang tidak memiliki kekayaan minyak,” tandasnya.

Ia merujuk pada data Badan Statistik Nasional

yang belum lama dipublikasi, isinya menyebutkan

bahwa Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Teng-

gara Timur adalah daerah termiskin. Khusus untuk

Maluku, data statistik resmi pemerintah sepanjang

tahun 2020 menunjukkan nyaris tidak ada kontribusi

dari sektor ekstraktif untuk pendapatan Maluku.

Demikian juga eskpor, angka dari Maluku sangat

kecil, bahkan perdagangan antar daerah minus. Ini

menunjukkan bahwa semua barang yang beredar di

Maluku sebagian besar berasal dari luar.

”Inilah mengapa saya selalu menggunakan ber-

bagai forum untuk mempromosikan perlunya mem-

bangun industri migas di Maluku, untuk memanfaat-

kan potensi gas yang ada,” tandas Engelina.

Apalagi potensi migas di Maluku dan sekitarnya

terbilang cukup besar. Ada 25 blok yang tersebar di

kepulauan tersebut, termasuk di antaranya blok Ma-

sela, Babar Selaru dan masih banyak lagi. Di Seram,

selain kedua blok tersebut ada juga PSC Eksplorasi di

Block East Seram. Menurut Engelina, sudah saatnya

Engelina Pattiasina, Direktur Archipelago Solidarity Foundation

Engelina Pattiasina saat memperjuangkan pemindahan kilang gas Blok Masela dari laut ke darat tahun 2016 di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, bersama-
sama dengan rektor Universitas Pattimura, Ambon, dan Rektor Universitas Darussalam, Maluku, serta rekan-rekan civitas akademika dari berbagai perguruan
tinggi Maluku.



Maluku mendapat manfaat yang optimal untuk kese-

jahteraan masyarakat. Ia pun mendorong untuk mela-

kukan terobosan yang konkret.

”Semua duduk kembali untuk memastikan mana

porsi rakyat di daerah dan mana porsi pusat. Jangan

seperti sekarang, pusat membuat kontrak tanpa sepe-

ngetahuan rakyat di daerah. Kalau masih seperti ini, ya

rakyat tetap jadi penonton,” tambah perempuan yang

pernah jadi dewan parlemen ini.

Pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi

sampai kabupaten harus kompak dan berkomitmen

untuk memastikan hak rakyat Maluku atas kekayaan

alamnya terpenuhi. Demikian juga dengan anggota

dewan untuk selalu mendorong hal ini. Di Maluku su-

dah seharusnya dibangun industri berbasis migas.

”Kita jangan pernah berharap akan ada yang

memberikan secara iklas hak untuk mengelola. Butuh

perjuangan politik, baik di daerah maupun di pusat.

Perjuangan itu bisa melalui lobi politik maupun cara

lain yang sah untuk memastikan hak rakyat terpenuhi,”

tambahnya.

Bangun Industri Di Maluku

Menurut Engelina, untuk memberi manfaat yang

lebih optimal pada daerah penghasil maka migas yang

diproduksi di suatu daerah harus diolah langsung di

tempat. “Yang benar itu, minyak Bula diolah di Bula.

Sehingga masyarakat sekitar menikmati minyak Bula,

kalau ada kelebihan dikirim ke daerah Maluku lainnya.

Kalau ada lebih lagi dikirim ke luar Maluku,” tandasnya.

Ia meyakini kegiatan pengolahan minyak yang di-

lakukan di lokasi produksi akan memacu pertumbu-

han ekonomi baru daerah. Sehingga masyarakat lokal

dapat menikmati kontribusi langsung dan tidak lang-

sung dari keberadaan minyak.

”Minyak Bula itu dieksploitasi hampir dua abad,

mulai masa kolonial Belanda, Jepang dan sampai saat

ini. Seharusnya, kehidupan rakyat Bula dan Seram su-

dah sangat baik, kalau minyak dikelola dengan mem-

perhatikan kepentingan rakyat setempat,” bebernya.

Ia tidak memungkiri sudah ada kontribusi dana

dan program yang dilakukan perusahaan migas. Tetapi

hal itu tidak cukup. Kehidupan rakyat tidak berubah.

Dengan hanya mengambil minyak dan diolah di tem-

pat lain, menurut Engelin, ini cara kerja yang sama de-

ngan zaman kolonial. Hanya beda administrasi saja

tapi substansi sama, mengeksploitasi kekayaan alam

tanpa memberikan keadilan bagi rakyat di Bula.

Para pemangku kepentingan harus mengambil

langkah strategis dalam mendorong dan mengem-

bangkan industri di Maluku. Karena dampak ganda

yang ditimbulkan akan sangat luar biasa.

”Kalau tidak, sama dengan yang terjadi dimana-

mana, gas diambil, dimuat di kapal dan dikirim ke ber-

bagai tempat. Kemudian kita membeli kembali produk

yang berbahan baku gas,” tandasnya.

Gas harus diolah menjadi berbagai produk, ke-

mudian produk itu yang dikirim ke berbagai tempat.

Jika ini yang dilakukan, maka Maluku akan mencapai

titik kesejahteraan yang sangat baik. Ia juga mengingat-

kan pemerintah daerah untuk tidak puas dengan hak

participating interest (PI) 10 persen. Meski hal ini juga

penting karena berkaitan dengan distribusi keuntu-

ngan. Tetapi juga harus didorong untuk membangun

industri strategis.

Untuk itu, Badan Usaha Milik Daerah harus disiap-

OIL & GAS

31Edisi 20 Januari - 20 Februari 2021/Th. XV

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Laporan Usaha Tahun Dasar 2010, IV Tahun 2019
dan Triwulan I-IV Tahun 2020 (Juta Rp.)



32 Edisi 20 Januari - 20 Februari 2021/Th. XV

OIL & GAS

kan sebaik mungkin dan diisi orang profesional yang

benar-benar memahami industri Migas. Jangan sampai

hanya sekadar menempatkan orang, maka itu akan

sangat riskan dalam mengelola dan mengimbangi ope-

rator di blok Masela. Banyak orang Maluku yang mene-

kuni dan profesional di bidang ini. Intinya, harus ada

keseriusan untuk memastikan Maluku menikmati hak-

nya secara adil.

Selain itu, pemasukan dari PI 10 persen blok Ma-

sela juga harus memenuhi standar akuntabilitas ke-

uangan daerah atau negara. Semua anggaran harus

melewati mekanisme anggaran daerah. Tidak boleh

ada anggaran lain di luar APBD. Pertama, hal itu akan

memastikan transparansi pengelolaan anggaran, se-

hingga penggunaan anggaran lebih fokus dan tepat sa-

saran. Kedua, pengelolaan anggaran akan memudah-

kan dalam pengawasan dari lembaga resmi.

”Kita juga harus belajar dari pengalam di berbagai

daerah, di mana PI 10 persen itu bukan dikelola daerah,

tetapi justru dijual ke pihak lain. Hal seperti ini tidak

boleh terjadi, karena sangat merugikan daerah dan

potensi ekonomi yang ada,” tegas Engelina.

Blok Masela memiliki peran yang sangat penting

dalam pengembangan kawasan regional Indonesia

timur. Oleh karenanya, Ia mendorong pengembangan

blok Masela harus diikuti dengan pengembangan in-

dustri migas.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif

Energy Watch, Mamit Setiawan mengakui bahwa kese-

jahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi migas

masih menjadi catatan penting.

”Untuk perusahaan migas skala besar, aspek

kesejahteraan masyarakat bisa dibilang sudah cukup

diperhatikan. Perusahaan-perusahaan ini telah melak-

sanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pe-

ningkatan kesejahteraan dengan sangat baik. Namun

bagi perusahaan migas skala menegah dan kecil, hal

ini masih menjadi catatan penting,” tandas Mamit.

Padahal menurutnya, perusahaan migas memi-

liki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat

sekitar lewat kegiatan CSR. Apalagi aktivitas produksi

migas ada umurnya. Ketika cadangan habis maka ke-

giatan produksi akan berhenti.

”Perusahaan migas harus membantu memper-

siapkan masyarakat sekitar untuk hidup lebih baik se-

telah kegiatan operasi migas berakhir. Ini dilakukan le-

wat kegiatan CSR dan kegiatan lainnya,” terang Mamit.

Hal lain yang juga penting menurutnya memas-

tikan Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang dialokasikan

ke daerah harus sampai ke masyarakat sekitar wilayah

operasi dalam bentuk program pembedayaan, ter-

masuk dalam bidang sosial ekonomi.

Ia mengakui semakin besar skala produksi migas

suatu wilayah tentu akan semakin besar pula mem-

bawa dampak positif bagi masyarakat. Pada intinya

masyarakat sekitar wilayah operasi baik migas mau-

pun pertambangan harus mendapatkan manfaat dari

kegiatan tersebut. Idealnya, masyarakat harus lebih se-

jahtera dibanding sebelum adanya kegiatan operasi

produksi.
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Bahan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data terkait kemiskinan di Indonesia, berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September 2020

Disebutkan, jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang (10,19 persen),
meningkat 1,13 juta orang (0,41 persen) terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang (0,97)
terhadap September 2019.

Provinsi dengan angka kemiskinan terendah adalah Provinsi Bali sebesar 4,45 persen.
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Sumber: KOMPAS.com



P
otensi minyak di Bula, Pulau Seram mulai

ditemukan pada tahun 1897. Artinya 11 ta-

hun setelah Pangkalan Brandan, lapangan

migas pertama di Indonesia. Eksploitasi per-

tama dilakukan di wilayah Waru, Teluk Bula

oleh Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM). BPM

tidak lain anak usaha dari De Koninklijke atau dikenal

The Royal Dutch pada tahun 1913. Setelah pengeboran

sampai kedalaman 950 kaki atau sekitar 289 meter,

minyak berhasil keluar.

Setelahnya ada Lapangan Bula Lemun yang dite-

mukan pada 1925. Penemuan ini membuat Bula men-

jadi sumber minyak mentah bagi pemerintahan kolo-

nial. Minyak mentah diangkut dari Bula dibawa ke

daerah yang memiliki kilang, dan ke beberapa negara.

Maklum saat itu, The Royal Dutch-Shell telah menjelma

menjadi perusahaan raksasa dunia.

Pada saat Jepang berkuasa dan menyasar bebe-

rapa wilayah penghasil minyak. Bula menjadi sasaran

pertama. Setelahnya daerah Kalimantan Timur, Su-

matera Selatan dan Sumatera Utara.

Berlanjut pada 1960-an, Presiden Soekarno me-

nambah dua perusahaan negara, sehingga ada tiga

perusahaan yang bergerak di bidang tambang, yakni

PN Permina yang beroperasi Sumatera Utara, kemu-

dian PN Perusahaan Tambang Minyak Negara (Perta-

min) yang beroperasi di Jambi dan Bunyu. Lalu ada Pe-

rusahaan Minyak dan Gas Negara (Permigan) yang ber-

tanggung jawab di Jawa dan Seram. Jadi, Bula berada

di bawah kewenangan Permigan.

Sebenarnya, manajemen Permigan sudah beru-

saha untuk menawarkan perbaikan dan operasi lapa-

ngan minyak Bula kepada investor Jepang. Namun

Jepang lebih berminat di Kalimantan.

Memasuki dekade 1980-an, operasi bergeser ke

Bula Tenggara yang ditemukan pada 1983. Lalu dite-

mukan Bula Air pada 1990-an yang dioperasikan Santos

(Seram) Ltd. Lapangan ini kemudian dinamai Bula

PSC. Kalrez Petroleum (Seram) Ltd mulai menggarap

lapangan ini pada 2001. Kalrez Petroleum ini merupa-

kan anak perusahaan dari South Sea Petroleum Hol-

dings Ltd yang berpusat di Hongkong.

Masa kontrak Kalrez berakhir pada Oktober 2019.

Sebelum masa kontrak berakhir, PT Hana Mandiri me-

ngakuisisi lapangan ini senilai USD 600 ribu atau sekitar

Rp 9 miliar. Pada Mei 2018, Hana Mandiri memperoleh

hak perpanjangan Blok Seram Bula PSC untuk masa 20

tahun dengan sistem .gross split

Di tempat lain, kontrak PSC Non Bula ditanda-

tangani dengan Kufpec Ltd yang bertindak sebagai

operator pada 1999. Tapi, pada 2006 CITIC Seram Ener-

gy Ltd mengambil alih 51 persen dari Kufpecinterest

(Indonesia) Ltd. CITIC kemudian bertindak sebagai

operator di blok Seram Non Bula. Blok Seram Non Bula

dikelola konsorsium CITIC Seram Energy Limited yang

terdiri dari CITIC Resources, Kufpec, Gulf Petroleum,

dan Lion Energy.

Melihat sejarah panjang eksploitasi migas di Bula,

ada harapan kesejahteraan masyarakat di sekitar loka-

si ikut terangkat. Sayangnya hal itu belum terlihat se-

jauh ini.
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E
kspansi Grup Tsingshan di lini pengolahan

nikel masih terus berlangsung. Sukses me-

nguasai industri hilir baja tahan karat tak

membuatnya puas. Raksasa asal Negeri Pan-

da itu ingin masuk ke bisnis tembaga. walA

Februari lalu, Deputi Pertambangan Kemenko Maritim

dan Investasi, Septian Hario Seto menegaskan, Tsing-

shan tengah mendekati PT Freeport Indonesia.

AMBISI NAGA
DI PABRIK TEMBAGA

NASIONAL

Tsingshan menawarkan kongsi membangun

smelter tembaga di Weda Bay, Maluku Utara. Kapa-

sitasnya direncanakan mampu menelan konsentrat

sebanyak 2,4 juta ton setahun. Jika benar terealisasi,

pabrik tersebut bakal menjadi yang terbesar di dunia.

Sejauh ini, belum ada fasilitas dengan kapasitas kon-

sentrat sejumbo itu di satu lokasi.

Tsingshan berani memikul beban modal nyaris

sepenuhnya. Dari nilai taksiran investasi pabrik sebesar

USD 2,5 miliar, Freeport ditawari pegang porsi biaya

sebagian kecil saja, hanya 7,5 persen. Hal ini dinilai

menjadi solusi kebuntuan Freeport yang selama ini

merasa keberatan membangun .smelter

Modalnya dianggap terlampau tinggi namun laba-

nya tipis. Freeport selalu bilang tidak menguntung” -

kan, belanja modal mahal. Tsingshan punya teknologi

bisa tekan angka belanja modal dan berikan pendana-

an yang maksimal, ungkap Seto.”

Tawaran Tsingsan lebih menggiurkan jika diban-

dingkan dengan proyek yang dibangun sendirismelter

oleh Freeport. Perusahaan yang mayoritas sahamnya

dipegang pelat merah PT Indonesia Asaperusahaan -

han Alum nium itu se membangun pabrik pei jak 2019 -

Investor Tiongkok bakal menguasai

pabrik pemurnian tembaga di

Indonesia. Membuka kongsi dengan

Freeport yang selama ini tampak

setengah hati bikin fasilitas sendiri.

Amman Mineral didorong ikut gabung.

Tenggat waktu dipatok dua tahun harus

rampung.
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murnian tembaga di Gresik, Jawa Timur. Perkemba-

ngannya baru tuntas di tahap pemadatan tanah. Belum

ada satu pun tiang yang terpancang.

Vice President Corporate Communications Free-

port Indonesia, Riza Pratama mengatakan, sambil

mempelajari proposal yang diajukan Tsingshan, pihak-

nya belum memutuskan untuk membatalkan proyek

Gresik. Freeport masih pegang rencana awal, melan-

jutkan pembangunan Gresik yang akan mengsmelter -

adopsi teknologi dari Outotec asal Finlandia.

Kata Riza, penjajakan kerjasama Tsingshan dan

Freeport muncul atas rekomendasi dari pemerintah,

bukan inisiatif internal perusahaan. Usut punya usut,

Menko Maritim an Investasi Luhut Binsar Pandjaitand

yang menjadi perantara negosiasi itu. Menko Luhut

diketahui punya hubungan dekat dengan para investor

asal Tiongkok, termasuk Grup Tsingshan.

Menko Luhut selalu tampil jadi juru kunci pada

tiap prosesi seremonial pembukaan pabrik-pabrik

Tsingshan di Indonesia. Sejauh ini, Tsingshan punya

pabrik super besar yang menjadi lumbung penghasil

baja tahan karat di Morowali, Sulawesi Tengah. Di sana,

Tsingshan juga punya yang menghasilkan basmelter -

han baku baterai kendaraan listrik.

Portal berita , dalam liputan NoAsiatimes.com -

vember lalu memuat berita berjudul China Solves”

China solves Freeport's $3 billion problem in Indone-

sia” -. Di situ Menko Luhut Pandjaitan mengatakan bah

wa Freeport dan Tsingshan akan bekerjasama mem-
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bangun di Weda Bay. Kini mereka tengah bismelter ” -

cara rinciannya, kata Luhut.”

Tsingshan tercatat sebagai pemodal utama ber-

dirinya kawasan industri Weda Bay, yang kini punya

banyak tungku-tungku pengolah bijih nikel. Thingsan

berencana melebarkan ekspansi membangun ka-

wasan industri di Kalimantan Utara, tepatnya di Tanah

Kuning. Tsingshan masuk Indonesia belum lama, sejak

tahun 2014. Namun lambat laun kian berkembang

hingga kini menjadi naga raksasa penguasa hilir nikel

di Indonesia.

VOA Learning English

Nickel Mines Limited

Ekspansi Grup Tsingshan di lini pengolahan nikel masih terus berlangsung. Sukses menguasai industri hilir baja tahan karat tak membuatnya puas.

KawatTimur.ID

Riza Pratama, Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia.



Rekam jejak di Morowali dan Weda Bay itu jadi

latar belakang bagi pemerintah menunjuk Tsingshan

ikut membereskan proyek Freeport. Apalagi,smelter

Tsingshan sudah mulai minat mengembangkanber

tembaga. Pada Februari 2020, Tsingshan meneken

kongsi dengan PT Merdeka Copper Gold untuk mengo-

lah hasil tambang tembaga dari blok Wetar di Maluku

Barat Daya.

Sekertaris Perusahaan Merdeka Copper, Adi Adri-

ansjah Sjoekri bilang, pihaknya sudah memiliki smel-

ter, tapi hanya mampu mengekstrak logam tembaga.

Lewat anak usahanya PT Batutua Tembaga Raya, Mer-

deka Copper mengoperasikan tambang dan pabrik

dengan kombinasi danheap leach operation solvent

extraction electrowinning.

Kongsi Merdeka Copper dengan Tsingshan diga-

gas untuk meningkatkan pengolahan bijih blok Wetar

sampai menjadi emas, perak, seng, besi dan sulfur.

Ragam produk turunan itu merupakan target yang juga

dicanangkan oleh Freeport dari Gresik.smelter

Menurut Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony

Wenas, tembaga memang harus dibuat samsmelter -

pai pemurnian logam berharga lain ataunya, precious

metal, hingga limbahnya, sebagaimana yang dibuat

Merdeka Copper dan Tsingshan, tidak bisa sebatas me-

ngejar tembaga. Selisih nilai kemurnian antara konsen-

trat dan katoda amat sedikit, sehingga nilai marginnya

jadi tipis bahkan nyaris tidak ekonomis.

Kalau dilihat sekilas, ada kecocokan antara Tsing-

shan dan Freeport untuk saling mengisi. Keduanya pu-

nya kans untuk sepakat. Proposal Tsingshan saat ini

NASIONAL
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sedang dikaji. Freeport mempelajari soal rincian renca-

na pemilihan teknologi, skema pendanaan, hingga

prospek pasar. Pemerintah minta agar keputusan nego-

siasi antara keduanya beres Maret tahun ini. Supaya

kalau jadi, bisa segera masuk tahap pembangunan.

Freeport punya tanggung jawab membangun

smelter di dalam negeri untuk memenuhi komitmen

setelah mendapatkan perpanjangan operasi pada ta-

hun 2018 silam. Beralih dari rezim Kontrak Karya men-

jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. Kewajiban itu

juga dipertegas lewat payung hukum pertambangan

terbaru alias UU Minerba.

Dalam aturan itu, Freeport diberi tenggat waktu

dua tahun lagi. Pada tahun 2023, kegiatan ekspor kon-

sentrat akan ditutup total. Seluruh mentahan tembaga

yang dihasilkan dari tambang di dalam negeri wajib

diolah, minimal sampai jadi produk antara.

Kewajiban itu juga berlaku bagi PT Amman Mi-

neral Nusa Tenggara, perusahaan tambang tembaga

yang terletak di Nusa Tenggara Barat afilisiasi dari Grup,

Medco. Amman kini sedang membangun dismelter

dekat tambangnya. Mengadopsi teknologi besutan

Outotec. Berdasarkan verifikasi Kementerian ESDM

terbaru, laju perkembangan Amman berada dismelter

kisaran 27 persen. Sama seperti rencana Freeport dan

Merdeka Copper, Amman juga membidik produksi

sampai logam berharga lain termasuk limbahnya.,

Seto bilang, pemerintah mengusulkan kepada

Amman agar ikut gabung dalam proyek Tsingshan dan

Freeport di Weda Bay karena melihat rencana kapasi-

tasnya yang besar. Namun demikian, pemerintah tidak

bisa ikut campur dalam keputusan bisnis pemilihan

mitra. Pada akhirnya, hasil final diserahkan kepada

masing-masing perusahaan. Yang jelas, pemerintah

mengingatkan kalau batas waktu relaksasi konsentrat

tembaga tidak bakal mundur.

”Mereka sudah tahu risikonya kalau tidaksmelter

jadi. Tahun 2023 mereka tidak bisa ekspor lagi,” ungkap

pria yang juga menjabat sebagai omisaris tama Bankk u

Negara Indonesia itu.

Penyumbang utama produksi tembaga nasional

adalah Freeport, Amman, dan Merdeka Copper.

Kalau Tsingshan sanggup ekspansi merangkulber

ketiganya, maka dalam waktu dekat Tsingshan bakal

menjadi penguasa tembaga di Tanah Air.

NASIONAL
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B
ermula dari pernyataan seorang anggota

DPR media sosial miliknya bahwa ba-lewat

kal ada pemadaman bergilir di bulan Maret

2021. Hal ini terjadi karena pasokan batu

bara Bahkan Direktur Jenderalberkurang.

Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin menjelas-

kan pada akhir Januari 202 , stok batu bara di pem-, 1

bangkit milik PT PLN hanya untuk lima haricukup

beroperasi.

BBM JADI PILIHAN AKHIR

NASIONAL

Kata Ridwan, stok batu bara untuk pembangkit

milik PLN 15 hari.tergolong aman bila cukup untuk

Sedangkan untuk pembangkit milik swasta (IPP) bia-

sanya di angka 20-25 hari. ka stok hanya untukJi cukup

lima hari, bisa dikatakan riskan.

Fab y Tumiwab , Direktur Eksekutif Institute for

Essential Services Reform, lembaga yang banyak me-

ngamati soal energi ,menjelaskan setidaknya ada tiga

faktor yang menyebabkan stok batu bara menurun,

baik maupundi pembangkit PLN IPP. Pertama, faktor

cuaca dan iklim yang menyebabkan transportasi dan

logistik batu bara .terganggu

Kedua adanya kenaikan harga batu bara di pasar,

internasional mengundang produsen batu bara -, me

ng dengan miliknyaambil untung menjual batu bara ke

pasar internasional, khususnya China. Apalagi pada

Januari kemarin ada pasokan batu bara kekekurangan

China.

”Dan ketiga mekanisme -penyimpanan dan pem

belian ,batu bara di PLN sehingga stok batu bara di

pembangkit PLN memang lebih rendah dibandingkan

dengan stok batu bara di pembangkit swasta,” terang

Fabby.

Jatah batu bara untuk pasar domestik

kembali jadi sorotan. tok batu bara diS

beberapa pembangkit sangat minim.

P :ekerjaan rumah yang lebih besar tata

niaga perdagangan batu bara

domestik.
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Fab y kemudian menyoroti soal kebijakan -b me

masok pasar domestik , keku(DMO). Menurutnya -

rangan pasokan di pembangkit tidak akan terjadi jika

kewajiban DMO dilaksanakan oleh pelaku usaha. ”Per-

tanyaannya adalah apakah pemerintah mengawasi,

dengan baik pelaksanaan DMO. Mengingat kebijakan

DMO juga ada kendala dalam pelaksa aan ,” te-n nya

rangnya.

R pembangkit milik PLN perluata-rata batu bara

ber kkalori 4200-5100 k al. Tidak semua perusahaan ba-

tu bara memproduksi batu bara dengan kalori ini. erluP

dipikirkan bagaimana proses pencampuran dan kerja-

sama antar produsen untuk memenuhi ketentuan

DMO.

” erlu ada fasil tas oleh pemerintah. DMO itu pa-P i

da dasarnya nasional. Hanya kan ada di tam-stockpile
bangnya, tidak dikumpulkan di satu tempat tertentu.

Tidak perlu juga sebenarnya dikumpulkan. Yang diper-

lukan koordinasi untuk -mencampur di tempat pen

campuran,” terang Fabby lagi.

Ia menyarankan PLN dan perusahaan IPP mem-

buat manajemen stok batu bara disesuaikan dengan

periode musim. ”Dalam jangka panjang perlu -ada per

cepatan pengembangan energi terbarukan untuk me-

ngurangi eksposure risiko dari batu bara yang dida-

tangkan dari luar Jawa,” tutupnya.

Pemerintah memastikan bahwa pasokan batu

bara ke pembangkit listrik baik milik PLN maupun,

swasta a an. Bahkan Ditjen Minerba telah me-, m
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ngumpulkan perusahaan tambang batu bara Pihak.

perusahaan pun memastikan komitmennya untuk me-

ngutamakan pasokan batu bara.

”Kebutuhan pasokan batu bara ke PLN cu-harus

kup. Semua perusahaan pemasok batu bara sudah54

menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewaji-

bannya. Pemerintah sesuai kebijakan mengutamakan

batu bara untuk kebutuhan dalam negeri,” tandas Rid-

wan.

Bahkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan su-

dah punya beberapa rencana jika nanti pasokan batu

bara masih terkendala. engalihan BBM akan menjadiP

pilihan terakhir.

”Kalau pasokan listrik dari PLTU berkurang kare-

na kapasitas batu bara berkurang, akan memak-kami

simalkan penggunaan gas. Kalau pun gas masih kurang

maka dengan sangat, sangat, sangat terpaksakami

menggunaan BBM. Itu adalah opsi terakhir,” kata Di-

rektur Jenderal Ketengalistrikan Rida Mulyana.

”K ingin menjamin listrik selalu tersedia di-ami

mana pun. Per Oktober lalu kita sudah ingatkan ke PLN

dan IPP agar mereka mengamankan ,” katapasokan

Rida.

Tidak Sekedar Masalah Cuaca

Jika dilihat sesungguhnya persoalan pasokan ba-

tu bara ke pembangkit listrik di awal tahun bukan suatu

yang baru. Bahkan ini terjadi setiap tahun. Alasan yang

disampaikan mulai dari cuaca, harga batu bara yang

R pembangkit milik PLN perlu ber k Pata-rata batu bara kalori 4200-5100 k al. Tidak semua perusahaan batu bara memproduksi batu bara dengan kalori ini. erlu
dipikirkan bagaimana proses pencampuran dan kerjasama antar produsen untuk memenuhi ketentuan DMO.



menguat juga sudah menjadi alasan yang dikemu-

kakan.

Dua faktor ini pun pasti akan selalu terjadi di awal

tahun. Curah hujan yang tinggi serta gelombang laut

tinggi hampir setiap tahun terjadi. Demikian juga de-

ngan harga batu bara yang menguat. Ini akan selalu

terjadi karena akhir dan awal tahun, konsumsi batu

bara meningkat seiring cuaca dingin. Ini mengerek

harga si emas hitam ini naik.

Terhadap k ,edua alasan ini harusnya sudah ada

solusinya. Ini yang membuat Singgih Widagdo, Ketua

Kebijakan Publik IAGI menegaskan bahwa kondisi,

tersebut tidak semata karena akibat faktor cuaca atau

bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di

Kalimantan yang selama ini menjadi pemasok utama,

batu bara. Ia menegaskan bahwa ini sebuah tanda

perlunya pembenahan pada tata niaga batu bara do-

mesti untuk ketenagalistrikan.k

DMO setiap tahun masih menuai masalah. Se-

hingga menurut Singgih tidak sekedar prosentase.

Tetapi yang lebih penting adalah soal infrastruktur atau

rantai pasok batu bara.

Singgih kemudian menyebut ada tiga langkah

penting yang harus dilakukan. , pembenahanPertama
kapasitas batu bara. Menurutnya keberadaanstockpile
stockpile ini tidak bisa dihitung atas alasan efisiensi ke-

uangan. Sebaliknya penetapan hari operasi stok batu

bara hasil evaluasi teknis berbagaidihitung berdasar

hal terkait pemasok, seperti skala perusahaan tam-

bang, besaran produksi, kondisi pit, kapasitas coal pro-
cessing plant (CPP), kecepatan muat, dan masa waktu

pengapalan ke PLTU.

NASIONAL
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Singgih Widagdo, Ketua Kebijakan Publik IAGI.

Keberadaan stockpile ini tidak bisa dihitung atas alasan efisiensi
keuangan. Sebaliknya penetapan hari operasi stok batu bara

hasil evaluasi teknis berbagai hal terkait pemasok.dihitung berdasar



Langkah kedua, PLN harus mengevaluasi pe-

masok melalui audit teknis rutin. Hal ini penting untuk

bisa memetakan kondisi tambang, stok, bahkan kon-

disi kontrak ekspor. Upaya ini dilakukan untuk kepen-

tingan PLN dalam memetakan keamanan pasokan

batu bara dalam tiga bulan ke depannya.

Kemudian hal ketiga, menjaga keandalandemi
pasokan batubara nasional, pemerintah harus segera

membuat cetak biru pembangunan terminal fasilitas

pencampuran batu bara (coal blending facilities).
Lokasi yang dianjurkan oleh Singgih adalah Sumatera

Selatan dan Kalimantan Selatan yang lebih dekat de-

ngan Pulau Jawa.

”Dengan fasilitas itu, pemerintah dapat memper-

kuat pasokan batu bara dari berbagai skala tambang

dan berbagai kualitas, untuk dapat di terlebihcampur

dahulu agar sesuai dengan kebutuhan PLN,” lanjut

Singgih.

Hal itu dinilai penting sebab selama ini ketidak-

mampuan sebagian perusahaan memenuhi aturan

penjualan batu bara dalam negeri (DMO) bukan sema-

ta akibat kesalahan perusahaan tambang. Ada faktor

jenis kalori batu bara yang dimiliki perusahaan dan

yang dibutuhkan untuk PLTU atau pasar domestik.

Singgih juga mewacanakan kembali untuk royalti

batu bara tidak hanya dalam bentuk tetapi bisain-cash
dalam bentuk . Artinya dibayar dalam bentukin-kind
batu bara.

D meny ,ata Kementerian ESDM ebutkan bahwa

pada tahun 2020, emerintah mematok target DMO se-p

besar 155 juta ton. Namun sampai akhir tahun realisa-

sinya hanya 132 juta ton. Sementara target DMO tahun

2021 ditetapkan sebesar 137,5 juta ton. ari data yangD

ada kebutuhan untuk ketenagalistrikan, terlihat bahwa

sebesar 113 juta ton.

Menteri ESDM telah mengeluarkan Keputusan

Menteri ESDM No. 255.K/30/MEM/2020 entang Peme-t

nuhan Kebutuhan Batubara alam egeri ahun 2021.D N T

Jumlah penjualan dalam negeri ditetapkan sebesar

25% dari produksi batu bara tahun 2021 Saat ini ada 54.

perusahaan pemasok batu bara untuk PLN dan IPP.

NASIONAL
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P
erusahaan tambang emas dan tembaga, PT

Merdeka Copper Gold, Tbk lewat anak

usahanya PT Pani Bersama Tambang (PBT),

menggugat PT J Resources Nusantara (JRN).

Gugatan dilayangkan di S ngapura Interna-i

tional Arbitration Centre. Hal ini disampaikan pihak

M dalam keterbukaan informasi di Bursa Efekerdeka

Indonesia pada 3 Februari ., 2021

BERUJUNG ARBITRASE
RENCANA KONGSI

NASIONAL

J Resources Nusantara merupakan anak usaha

perusahaan tambang emas J Resources Asia Pasifik,

Tbk. J R N punya a usaha PT Go-esources usantara nak

rontalo Sejahtera Mining sebagai pengelola Blok Pani.

JR N digugat karena dinilai gagal meme-usantara

nuhi persyaratan pendahuluan dari Perjanjian Jual Beli

Saham Bersyarat yang disepakati pada 25 November

2019 direvisi pada 16 Desember 2019., dan Revisi itu

dikukuhkan dalam pernjanjian 6 Januari 2020. Inipada

membuat rencana kerjasama kedua perusahaan be-

rantakan.

Pihak M pun menuntut pihak JRN mem-erdeka

bayar ganti rugi sekitar USD 500 juta-USD 600 juta.

Selang beberapa hari kemudian, Resources me-

respon . J Resources dalam keterbukaan informasis

mengakui pada 6 Januari 2020 telah ada Perjanjian Jual

Beli Saham Bersyarat antara PT J Resources Nusantara

dengan anak usaha M PT Pani Bersama Tam-erdeka,

bang. Perjanjian tersebut diumumkan bersama oleh

kedua belah pihak.

“Dalam perjanjian tersebut dicantumkan kalimat

tetap wajib memenuhi beberapa syarat pendahuluan,

termasuk persetujuan dari para kreditur J Resources

Asia Pacific, d nya,” terang Presiden irektur Edi Permadi

dalam surat tersebut.

Dua perusahaan tambang papan

atas PT Merdeka Copper Gold dan

PT J Resources Asia Pasifik,Tbk siap

bertarung di Pusat Arbitrase

Singapura. Terlibat perkara

pengembangan potensi emas di

Gorontalo.
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J Resources menegaskan ada yang keliru dari ke-

terangan pihak M . Secara khusus dalam pernya-erdeka

taan bahwa ”J R N telah gagal melak-esources usantara

sanakan kewajibannya dalam memenuhi syarat-syarat

pendahuluan [sebagaimana dikuti ] yang disyaratkanp

untuk pemenuhan 25 Novem-perjanjian jual beli pada

ber 2019, diubah pada 16 Desembersebagaimana

2019.

Faktanya menurut pihak J Resources, jual beli

bersyarat itu esources usantaratidak mewajibkan J R N

untuk memenuhi syarat pendahuluan yang memerlu-

kan tindakan pihak ketiga. PBT pun tidak mengajukan

tuntutan tersebut dalam arbitrase.

”Kewajiban JRN terbatas pada penggunaan upa-

ya yang wajar untuk memastikan bahwa syarat penda-

huluan terpenuhi, tetapi JRN tidak berkewajiban untuk

dan tidak dapat secara sepihak memenuhi syarat pen-

dahuluan yang memerlukan tindakan pihak ketiga,”

terang Edi.

Merdeka perjanjianjuga tidak mengungkapkan

jual beli memberlakukan tenggat waktu kontrak sela-

ma 12 bulan agar syarat pendahuluan tersebut dapat

dipenuhi. Batas waktu tersebut saat ini telah berlalu

dan syarat pendahuluan tertentu yang mengharuskan

tindakan pihak ketiga tetap tidak terpenuhi.

Sebagai akibatnya berdasarkan ketentuan-keten-

tuan yang ditetapkan dalam , kewaji-perjanjian jual beli

ban untuk menyelesaikan transaksi yang dimaksud

dalam tidak dan tidak akan timbul.perjanjian tersebut
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Fakta bahwa tidak ada satu pun pihak yang secara res-

mi mengakhiri CSPA tidak relevan dengan kesimpulan

ini.

”Selain itu besarnya ganti rugi yang diklaim Pani

Bersama Tambang dalam arbitrase sama sekali tidak

berdasar dan tidak memiliki dasar hukum atau fakta. J

R N akan mempertahankan haknyaesources usantara

dengan segala upaya dalam arbitrase,” lanjutnya.

Di bagian akhir dari surat ini ditegaskan bahwa

tuntutan hukum ini tidak berdampak material pada

operasi erusahaan.p

****

Singapore Law Blog

Edi Permadi, Direktur Utama PT J Resources Asia Pasifik, Tbk.

Dua perusahaan tambang papan atas PT Merdeka Copper Gold,Tbk (MDKA) dan PT J Resources Asia Pasifik,Tbk (PSAB) siap bertarung di SIAC, Singapura.
pengembangan potensi emas Pani, di Gorontalo.Terlibat perkara



Rencana kolaborasi dua perusahaan tambang

emas papan atas ini bermula ketika hendakkeduanya

mengembangkan dua potensi tambang emas miliknya

masing-masing. Keduanya punya tambang emas di

lokasi yang sama yakni di Gunung Pani, Kabupaten

Pohuwato, Pro insi Gorontalo.v

M lewat anak usaha PT Pani Bersama Tam-erdeka

bang menguasai 66,7% saham di IUP Pani. Merdeka

membeli saham tambang tersebut dari Lion Selecetion

Group. Pasca akuisisi tersebut M menjadi pe-erdeka

ngendali di tambang Pani yang ada di puncak unungG

Pani.

Sementara Lion Selection Group, perusahaan

tambang yang tercatat di Bursa Efek Australia mengua-

sai 33,3% saham. Perusahaan ini fokus pada kegiatan

eksplorasi dan merupakan . Keduanyaj munior ining

membentuk perusahaan patungan sebagai pengelola

IUP Pani, PT Pani Bersama Jaya (PBJ).

Tambang emas Pani mulanya dimiliki KUD Darma

Tani Marisa. Pada mulanya manajemen KUD menjalin

kerjasama dengan One Asia Resources Limited (One

Asia), perusahaan eksplorasi asal Australia. Namun

kerjasama keduanya berakhir karena pihak One Asia

tidak kunjung melanjutkan kegiatan dari eksplorasi,

menuju eksploitasi.

KUD Darma Tani Marisa juga pernah menjalin

kerja sama dengan pihak c c un-J Resources Asia Pa ifi ,

tuk secara bersama-sama mengelola potensi tambang

emas di lokasi tersebut. Sayangnya kerja sama kedua-

nya juga berakhir. Sampai akhirnya M masukerdeka

dan menjadi pemegang saham pengendali.

Di tempat lain anak usaha -, J Resources Asia Pa

cific, yakni JR Nusantara, memiliki konsesi yang me-

rupakan wilayah ontrak arya. Konsesi ini dikelola PTk k

Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) yang 100% dimiliki

oleh JR N . Data 2019 me-usantara JR Asia Pacific pada

nyebutkan blok ini memiliki cadangan sebesar,

1.747.000 oz emas dengan sumber daya sebesar

2.295.000 oz emas.

Menariknya lokasi Blok Pani milik JR Asia Pacific

maupun IUP Pani yang dikendalikan oleh MDKA ada di

wilayah yang sama. lewat PT GorontaloJR Asia Pacific

Sejahtera Mining (GSM) menguasai -seluas 7.000 hek

tare. Sementara PT Pani Bersama Tambang menguasai

100 hektare .namun ada di puncak gunung Pani

Dalam perjalanan keduanya bersepakat untuk

bersama-sama mengembangkan potensi emas di Gu-

nung Pani. Karena lokasi yang berdekatan kedua pro-,

yek ini akan mengalami kendala jika dikembangkan

sendiri-sendiri khusus dalam pemeliharaan -, nya din

ding tambang P nya. ertimbangan lain adalah optimali-

sasi cadangan masing-masing proyek. Dengan pengga-

bungan menjadi satu proyek, cadangan akan lebih

besar dan lebih ekonomis.
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Singkat cerita keduanya pun bersepakat untuk

membangun kerja sama. ada 25 November 2019 ke-P

duanya menyatakan komitmen untuk membentuknya

perusahaan patungan.

Pada 6 Januari 2020 dilakukan penandatangan

dokume struktur transaksi usaha patungan Pani. Ren-n

ca nya dua cucu usaha M PT Pani Bersamana , erdeka,

Tambang dan PT Puncak Emas Gorontalo mengakui-,

sisi 100% saham PT Gorontalo Sejahtera Mining orsi-. P

nya masing-masing 99,99% dan 0,01%.

Selanjutnya, PT Pani Bersama Tambang akan me-

nerbitkan saham baru kepada J R N .esources usantara

Akhirnya komposisi pemegang saham PT Pani Bersa-

ma Tambang menjadi 60% dikuasai PT Pani Bersama

Jaya dan 40% PT J Resources Nusantara.,

Dalam perjanjian tersebut juga ditegaskan bahwa

kerjasama Pani tetap bergantung pada penyelesaian

beberapa syarat pendahuluan. Termasuk persetujuan

dari para kreditur . Mulanya ditargetkanJR Asia Pacific

selesai pada kuartal I/2020.

Sayangnya sampai kuartal I tahun 2021 ini proses

tersebut tidak kunjung selesai. Ini akan membuat ren-

cana kerja sama keduanya dalam mengembangkan

potensi tambang emas di Gunung Pani berantakan.

Dari lokasi yang hanya 100 hektar dan berada di

puncak gunung, menjadi tantangan tersendiri bagi

M untuk mengembangkan tambang ini.erdeka

Sebagaimana diakui oleh M melalui pe-erdeka

ngumuman bersama yang dibuat pada tanggal 6 Janu-

ari 2020, transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian Jual

Beli Saham Bersyarat (CSPA) ”tetap wajib memenuhi

beberapa syarat pendahuluan, termasuk persetujuan

dari para kreditur ”.JR Asia Pacific

Pihak J Resources menyebutkan, pengumuman

k oleh Merdekaeterbukaan secara keliru menyatakan

bahwa ”P mengklaim bahwa JRani Bersama Tambang

N telah gagal melaksanakan kewajibannya da-usantara

lam memenuhi syarat syarat pendahuluan [sebagai-

mana dikutip] yang disyaratkan untuk pemenuhan

[Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 25 No-

vember 2019, sebagaimana telah diubah pada 16

Desember 2019]”.

Faktanya tidakperjanjian jual berli bersyarat itu

mewajibkan JR N untuk memenuhi syaratusantara

pendahuluan yang memerlukan tindakan pihak ketiga.

P tidak mengajukan tuntu-ani Bersama Tambang juga

tan tersebut dalam arbitrase. Kewajiban JR Nusantara

terbatas pada penggunaan upaya yang wajar untuk me-

mastikan bahwa syarat pendahuluan terpenuhi , tetapi

JR N tidak berkewajiban untuk dan tidak dapatusantara

secara sepihak memenuhi syarat pendahuluan yang

memerlukan tindakan pihak ketiga.

Keterbukaan M juga tidak mengungkap-erdeka

kan bahwa memberlakukan tenggatperjanjian jual beli

waktu kontrak selama 12 bulan agar syarat pendahulu-

an tersebut dapat dipenuhi. Batas tenggat waktu terse-

but saat ini telah berlalu dan syarat pendahuluan ter-,

tentu yang mengharuskan tindakan pihak ketiga tetap

tidak terpenuhi.

Sebagai akibatnya berdasarkan ketentuan keten-

tuan yang ditetapkan dalam kewa-perjanjian jual beli,

jiban untuk menyelesaikan transaksi yang dimaksud

dalam tidak dan tidak akan timbul.perjanjian tersebut

Fakta bahwa tidak ada satu pun pihak yang secara res-

mi mengakhir tidak relevan dengani perjanjian jual beli

kesimpulan ini.

Selain itu besarnya ganti rugi yang dik aim olehl

P dalam arbitrase sama sekaliani Bersama Tambang

tidak berdasar dan tidak memiliki dasar hukum atau

fakta. JR N akan mempertahankan haknyausantara

dengan segala upaya dalam arbitrase.
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Lokasi Blok Pani milik maupun IUP Pani yang dikendalikan oleh MDKA ada di wilayah yang sama. lewat PT Gorontalo SejahteraJR Asia Pacific JR Asia Pacific
Mining (GSM) menguasai - Sementara PT Pani Bersama Tambang menguasai namun ada di puncak gunung Paniseluas 7.000 hek tare. 100 hektare .
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S
ektor pertambangan selalu menghadapi tan-

tangan fluktuasi harga. Tren komoditas di-

kendalikan oleh pasar. Perusahaan tambang

dan kontraktor hanya bisa bermain menekan

biaya operasional, bagaimana menciptakan

produktivtas yang tinggi namun tetap efisien agar bisa

bertahan mencapai profit. Salah satu strategi yang di-

tempuh ialah dengan memanfaatkan teknologi infor-

masi dan digital.

Fungsi teknologi diciptakan bukan untuk meng-

gantikan peran manusia sebagai tenaga kerja, tapi un-

tuk menggenjot produktivitas dan membentuk pola

kerja yang efisien. Pada awal Februari lalu, Majalah

TAMBANG menemui Albert Juanda, Business Develop-

ment Director PT Trimitra Sistem Solusindo (Trimi-

Untuk mencapai proses

transformasi digital, dibutuhkan

langkah bertahap. Solusi teknologi

tak harus mahal, asal didukung

komitmen dari seluruh elemen

perusahaan.
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trasis), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang

jasa konsultasi serta solusi teknologi informasi dan

digital untuk sektor pertambangan.

Dalam durasi perbincangan sekitar satu jam, ia

banyak mengulas tentang strategi untuk melangkah

masuk ke transformasi digital bagi perusahaan tam-

bang. Menurutnya, sebelum bicara soal teknologi yang

serba otonom alias , sebaiknya perusahaanautonomus

memulai dengan memanfaatkan teknologi manaje-

men data dan analitik. Utamanya untuk menghitung

biaya pada tiap rantai operasional, seperti biayareal

overburden coal getting processing, , atau .

Pemetaan biaya yang akurat akan memudahkan

perusahaan tambang menentukan strategi mengha-

dapi fluktuasi harga komoditas. Selain soal teknologi,

alumnus Teknik Sistem Informasi Binus University itu

menjelaskan, transformasi juga perlu kesiapan sumber

daya manusia.

Transformasi digital dikenal membutuhkan inves-

tasi yang tinggi. Bahkan ada yang beranggapan,

hanya perusahaan berskala besar saja yang sang-

gup menggunakan teknologi digital untuk kegiatan

operasionalnya. Bagaimana tanggapan Anda?

Kalau soal mahal, itu relatif. Tergantung sejauh

mana target dan rencana yang hendak dicapai perusa-

haan tersebut. Investasi yang kita keluarkan akan terba-

yar jika kita bisa meningkatkan produktivitas dan efi-

siensi.
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Mungkin yang dimaksud mahal di sini, ketika pe-

rusahaan belum tahu apa kebutuhan dan targetnya,

namun sudah langsung mau pakai teknologi digital.

Kaget melihat tawaran solusi yang canggih ternyata

mahal.

Bagaimana saran Anda untuk perusahaan tambang

yang baru mau mulai masuk ke transformasi digi-

tal?

Sebenarnya dalam fase transformasi, digitalisasi

itu berada di tahap ketiga. Sebelum kita melangkah ke

sana, kita harus mulai dari yang paling sederhana.

Tahap pertama yaitu dokumentasi, manajemen data

dan analitik. Lalu naik ke tahap kedua, pemanfaatan

teknologi informasi.

Pada tahap ketiga, digitalisasi mencakup peng-

gunaan komputasi awan atau dan ke-cloud computing

cerdasan buatan alias . Sedangkanartificial intelegent

tahap keempat yang paling canggih, yaitu autonomous

dan seterusnya yang serba otomatis itu.

Untuk perusahaan tambang dengan skala mene-

ngah ke bawah, tentu tidak bisa langsung loncat ke

digitalisasi. Dia harus mulai dulu dari analitik untuk me-

rapihkan data, baik untuk manajemen, keuangan, atau

work flow perusahaan.

Saat masuk ke tahap pertama menggunakan tekno-

logi analitik. Apa contoh benefit yang didapatkan

perusahaan ?

Perusahaan diharapkan dengan memulai pemanfaatan teknologi manajemen data dan analitik, untuk menghitung biaya real pada tiap rantai operasional, seperti
biaya overburden, coal getting, atau processing. Pemetaan biaya yang akurat akan memudahkan perusahaan tambang menentukan strategi menghadapi fluktuasi
harga komoditas.

TMS Mining Solution Package

Manage end-to-end process in single platform



Terkadang calon pelanggan kami sering salah

persepsi. Saat kami kasih portofolio dan tawaran solusi

lewat media video atau semacamnya, mereka kurang

respon. Tapi begitu kita bertemu langsung, bicara tatap

muka, kita dengar keluhan dan permasalahan mereka,

lalu kami jawab dengan tawaran solusi yang cocok,

mereka langsung tertarik.

Pelajaran dari sini, kita tahu bahwa sektor tam-

bang punya keunikan masing-masing, satu perusaha-

an tidak bisa disamakan dengan perusahaan yang lain.

Mereka punya tantangan dan permasalahan yang ber-

beda-beda, sehingga kita juga harus menawarkan so-

lusi yang berbeda-beda pula. Sesuai kebutuhan, target,

dan .budgeting

Ada klien kami salah satu perusahaan yang me-

lantai di Bursa Efek Indonesia. Mereka punya keluhan,

karyawannya sering lembur cuma untuk urusan input

data laporan keuangan, mencocokan pencatatan an-

tara rincian belanja dengan nota atau . Berkasinvoice

yang harus dicocokan bisa sampai satu troli, banyak

sekali. Ini sangat memakan waktu.

Lalu kami tawarkan teknologi sederhana untuk

manajemen data dan analitik. Setiap cukupinvoice

dipindahi atau , kemudian akan verifikasi otomatisscan

ke pihak bank dan pajak. Jika , data akan tercatatclear

otomatis dalam bentuk daftar, tapi kalau ada masalah

di verifikasi bank atau pajak maka akan dicatat terpi-

sah, bisa ditegur untuk validasi dulu.vendor

Kita tahu, tiap punya bentukvendor tamplate in-

voice yang bermacam-macam, ini bisa kita baca se-

mua, mulai dari rincian spesifikasi produk, harga, sam-

pai informasi .vendor

Contoh dokumentasi, manajemen data, dan ana-

litik seperti ini yang saya sarankan untuk perusahaan

tambang yang baru mau mencoba memulai transfor-

masi.

Seberapa besar investasi yang harus dikeluarkan

untuk menggunakan teknologi tersebut?

Mereka tidak perlu menyisihkan investasi khusus

untuk mencoba teknologi ini, tapi bisa dikulik ambil

dari yang mereka keluarkan untuk biaya kerja eks-cost

tra dari data secara manual. Dalam halinput main-

tenance alat berat juga demikian, perusahaan tidak

perlu anggarkan investasi baru, tapi bisa diambil dari

biaya yang mereka tanggung dari kerja-kerja yang ku-

rang efisien itu.

Asalkan perusahaan mau terbuka ke kami soal

permasalahan mereka berikut dengan anggaran yang

disiapkan di segmen tersebut, kita bisa bantu berikan

solusi yang paling cocok dan tepat guna.

Apa saja faktor pendukung yang perlu disiapkan pe-

rusahaan untuk melancarkan proses transformasi

digital?

Kalau kita bicara tentang transformasi digital,

bukan hanya soal teknologinya sendiri, tapi juga ada

dua faktor lain yang menentukan kesuksesan imple-

mentasi. Pertama, bisnisnya harus sehat. Kalau kondisi
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perusahaan sudah goyang atau malah hampir bang-

krut, kita juga susah bantu kasih solusi.

Kedua, kesiapan sumber daya manusia. Trans-

formasi digital di suatu perusahaan butuh dukungan

dari seluruh elemen karyawan, termasuk juga sampai

ke semua yang menjadi mitra. Mungkin di awal-vendor

awal mereka akan kesulitan beradaptasi dengan

menggunakan teknologi, misalnya menggunakan apli-

kasi atau standar operasional prosedur yang tidak se-

perti biasanya, tapi kalau ini dijalani dengan telaten

hasilnya akan terasa nanti.

Kami sering menegaskan ke calon pelanggan se-

belum teken kontrak, kita minta mereka komitmen

jangan setengah-setengah. Kalau maunya berubah ta-

pi ternyata menyerah di tengah jalan karena tidak sabar

adaptasi, jadinya akan percuma.

Untuk perusahaan tambang atau kontraktor skala

menengah ke bawah, apa kendala yang umum diha-

dapai? Lalu apa solusi teknologi yang Anda reko-

mendasikan?

Kita butuh ketemu dulu supaya bisa tahu lang-

sung apa permasalahan yang dihadapi dan yang paling

mendesak, kita juga harus tahu mereka un-budgeting

tuk solusi teknologi seberapa besar.

Kalo kendala yang biasanya sering ditanyakan ke

kami, ialah soal bagaimana mengetahui biaya aktual

penambangan pada tiap tonasenya, seperti coal getting

dan nisbah kupas. Untuk emas dan nikel, kita diminta

mencari berapa biaya penambangan dan pemrosesan

per tonnya.

Ini kita bicara ya, akurasi ketepatannyaactual cost

sampai 99 persen, ada margin satu persen mungkin

untuk kesalahan teknis, misalnya salah input atau yang

lainnya. Kalau ketepatannya masih 90 persen itu masih

kira-kira namanya. Bukan itu yang kami tawarkan.

Kalau kita bisa petakan berapa ongkos di tiapreal

rangkaian operasional, kita bisa atur pembukuan. Saat

harga komoditas jatuh, kita punya opsi menggunakan

metode . Supaya bulan ini bisa cetak profit,accured cost

kita pasang turun. Lalu saat harga ko-operational cost

moditas membaik, kita atur naik untukoperational cost

menambal selisih sebelumnya.

Ini metode yang kita lakukan, syaratnya harus pu-

nya refensi pemetaan biaya yang tepat. Dan kami pu-

nya produk teknologi untuk itu.
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Albert Juanda: Setiap perusahaan mempunyai tantangan dan permasalahan yang berbeda-beda, sehingga kita juga harus menawarkan solusi yang berbeda-beda
pula.



I
stilah belum cukup populer di ko-mineral kritis

munitas pertambangan Indonesia eski sudah, m

cukup dikenal secara global. Di Indonesia yang

dikenal adalah mineral strategis mineral yang,

punya peran penting untuk industri pertahanan dan

keamanan.

MEMETAKAN
MINERAL KRITIS INDONESIA

KOMODITI

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tahun

lalu mengenaimenyelenggarakan diskusi mineral kri-

tis. Diskusi ini masih sangat awal. Di dalamnya masih

membahas seputar definisi dan pengalaman negara

lain terkait mineral kritis ini.

US Academy of Science mendefinisikan mineral

kritis sebagai mineral yang keberadaannya sangat pen-

ting, belum ada substitusi atau pengganti. Ketersedia-

annya sangat tebatas, hanya ada di beberapa negara.

Mahal, dan sulit untuk mendapatkan pasokan.

Geos ience Australiac , -lembaga di bawah Peme

rintah Australia yang menjadi rujukan di bidang geo-

grafi dan geologi, mendefinisikan mineral kritis sebagai

logam dan non-logam yang dianggap penting bagi ke-

sejahteraan negara maju ber-, baik untuk maupun

kembang. asokannya berisikoUntuk mendapatkan p ,

karena langka, masalah geopolitik, faktorada dan ada

lainnya ., misalnya menyangkut kebijakan perdagangan

Mineral kritis ini belum ada penggantinya.

Pemerintah mulai serius membahas

tentang mineral kritis. ibutuhkanD ,

tetapi ketersediaan sangat terbatas.nya

Indonesia punya beberapa potensi

mineral kritis. Saatnya mendata dan

mengeksplorasi lebih jauh.
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Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Aus-

tralia dan Jepang sudah menyusun mineral kri-, , daftar

tis. atu negara dengan negara lain bisa saja berbeda.S

Amerika Serikat pada 2018 merilis ada 14 mineral

kritis 4 masih 100% diimpor. Mineral-mi-, di antaranya

neral tersebut belum ada penggantinya dan dibu-,

tuhkan untuk perekonomian dan keamanan nasional.

Mineral kritis yang diimpor adalahseluruhnya

grafit, mangan, niobium, tanah jarang, dan tantalum.

Mineral yang 75% masih harus impor adalah antimon,

barit, bauksit, bismut, kalium, renium, telurium, timah,

konsentrat titanium, dan uranium.

Sementara Geosience Australia menyebut bebe-

rapa mineral kritis yang umum ada di daftar banyak

negara. Mineral-mineral itu mulai dari unsur tanah

jarang, galium (Ga), indium (In), tungsten (W).dan

Kemudian unsur golongan platina termasuk platina,

(Pt) dan paladium (Pd), kobalt (Co), niobium (Nb),

magnesium (Mg), molibdenum (Mo), antimon (Sb),

litium (Li), vanadium (V), nikel (Ni), tantalum (Ta),

telurium (Te), kromium (Cr) dan mangan (Mn).

Logam dan semi-logam banyak dimanfaatkanini

sebagai bahan baku merakit , monitortelepon selular

layar datar, turbin angin, mobil listrik, panel surya, dan

banyak aplikasi teknologi tinggi lainnya.

Ke depan seiring dengan perkembangan kesa-,

daran masyarakat global akan pemanfaatan energi

bersih, mineral ini semakin penting. Di sisi lain keter-

sediaanya terbatas. Staf Ahli Menteri ESDM -Bidang Pe
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rencanaan Strategis, Yudho Dwinanda Priyadi menga-

takan penggunaan energi bersih saat ini mening-,

katkan kebutuhan akan mineral-mineral strategis.

Sebagai contoh kebutuhan lithium dalam lima

tahun terakhir signifikan. ”Pemanfaatan lithiumnaik

meningkat 35% dari 2015. Kebutuhan kobalt juga me-

ningkat dari 5% pada 2015 menjadi 25% tahun 2020.

Situasi ini membuat harga kobalt meningkat luar

biasa,” terang Yudho.

P untuk mobil listrik,enggunaan teknologi baterai

dilihat dari bahan bakunya terdiri atas tiga formula.,

Pertama berbasis NCA (Nickel Cobalt Aluminium Oxi-

de) yang telah digunakan oleh produsen mobil listrik

Tesla. Kedua berbasis NMC (Nickel Manganese Cobalt

Oxide Lithium Ferro Phos-) dan ketiga berbasis LFP (,

phate).

Pabrik baterai yang akan dibangun di Indonesia

bekerja sama dengan LG adalah yang berbasis NMC. Di

sini nikel mendapat porsi yang lebih besar dibanding

beberapa komoditi lainnya. Bahkan bereda informasir

bahwa formulanya adalah 8 : 1 ( : 1 -(nikel) kobalt) (ma

ngan).

Ini menjadi berita gembira tentunya buat industri

pertambangan Indonesia khususnya nikel. Apalagi,

nikel Indonesia punya kualitas yang bagus dibanding

beberapa negara produsen nikel lainnya.

S ini di dalam negerielama nikel banyak diman-

faatkan untuk industri berbasis baja. Sehingga yang di-

tambang dan dimanfaatkan adalah nikel kadar tinggi.

Mineral kritis yang diimpor adalah grafit, mangan, niobium, tanah jarang, dan tantalum. ineral yang 75% masih harus impor adalah antimon, barit,seluruhnya M
bauksit, bismut, kalium, renium, telurium, timah, konsentrat titanium, dan uranium.



Sementara nikel kadar rendah -, yang mengandung ko

balt, belum banyak dimanfaatkan.

Nantinya nikel kadar rendah inilah yang akan di-

olah untuk mendukung industri kendaraan listrik. Ini

yang membuat posisi Indonesia akan menjadi sangat

strategis ke depan. -Tindakan pemerintah, yang menye

top ekspor bijih nikel, di satu sisi menguntungkan bagi

industri dalam negeri. Tapi Uni Eropa menggugat ke-

bijakan ke WTO.itu

Indonesia juga memiliki beberapa potensi mi-

neral tanah jarang yang menjadi mineral ikutan be-

berapa produk tambang. Sebut saja monasit yang

menjadi mineral ikutan dari timah.

Dalam penelitian awal yang dilakukan BLU Tek-

mira ditemukan beberapa unsur selain alumi-, juga

nium, titanium dan natrium. Juga ada unsur logam

tanah jarang terutama scandium dan neodymium.

Badan Geologi juga meneliti kandungan logam

yang berkaitan dengan unsur litium. Ditemukan bebe-

rapa potensi yang berasosiasi dengan batuan granit

pegmatite endapan batuan beku yang memiliki uku-,

ran kristal sangat kasar (>2,5 cm). erbentukBatun ini t

ketika tahap kristalisasi akhir, dengan kandungan air

cuk-up tinggi dan pertumbuhan kristal yang relatif

cepat pada bagian atas suatu komplek struktur.

Litium juga ditemukan di air hasil pemboran

pembangkit listrik panas bumi. ari penelitian yangD

dilakukan di PLTP Dieng dijelaskan salah satu sumur,

berpotensi menghasilkan litium hingga 30 ton per

bulan.

Badan Geologi memetakan potensi kobaltjuga ,

baik yang berdiri sendiri atau yang berasosiasi dengan

nikel.

Semua itu tentu menjadi potensi yang arush

KOMODITI
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Indonesia juga memiliki beberapa potensi mineral tanah jarang yang menjadi mineral ikutan beberapa produk tambang. Sebut saja monasit yang menjadi mineral
ikutan dari timah.

D ,ari penelitian yang dilakukan di PLTP Dieng dijelaskan  salah satu sumur
berpotensi menghasilkan litium hingga 30 ton per bulan.
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menjadi perhatian ke depan. Staf Khusus Menteri

ESDM Irwandy Arif mengatakan yang perlu dilakukan,

saat ini adalah merumuskan mineral kritis versi

Indonesia. ”Apa saja yang masuk dalam mineral kritis

Indonesia yang menopang perekonomian Indonesi,”

tandas Irwandy.

Ia juga mendorong untuk mempercepat eks-

plorasi namun dengan prioritas pada beberapa mine-,

ral. Sejauh ini yang sudah jelas untuk pertumbuhan

ekonomi namun belum menjadi bagian dari kebutu-,

han teknologi tinggi, data, dan lainnya.big handphone

Di sana ada nikel, kobalt dan mangan. Kemudian di-

tambah untuk lithium dan lainnya.

”Namun yang harus dilakukan adalah menentu-

kan prioritas. Mana yang mendukung pertumbuhan

ekonomi nasional,” tandas Irwandy.

K terhadapebutuhan nasional beberapa komoditi

mineral kritis yang terkait dengan pengembangan

energ baru dan terbarukan -i , diperkirakan akan me

ningkat i. Di Indonesia beberapa sumber energ listrik

sudah menggunakan baterai berbasis litium, baik

litium fosfat maupun litiu ion.

”Kami sudah melakukan beberapa perhitungan

apabila menggunakan kendaraan listrik. Dalam -ren

cana di ,sampaikan pada tahun 2025 targetnya 2,1 juta

kendaraan roda empat dan 13 juta kendaraan roda

dua,” ujar Direktur Konservasi Energi Hariyanto.,

Untuk itu diperlukan kapasitas baterai sebesar

113,8 GWh atau setara 758.963 juta ton material lithium

ion untuk kendaraan listrik dan sebesar 3 9 GWh atau,

setara dengan 26.225 ton lithium ion untuk PLTS tahun

2030.

”Baterai akan menjadi komponen kunci yang

menentukan kehandalan selain kendaraan itu sendiri, ,

dan juga akan mempengaruhi harga keekonomian

kendaraan listrik ” terang H riyanto., a



P
ASOKAN batu bara ke pembangkit listrik

baik milik PT PLN (Persero) maupun milik

swasta menjadi salah satu hal yang penting.

Ini terkait erat dengan kehandalan pasokan

listrik nasional. Maklum saja PLTU masih

menjadi pemasok terbesar listrik nasional. Data tahun

2020 menyebutkan PLTU menyumbang 35% dari kese-

luruhan listrik nasional.

Seiring dengan itu konsumsi batu bara untuk

pembangkit listrik juga masih dominan. Di tahun 2020,

Pemerintah menetapkan DMO batu bara sebesar 155

juta ton. Sampai akhir tahun realisasi penyerapannya

MENJADI PENYUPLAI
BATU BARA DOMESTIK TERPERCAYA

MINING SERVICES

sebesar 132 juta ton. Dari jumlah tersebut 70% diserap

oleh Pembangkit listrik. Sementara untuk tahun 2021,

Pemerintah menetapkan besaran DMO sebanyak 137

juta ton. Pembangkit listrik masih menjadi pasar ter-

besar.

Untuk memenuhi kebutuhan pasokan batu bara

ke pembangkit, PT PLN (Persero) kemudian memben-

tuk anak usahanya PT PLN Batubara. Di sepanjang ta-

hun 2020, masih secara prognosa PT PLN Batubara

memasok batu baranya ke pembangkit milik induk

usahanya sebesar 26,2 juta ton. Ditambah dengan pa-

sokan ke pembangkit swasta sebesar 1,8 juta ton.

Dalam perjalanan waktu, PT PLN Batubara mem-

bentuk anak usaha, yakni PT PLN Batubara Niaga. Anak

usaha ini dibentuk secara khusus untuk menangkap

peluang pasar penjualan batu bara ke pelanggan non-

PLN baik ke pembangkit listrik maupun industri lainnya

yang membutuhkan batu bara.

Perusahaan yang didirikan 2 Agustus 2019 ini me-

ngusung visi menjadi penyedia batu bara tepat volume,

tepat kualitas, tepat waktu, dan harga bersaing. Meski

terbilang baru namun PT PLN Batubara Niaga telah

menjadi salah satu pemain penting sebagai pemasok

batu bara ke pembangkit. Dalam menjalankan peran-

nya ini PT PLN Batubara Niaga telah mengantongi IUP

OPK Pengangkutan dan Penjualan dari Ditjen Minerba.

Ini memungkinkan perusahaan ini menjual dan meng-

angkut batu bara sampai ke pelanggan.

Ini terlihat dari beberapa mitra yang sudah dila-

Dibentuk dengan tugas menjadi

pemasok batu bara untuk pasar

industri, PT PLN Batubara Niaga terus

berbenah. Dua hal penting yang ingin

dihadirkan yakni menyediakan batu

bara dengan biaya yang ekonomis.

Kemudian menjamin pasokan batu

bara untuk pembangkit dalam situasi

apa pun.
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yani di sepanjang tahun 2020. Ada PLTU IPP Jawa-7 dan

PLTU Celuk Bawang-Bali. PLTU Jawa-7 merupakan sa-

lah satu pembangkit berbasis batu bara terbesar. PT

PLN Batubara Niaga pada September dan Oktober

2020 telah memasok batu bara ke pembangkit ini. Pada

September 2020, PT PLN Batubara Niaga memasok

600.000 MT. Kemudian di bulan Oktober Perusahaan ini

memasok 400.000 MT. Batu bara diambil dari Sumatera

Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Sementara ke PLTU Celuk Bawang sudah dipa-

sok sejak Oktober sampai Desember 2020. Di Bulan

Oktober dan Desember perusahaan memasok 120.000

MT sementara pada bulan November perusahaan ini

memasok 189.000 MT.

Dari waktu ke waktu, Perusahaan punya men-

targetkan untuk terus meningkatkan penjualan batu

bara. Pada tahun 2021 Perusahaan menargetkan penju-

alan batu bara sebesar 3,6 juta ton. Ini akan dipasok ke

beberapa pembangkit. Sampai pada 2024 perusahaan

menargetkan untuk menjual batu bara sebesar 22,5

juta ton.

Sebagai Perusahaan yang menawarkan jasa me-

masok batu bara, PT PLN Batubara Niaga mengusung

dua hal penting. Pertama menyediakan batu bara de-

ngan biaya yang ekonomis Kemudian menjamin paso-.

kan batu bara untuk pembangkit dalam berbagai situ-

asi apa pun.

Salah satu yang sudah dilakukan memetakan pa-

sokan batu bara ke pembangkit. Jika sebelumnya un-

tuk pembangkit di Sumatera, batu bara dipasok dari

Kalimantan, maka saat ini dan ke depan secara berta-

hap batu bara akan di pasok dari daerah terdekat.

Untuk pembangkit yang ada di Sumatera akan dipasok

dari tambang yang ada di Sumatera. Demikian juga de-

ngan Kalimatan akan dipasok dari tambang yang ada di

Kalimantan.

Selain itu, dalam rangka menjamin pasokan batu

bara ke pembangkit, PT PLN Batubara Niaga sedang
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melakukan pengembangan ISP(Intermediate Stock-

pile), guna mendukung pasokan batubara untuk PLTU

yang terbatas lahan penyimpanan batubaranya untuk

memperbaiki/meningkatkan HOP (Hari Operasi) cada-

ngan operasi batubara dari pembangkit tersebut.

Ke depan meski ada untuk mengutamakantrend

sumber energi yang lebih ramah lingkungan, batu bara

masih akan tetap menjadi salah satu sumber energi

pilihan. Direktur Utama PT PLN Batubara Kemal Djamil

Siregar, induk usaha PT PLN Batubara Niaga menje-

laskan bahwa sesuai dengan Rencana Usaha Penye-

diaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019—2028, kebutuhan

batu bara PLN masih akan tumbuh. Pada 2019 kebutu-

hannya mencapai 97 juta ton. Dari total kebutuhan ter-

sebut, mayoritas merupakan batu bara dengan kalori

4.400-4.800 GAR, yakni mencapai 49 juta ton.

Pada 2028 nanti kebutuhan batu bara untuk PLN

akan meningkat menjadi 153 juta ton. Kenaikan ini ka-

rena ada penambahan jumlah pembangkit yang ba-ru

dan pengembangan pembangkit lama. Tidak hanya itu

varian batu bara yang dibutuhkan pun akan lebih berva-

riasi. Bahkan cenderung lebih rendah. Ke depan kebutu-

han batu bara mulai bergerak ke GAR 4.400 ke bawah.

Bahkan disebutkan kenaikan kebutuhan batu ba-

ra justru dikontribusikan dari batu bara dengan kalori

lebih rendah yang meningkat signifikan.

”Ke depan ada kenaikan PLTU yang GAR-nya di

bawah 4.400. Jadi, di mana sumber daya Indonesia

yang GAR-nya itu lebih rendah bisa dioptimalkan di

PLTU-PLTU yang ke depan akan dibangun,” ujar Kemal

dalam Webinar Indonesia Mining Outlook 2020 yang

diadakan Majalah TAMBANG.

Ini tentu menjadi signal positif bagi PT PLN Batu-

bara Niaga. Meski harus diakui bukan tugas yang ri-

ngan. Namun manajemen PT PLN Batubara Niaga, se-

bagai cucu PT PLN (Persero) mengaku siap menjalan-

kan amanah tersebut demi Indonesia terang, Indonesia

maju.



D
igitalisasi telah membawa perubahan pa-

da seluruh aspek kehidupan, membantu

setiap aktivitas manusia menjadi lebih

mudah. Di Indonesia, pemanfaatan ke-

canggihan digital diterjemahkan dalam

agenda . Sasaran utamanya men-Making Indonesia 4.0

dorong pemanfaatan digital di berbagai sektor industri

nasional, termasuk sektor pertambangan.

Solusi digital terbukti mampu meningkatkan efisi-

ensi dan produktivitas di sektor pertambangan. Peng-

gunaannya kian berkembang, disematkan pada mesin

dan peralatan tambang, manajemen karyawan, hingga

operasional kantor dan . Di luar itu, tren penggu-site

naan komunikasi jarak jauh di sektor pertambangan

juga terus mengalami perkembangan.

TREN KOMUNIKASI JARAK JAUH

BAKAL MAKIN TUMBUH

MINING SERVICES

Pada pertengahan Februari lalu, Majalah TAM-

BANG mewawancarai Bayu Susetio, Logitech Video

Collaboration Leads. Menurutnya, industri pertamba-

ngan yang semula paling tertinggal dibandingkan sek-

tor industri lainnya, kini perlahan-lahan mulai melek

teknologi. Salah satu teknologi yang digandrungi ialah

komunikasi jarak jauh, yang digunakan untuk

memantau kegiatan operasinal di lapangan.

Kata Bayu, tren penggunaan komunikasi jarak

jauh diprediksi akan semakin berkembang, betapapun

setelah masa pandemi berlalu. Dengan portofolionya

yang sudah mapan sebagai penyedia perangkat pendu-

kung untuk komputer, Logitech terus melakukan ino-

vasi mempermudah proses komunikasi jarak jauh.

Dalam durasi sekitar setengah jam, berikut ini petikan

wawancara dengan Bayu Susetio.

Pandemi Covid-19 mendorong masyarakat untuk

melakukan kegiatan atau pertemuan secara virtual.

Hal tersebut berdampak pada meningkatnya per-

mintaan alat-alat video conference. Bagaimana

tanggapan Anda?

Pandemi menimbulkan suatu tren di mana perte-

muan secara fisik dibatasi, bergeser ke pertemuan vir-

tual.

Jauh sebelum pandemi, kita mengenal teknologi

telekonferensi secara tradisional, menembak dari satu

titik ke titik lain, pengiriman sinyal secara dupleks de-

ngan biaya yang cukup besar. Sangat ekslusif hanya un-

tuk level manajemen tertentu. Kemudian setelah dite-

Setelah pandemi berlalu, teknologi

komunikasi virtual akan tetap

digandrungi. Derasnya gelombang

disrupsi membawa kebiasaan baru.

Logitech memperkuat posisinya

sebagai penyedia perangkat akhir

penujang telewicara berbasis video.
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WAWANCARA BAYU SUSETIO, LOGITECH VIDEO COLLABORATION LEADS

Rally Bar Graphite Front Elevated 1959



mukan atau komputasi awan, menjadicloud system

titik tolak terbangunnya komunikasi secara virtual dua

arah, di mana saja dan kapan saja, dengan biaya yang

sangat terjangkau. Ini konsep dasar tentang dunia

telekomunikasi.

Posisi Logitech di mana?

Kami benar-benar bermain di atau pe-front end

rangkat akhir yang salah satu pasarnya untuk menun-

jang komunikasi virtual. Kami membuat mouse, key-

board, webcam, headphone dan sebagainya. Kami

membatasi diri tidak ikut bermain memproduksi pe-

rangkat mobilitas seperti dan laptop.handphone

Awalnya kami fokus menyasar para pengguna

personal computer alias PC yang umumnya berbasis

Windows, dengan menawarkan beragam varian web-

cam. Kemudian berkembang, kami berfikir, bagai-

mana kalau di suatu ruangan dilakukan rapat dengan

melibatkan banyak orang, namun tidak bisa dijangkau

oleh kamera bawaan komputer. Nah, di sini Logitech

menciptakan kamera yg dinamakan solusi ruangan, di

mana kamera itu bisa menyapu seluruh ruangan

sehingga semua orang bisa terlihat dengan jelas.

Secara pasar, sektor bisnis apa yang paling tinggi

dalam penggunaan teknologi informasi? Pasar ter-

besar Logitech di sektor apa?

Saya melihat bahwa penerapan teknologi infor-

masi ini paling banyak dilakukan di sektor perbankan

dan , baik yang bergerak di bidang transportasi,start up

kesehatan, maupun .e-commerce

Untuk sektor pertambangan, kita melihat sudah

mulai ada pergeseran dari cara yang tradisional ke cara

yang modern. Pada kegiatan eksplorasi, kita banyak

menemui penggunaan teknologi informasi untuk men-

deteksi sekaligus menghitung besaran sumber daya

dan cadangan. Lalu pada kegiatan operasi produksi,

kita melihat banyak alat berat dan truk-truk besar su-

dah dipasangi berbagai sensor untuk dapat dipantau

dari jarak jauh. Sensor tersebut dapat mengirim infor-

masi tentang cara kerja operator, konsumsi bahan ba-

kar, bahkan bisa membaca potensi kecelakan, dan

masih banyak lagi.

Sejauh ini, bagaimana pengalaman Logitech dalam

melayani atau memasok produk untuk perusaha-

an-perusahaan pertambangan?

Dunia teknologi informasi itu sangat luas sekali,

ada bidang jaringan, aplikasi, telekomunikasi dan se-

bagainya. Logitech posisinya mewakili dari sekian ba-

nyak manufaktur atau produsen yang membuat pe-

rangkat keras.
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Dari sebelum ada pandemi, Logitech sudah men-

dukung transformasi komunikasi jarak jauh di dunia

pertambangan. Kami berapa kali presentasi dan demo

produk untuk menghubungkan kantor pusatwebcam

perusahaan tambang di Jakarta dengan yang ada disite

daerah.

Kemudian contoh lain dari portofolio kami, ada

salah satu perusahaan di bidang simulator alat berat

pertambangan yang memakai produk kami. Fungsi

utama simulator adalah untuk melatih operator tanpa

perlu turun langsung ke lapangan. Simulator dituntut

harus mampu memberikan tampilan dan atmosfir pe-

ngoperasian alat senyata mungkin. Keakurasian sangat

perlu ditonjolkan di sini. Tentu, dibutuhkan alat-alat

yang mumpuni untuk menunjang pengoperasian simu-

lator. Dan produk kami dipakai untuk menunjang pe-

ngoperasian komputer pada alat simulator tersebut.

Apa keunggulan produk Logitech dibandingkan de-

ngan yang lain?

Keunggulan produk kami, hampir 99 persen su-

dah tersertifikasi dengan berbagai penyedia teknologi

komputasi awan. bukan . JadiProprietary open source

lebih mudah digunakan, . Lebih aman,plug and play

dan tentunya menghargai hak cipta dari penyedia tek-

nologi.

Bagaimana pandangan Logitech mengenai tren ko-

munikasi virtual ke depan, khususnya setelah pan-

demi berlalu?

Adanya disrupsi telah mengubah kebiasaan se-

tiap orang menghindari pertemuan . Iniface to face

akan menjadi kebiasaan sehingga permintaan terha-

rap produk-produk akan terus tumbuh. Porsifront end

pasar yang semula tahu tentang teknologi komunikasi

jarak jauh namun belum menggunakannya, dan belum

pernah beli produk seperti Logitech, mereka akan mu-

lai masuk dan beli. Sedangkan porsi pasar yang sudah

tahu dan sudah membeli, akan melakukan .upgrade

Siklusnya akan seperti itu, jadi kita melihat out-

look ke depan permintaan terhadap alat-alat penun-

jang komunikasi jarak jauh akan meningkat, atau mi-

nimal stabil seperti saat ini.

Harapan kami, semoga pandemi ini cepat

berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sediakala

tanpa adanya ketakutan pada disrupsi yang sudah

terjadi.

Rally Bar Mini Graphite Front Elevated 1909

Rally Bar Mini White Front Elevated 1908

Rally Bar White Front Elevated 1958



Z
oomlion sejak memasuki pasar Indonesia,

sudah menggaungkan komitmennya untuk

membangun infrastruktur. Meski tergolong

sebagai pendatang baru, mengingat masuk

baru pada tahun 2010, kemudian berkem-

bang dengan berdirinya PT Zoomlion Indonesia Heavy

Industry pada tahun 2015 dengan tujuan pembenahan

manajemen terutama jalur distribusinya, kini Zoom-

lion semakin dikenal.

Produk berasal dari China ini, kini secara mudah

untuk didapatkan tidak harus melalui importer, karena

seluruh produknya sudah tersedia di Indonesia.

Sebelumnya, Zoomlion lebih dikenal dan identik

dengan warna biru, namun kini melalui brand awa-

SI HIJAU YANG PRODUKTIF

INFO PRODUK

reness, berganti warna hijau terang diharapkan mam-

pu lebih mengangkat pengakuan konsumen terhadap

produk Zoomlion khususnya di Indonesia.

Zoomlion Indonesia pun untuk dapat meratakan

jalur distribusinya terus berbenah, seperti halnya pena-

nganan secara professional, merekrut , dan me-dealer
ngutamakan program .after sales services

Khusus industri pertambangan, Zoomlion meng-

andalkan akan produk meski pro-excavator, bulldozer
duk-produk lain seperti tower crane, mobile crane,
sama memiliki keunggulan.

Seperti halnya produk 5G yang manaexcavator
dapat dioperasikan dengan memakai jaringan 5G, dan

dikendalikan dari , meski keberadaan produk-remote
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nya ada dimana saja, atau berada di site pertambangan

yang menyebar. Kontroling sangat perlu dilakukan un-

tuk meminimalisir dancost fuel saving.
Di Indonesia produk Zoomlion telah dipakai oleh

beberapa kontraktor besar di seluruh pelosok negeri

dan ke depan mempunyai komitmen untuk membe-

rikan produk terbaik dengan kualitas bagus kepada

masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan program pembangunan yang te-

lah dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia

untuk melakukan pemerataan pembangunan, maka

Zoomlion juga telah membuka dengan be-partnership
berapa dealer maupun distributor di kota-kota besar di

seluruh Indonesia.

Ke depan Zoomlion mempunyai target untuk bisa

menembus di dalam duniamarket share heavy equip-
ment di Indonesia. Hal ini ditegaskan dengan melaku-

kan beberapa pondasi bisnis penting di Indonesia di

antaranya adalah dengan menjadi resmi daripartner
perusahaan swasta maupun BUMN di Indonesia.

Di tahun 2021 Zoomlion akan membuka gerai 3S

(Sales, Services, Spareparts), dimana hal ini untuk me-

menuhi kebutuhan konsumen terhadap heavy equip-
ment Drilling, Earthmover, Philling,yg meliputi dari,

Forklift, Mobile crane line updan lebih dari 200 produk

dengan kualitas terbaik.

Kota-kota besar yang diharapkan mampu men-

dukung dan memenuhi pelayanan terhadap konsu-

men seperti kota Jakarta, Bandung, Kendari, Palem-

bang, Banjarmasin, serta kota-kota lainnya yang terse-

bar.

Yusuf Wibisono, Regional Marketing Manager
Zoomlion Indonesia optimis produknya bisa mengua-

sai pasar alat berat di Indonesia. ”Kami lebih menawar-

kan keunggulan pada sisi value, karena kami mengu-

tamakan produktivitas. Secara harga kita berada di

80%, tetapi efektivitas, efisien, tentu kualitas hingga

daya tahan, kita berada terdepan,” ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan perihal keunggulan lainnya

yang dimiliki Zoomlion, seperti halnya teknologi baru

yang ada di produknya yaitu, 5G Technology. Pengon-

trolan langsung akan setiap produknya melalui aplikasi
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yang mampu dilakukan hanya dengan menggunakan

handphone meskipun dari jarak cukup jauh, misal

keberadaan produk di namun pengontrolan bisasite
dilakukan dari kantor pusat.

”Pengontrolan seperti halnya, penggunaaan ba-

han bakar, sejauh mana produktivitasnya, dalam sehari

berapa lama penggunaannya. Semua bisa dilakukan

setiap saat, dari manapun kita berada,” jelas Yusuf.

Dalam membekali setiap mekanik hingga tenaga

pemasarannya, Zoomlion secara rutin memberikan

pelatihan-pelatihan, dan pengetahuan tentang produk

dan perkembangan akan teknologinya. Sehingga kon-

sumen dapat secara mudah memahami akan produk

dan juga dalam pengoperasiannya. Mengingat produk

Zoomlion selalu ter- , seperti halnya penggu-upgrade
naan GPS, dan sistim otomatisasi yang ada, mudah ba-

gi semuanya.

Excavator ZE360E/ZE365E

Crawler Bulldozer ZD220-3

Yusuf Wibisono, Zoomlion IndonesiaRegional Marketing Manager
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P
erusahaan tambang PT Harum Energy,Tbk

kembali melakukan gebrakan. Setelah pada

akhir Januari 2021 lewat anak usahanya PT

Tanito Harum Nickel mengakuisisi 24,287

lembar saham milik Aquila Nickel Pte.Ltd

dalam PT Position. Perseroan kembali mengakuisisi

smelter nikel.

dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan

kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), emiten berkode

saham HRUM ini lewat anak usahanya PT Tanito Ha-

rum Nickel telah membeli 256.603 saham baru milik PT

Infei Metal Industry (IMI). Jumlah saham ini setara de-

ngan 24,5 persen saham. Perusahaan menggelontor-

kan dana sebesar USD68.600.000. Dana pembelian sa-

ham ini diperoleh dari fasilitas pinjaman sindikasi per-

bankan yang terdiri dari UOB Ltd, OCBC Ltd, DBS Bank

Ltd dan PT Bank BTPN,Tbk. Transaksi tersebut sudah

dilaksanakan pada 19 Februari 2021.

PT Infei Metal Industry (IMI) sendiri merupakan

perusahaan smelter yang berbadan hukum Indonesia.

Dijelaskan pula dalam keterbukaan informasi tersebut

bahwa aksi korporaksi ini bertujuan untuk mengem-

bangkan usaha hilir dari penambangan nikel guna

mendapatkan nilai tambah. Jumlah ini setara dengan

51% dari seluruh modal ditempatkan dalam PT Posi-

tion. Dana yang dikeluarkan perusahaan sebesar USD

80.325.000.

EKSPANSI HARUM ENERGY
MERAMBAH NIKEL

Aksi korporaksi ini melengkapi langkah peru-

sahaan sebelumnya yang mengakuisisi tambang nikel.

Perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek

Indonesia (BEI) ini sejak tahun 2020 sudah mulai

masuk ke tambang nikel. Ini dimulai dengan pembe-

lian sebanyak 39.088.000 lembar saham Nickel Mines

Limited atau setara dengan 4,88% saham. Perseroan

menggelontorkan uang sebesar AUD36.742.720. Nickel

Mines Limited sendiri merupakan perusahaan yang

bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan

nikel. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Australia.

Lalu kemudian pada 28 Januari lewat anak usa-

hanya PT Tanito Harum Nickel, perseroan membeli

24.287 lembar saham milik Aquila Nickel Pte. Ltd. da-

lam PT Position atau setara dengan 51% dari seluruh

modal ditempatkan dalam PT Position. Perusahaan

menggelontorkan uang sebesar USD 80.325.000.

PT Position sendiri merupakan perseroan terba-

tas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di

Indonesia dan memiliki Izin Usaha Pertambangan un-

tuk komoditas nikel. Sejauh ini tambang nikel ini belum

berproduksi.

Dengan transaksi terakhir berupa pembelian sa-

ham perusahaan smelter, lini bisnis di pertambangan

nikel menjadi lengkap dari hulu sampai ke hilir.

Dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun

Televisi swasta, Direktur Utama PT Harum Energy,Tbk

Ray A Gunara menjelaskan bahwa perusahaan sangat

serius menggarap tambang nikel. Bahkan dalam lima

tahun mendatang ditargetkan konstribusi nikel terha-

dap pendapatan perseroan diharapkan mencapai 75%-

80%.

Untuk itu sebagian besar belanja modal di tahun

2021 dialokasikan untuk pengembangan tambang ni-

kel. Perseroan telah menganggarkan USD 10-15 juta un-

tuk pengembangan tambang nikel. Diharapkan pada

akhir tahun 2022, tambang nikel miliknya sudah ber-

produksi. Sementara untuk dibutuhkan danasmelter

kurang lebih USD 100 juta.

Ray meyakini komoditi nikel memiliki prospek

jangka panjang. Salah satunya karena perkembangan

dari rencana pengembangan mobil listrik. Ini juga yang

membuat aksi korporaksi HRUM mendapat apresiasi

pasar. Saham PT Harum Energy, Tbk dan beberapa pe-

rusahaan tambang nikel menguat beberapa waktu

lalu.

Meski demikian dalam beberapa tahun ke depan

masih bertumpu pada pertambangan batu bara.
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SIAP DUKUNG PERCEPATAN INDUSTRI
KENDARAAN LISTRIK DI INDONESIA
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P
T Pertamina (Persero) bersama BUMN yang

tergabung dalam Indonesia Battery Holding

(IBH) akan serius dan fokus dalam pengem-

bangan ekosistem kendaraan listrik di Indo-

nesia. Untuk mewujudkannya, IBH akan

mempercepat pembangunan EV Battery.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati me-

ngungkapkan pada tahun 2021, Pertamina beserta tiga

BUMN lainnya akan membentuk perusahaan patungan

(Joint Venture) Indonesia Battery Corporation/IBC. IBH

beranggotakan PT Pertamina (Persero), Mining Indus-

try Indonesia (MIND ID), PT Aneka Tambang Tbk (An-

tam), dan PT PLN (Persero). Pertamina juga sudah be-

kerja sama dengan dua perusahaan global dan sedang

menjajaki kerja sama dengan perusahaan lainnya.

Nicke menjelaskan BUMN akan menjalankan tu-

juh tahapan penting dalam rangka pengembangan

ekosistem dan pembangunan EV battery di Indonesia,

yakni pertambangan, pemurnian, pabrik prekursor, pa-

brik katoda, sel baterai, kemasan baterai, dan daur

ulang.

”Pertamina akan memastikan tahapan dan lang-

kah dalam pengembangan EV Battery berjalan dengan

baik,” ungkap Nicke di Jakarta, Sabtu (13/2/2021).

Dari tujuh tahapan tersebut, Pertamina akan ber-

gerak pada empat lini tengah yakni, prekursor, katoda,

sel baterai, dan kemasan baterai. Sementara pada ta-

hap daur ulang, Pertamina akan bersinergi dengan

PLN.

Sedangkan di hulu, akan menjadi lingkup kerja PT

Antam bersama MIND ID. Antam dan MIND ID dan yang

memiliki cadangan nikel nomor dua terbanyak di In-

donesia akan menyediakan bijih nikel sebagai bahan

baku hingga bahan antara baterai EV. Mulai dari pengo-

lahan bijih nikel sulfat hingga diolah menjadi prekursor

dan katoda.

Menurut Nicke pengembangan industri baterai

yang memiliki potensi besar di Indonesia ada dua yaitu

untuk dan (ESS).mobility Energy Storage System

”Untuk , khususnya atau mo-mobility two wheels

tor yang potensinya lebih cepat dibandingkan four

wheels,” lanjut Nicke.

Sedangkan peluang pengembangan ESS menurut

Nicke cukup besar di Indonesia. Hal ini karena terdapat

potensi untuk menjaga kehandalan suplai dari Pem-

bangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

”ESS ini pasar yang besar. Sehingga di masa de-

pan, Pertamina pun akan masuk ke sana,” kata Nicke.

Terkait PLTS, sebagai pionir Pertamina telah

membangun PLTS di Kilang Badak dengan kapasitas 4

MW. Kemudian dilanjutkan konstruksi PLTS beberapa

area kilang lainnya seperti di Dumai dan Cilacap serta

Sei Mangkei. Akhir tahun lalu, Pertamina pun berhasil

memasang Solar Rooftop di 63 SPBU. Upaya ini akan

terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya dengan tar-

get seluruh SPBU dan fasilitas operasional Pertamina

lainnya di seluruh Indonesia.

Pembentukan perusahaan patungan

Indonesia Battery Holding (IBH) yang

beranggotakan empat BUMN akan

fokus mempercepat ekosistem

kendaraan listrik di Indonesia. Masing-

masing BUMN akan menjalankan

tahapan-tahapan penting.

PT PERTAMINA (PERSERO)

Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina
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DI 2021, ADARO ENERGI TARGETKAN
PRODUKSI DI KISARAN 52-54 JUTA TON

P
erusahaan tambang batu bara papan atas,

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menargetkan

produksi batu bara sebesar 52-54 juta ton.

Target ini masih tetap sama bahkan sedikit

menurun dari produksi tahun 2020.

Sementara untuk nisbah kupas yang ditetapkan

sebesar 4,8x lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal

tersebut karena mengikuti sekuens penambangan dan

perusahaan harus mengupas lapisan penutup dengan

volume yang lebih besar.

Di tengah kondisi pasar yang belum stabil, Adaro

terus berdisiplin dalam penggunaan belanja modal

(capex). Panduan capex tahun 2021 ditetapkan pada

kisaran USD 200 juta sampai USD 300 juta. Target be-

lanja modal ini meliputi pemeliharaan rutin dan capex

pertumbuhan.

Adapun EBITDA operasional pada tahun 2021

berada pada kisaran USD 750 juta - USD 900 juta.

”Walaupun pemulihan ekonomi diperkirakan

akan berdampak positif terhadap batu bara, perusa-

haan harus tetap berhati-hati untuk mengantisipasi ke-

tidakpastian,” tutur Mahardika Putro, Sekretaris Perusa-

haan.

Kinerja Tahun 2020

Sementara di tahun 2020 Adaro mencatat penuru-

nan volume penjualan dan produksi batu bara. Persero-

an mencatat total produksi batu bara sebesar 54,53 juta

ton yang berarti turun 6% dibandingkan tahun 2019.

Meski demikian capaian ini melampaui panduan yang

ditetapkan sebesar 52-54 juta ton.

Begitupun dengan volume penjualan batu bara

pada tahun 2020 tercatat mencapai 54,14 juta ton.

Dibanding tahun lalu terjadi penurunan 9%.

Sementara total pengupasan lapisan penutup

atau nisbah kupas pada 2020 mencapai 209,48 million

bank cubic meter (Mbcm). Turun 23% dibandingkan ta-

hun lalu. Hal tersebut sejalan dengan panduan perusa-

haan untuk menurunkan nisbah kupas tahun ini. Nis-

bah kupas Adaro pada tahun 2020 mencapai 3,84x, di

bawah panduan nisbah kupas yang ditetapkan sebesar

4,30x.

”Cuaca yang kurang baik di hampir sepanjang ta-

hun merupakan tantangan bagi perusahaan untuk

mencapai panduan nisbah kupasnya,” terang Mahar-

dika.

Khusus di kuartal IV tahun 2020, Adaro mempro-

duksi 13,43 juta ton dan menjual 13,39 juta ton batu

bara. Ini pun, lebih rendah 3% dan 8% dibandingkan

Kuartal IV tahun 2019.

Total pengupasan lapisan penutup pada Kuartal

IV tahun 2020 mencapai 49,06 Mbcm, atau turun 21%

dibandingkan tahun lalu, sehingga nisbah kupas terca-

tat sebesar 3,65x. Hal tersebut karena pada Kuartal IV

diwarnai dengan cuaca basah dengan curah hujan

yang tinggi dan jam hujan yang panjang di area tam-

bang utama sejak bulan November.

Dari sisi penjualan, pada tahun 2020 didominasi

oleh E4700 dan E4900 yang didukung oleh permintaan

yang solid bagi kedua jenis batu bara ini. Pasar Asia

Tenggara meliputi 49% dari penjualan tahun 2020, di-

pimpin oleh Indonesia dan Malaysia. Selain itu terjadi

peningkatan permintaan dari Thailand dan Vietnam

berkat adanya operasi pembangkit listrik baru.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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PENJUALAN VALE CAPAI USD 764,7 JUTA
DI TAHUN 2020

P
erusahaan tambang nikel, PT Vale Indonesia

Tbk (INCO) mengumumkan pencapaian ki-

nerja keuangan yang telah diaudit untuk ta-

hun 2020. INCO mencatat penjualan sebesar

USD 764,7 juta di tahun 2020 atau 2% lebih

rendah dibandingkan penjualan yang dicatat di tahun

2019 .

”Hal ini disebabkan oleh harga realisasi rata-rata

yang lebih rendah. Harga realisasi rata-rata pengiriman

nikel matte di tahun 2020 sebesar USD 10.498 per ton,

turun dari level tahun 2019 sebesar USD 10.855 per

ton,” ungkap Nico Kanter, CEO dan Presiden Direktur

INCO dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indo-

nesia (BEI), Jumat (26/2/2020).

Sementara itu, INCO mencatat EBITDA sebesar

USD 273,0 juta. Hal ini didorong oleh produksi dan pe-

ngiriman nikel yang lebih tinggi dan kemampuan untuk

mengelola biaya dengan hati-hati.

Beban pokok pendapatan INCO di tahun 2020 ter-

catat sebesar USD 640,4 juta atau 4% turun dari tahun

2019. Penyebab utama turunnya beban pokok penda-

patan adalah harga bahan bakar dan batu bara yang

lebih rendah.

Di tahun 2020, INCO telah memproduksi 72.237

metrik ton nikel dalam matte atau 2% lebih tinggi di-

bandingkan produksi tahun 2019.

”Kami bangga sekaligus berterima kasih atas

pencapaian ini. Ini jelas merupakan hasil kerja keras

semua karyawan di Perusahaan,” kata Nico

Pada tahun 2020, konsumsi HSFO dan diesel me-

ngalami penurunan masing-masing sebesar 8% dan

12%, sementara konsumsi batu bara naik sebesar 15%

bila dibandingkan dengan tahun 2019. Kenaikan kon-

sumsi batu bara ini diimbangi dengan penurunan kon-

sumsi HSFO dan diesel. Harga HSFO, diesel, dan batu

bara mengalami penurunan masing-masing sebesar

36%, 31% dan 17%.

Sedangkan Kas dan setara kas INCO pada 31 De-

sember 2020 sebesar USD 388,7 juta, naik sebesar USD

139,6 juta dari saldo pada 31 Desember 2019. INCO

akan terus melakukan kontrol yang hati-hati atas pe-

ngeluaran untuk menjaga ketersediaan kas.

INCO mengeluarkan sekitar USD 152,1 juta untuk

belanja modal tahun ini atau mengalami penurunan

dari yang dikeluarkan pada tahun 2019 sebesar USD

166,6 juta.

Perseroan akan tetap fokus pada berbagai inisiatif

produktifitas dan penghematan biaya untuk memper-

tahankan daya saing Perseroan dalam jangka panjang

tanpa mengkompromikan nilai utama Perseroan, yaitu

keselamatan jiwa merupakan hal terpenting dan men-

jaga kelestarian bumi.
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LABA BERSIH SEBESAR 6,0 TRILIUN
KINERJA 2020, UNTR BUKUKAN

PT UNITED TRACTORS, TBK (UNTR)

P
T United Tractors,Tbk (UNTR) membukukan

pendapatan bersih sebesar Rp.60,3 triliun

sepanjang 2020. Jika dibanding capaian

tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 29%.

Tahun 2019 perseroan membukukan penda-

patan bersih sebesar Rp.84,4 triliun. Sementara laba

bersih perseroan sebesar Rp 6,0 triliun. Padahal di ta-

hun 2019, perusahaan berhasil meraih laba bersih se-

besar Rp.11,3 triliun.

Sejauh ini kontributor terbesar masih daridating

Kontraktor Penambangan yang dilaksanakan oleh PT

Pamapersada Nusantara. Segmen usaha ini menyum-

bang 48% untuk total pendapatan perusahaan.

Di tahun 2020, PT Pamapersada Nusantara (PA-

MA) mencatat pendapatan bersih sebesar Rp29,2 tri-

liun. Dibanding 2019 turun 26% dari Rp39,3 triliun.

PAMA mencatat penurunan volume produksi batu bara

sebesar 13% dari 131,2 juta ton menjadi 114,6 juta ton.

Volume pekerjaan pemindahan tanah (overburden re-

moval) turun 17% dari 988,9 juta bcm menjadi 825,0

juta bcm.

Selanjutnya Segmen Usaha Mesin Konstruksi

yang menyumbang 22% dari total pendapatan perse-

roan. Selama 2020 terjadi penurunan penjualan alat

berat Komatsu sebesar 47% menjadi 1.564 unit. Pada-

hal di 2019 perusahan berhasil menjual 2.926 unit.

Pelemahan harga komoditas dan penurunan akti-

vitas di semua sektor pengguna alat berat berdampak

pada penurunan permintaan alat berat. Pendapatan

Perseroan dari penjualan suku cadang dan jasa peme-

liharaan alat juga turun sebesar 34% menjadi sebesar

Rp6,0 triliun. Meski demikian dari riset pasar internal,

Komatsu tetap mampu mempertahankan posisinya se-

bagai alat berat, dengan pangsa pasarmarket leader

domestik sebesar 29%.

Sementara penjualan UD Trucks mengalami pe-

nurunan dari 420 unit menjadi 224 unit serta penjualan

produk Scania turun dari 432 unit menjadi 217 unit. To-

tal pendapatan bersih dari segmen usaha Mesin Kons-

truksi turun 41% menjadi sebesar Rp13,4 triliun diban-

dingkan Rp22,6 triliun pada tahun 2019.

Kemudian segmen pertambangan batu bara yang

dijalankan oleh PT Tuah Turangga Agung (TTA) mem-

beri kontribusi 16% bagi total pendapatan perseroan.

Sampai dengan bulan Desember 2020 total penjualan

batu bara mencapai 9,3 juta ton. Ini sudah termasuk di

dalamnya 1,9 juta ton batu bara kokas. Capain ini me-

ningkat 9% dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar

8,5 juta ton. Namun pendapatan segmen usaha Per-

tambangan Batu Bara turun 11% menjadi Rp9,5 triliun

dikarenakan penurunan rata-rata harga jual batu bara.

Perusahaan juga bergerak di segmen pertamba-

ngan emas. Segmen ini menyumbang 12% bagi penda-

patan perseroan. Segmen usaha Pertambangan Emas

dijalankan oleh PT Agincourt Resources (PTAR). PTAR

mengoperasikan tambang emas Martabe di Tapanuli

Selatan, Sumatera Utara.

Pada tahun 2020, total penjualan setara emas dari

Martabe mencapai 320 ribu ons atau turun 22% diban-

dingkan dengan tahun lalu sebanyak 410 ribu ons. Seg-

men usaha Pertambangan Emas membukukan pen-

dapatan bersih sebesar Rp7,0 triliun atau turun 12% dari

Rp7,9 triliun. Rata-rata harga jual terealisasi untuk emas

setelah adalah sebesar USD1.465 per ons. Har-hedging

ga ini lebih baik dibandingkan pada 2019 di USD1.369

per ons.

Ada juga segmen usaha Industri konstruksi yang

dijalankan oleh PT Acset Indonusa,Tbk (ACSET). Pada

tahun 2020, Industri Konstruksi membukukan penda-

patan bersih sebesar Rp1,2 triliun. Padahal di 2019 ber-

hasil meraih pendapatan bersih sebesar Rp3,9 triliun.

ACSET membukukan rugi bersih sebesar Rp1,3 triliun

yang disebabkan oleh perlambatan pekerjaan bebe-

rapa proyek yang sedang berlangsung. Selain itu berku-

rangnya peluang memperoleh kontrak baru akibat

dampak pandemi COVID-19.

Segmen usaha lain di sektor energi lewat PT Bhu-

mi Jati Power (BJP) yang saat ini sedang membangun

pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 2×1.000

MW di Jepara, Jawa Tengah. Hingga bulan Desember

2020, progres pembangunan konstruksi proyek ini te-

lah mencapai 97%. BJP merupakan perusahaan patu-

ngan bersama antara anak usaha Perseroan, Sumito-

mo Corporation dan Kansai Electric Power Co Inc. Di

BJP anak usaha perseroan menguasai 25% saham.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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