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DARI REDAKSI

P
embangkit tenaga surya jadi lini andalan untuk mengejar tar-

get bauran energi nasional di tahun 2025. Investasinya dinilai

paling murah dibandingkan energi baru terbarukan lainnya,

dan proses instalasinya cepat. Proyek pionir surya terapung di

Cirata berhasil mendapat pendanaan global. Saat beroperasi

nanti, harga jual listriknya ditaksir sebesar USD 5,8 cent. Angka tersebut

dinilai kompetitif saat ini. Berangkat dari pengalaman mengurus proyek

itu, pemerintah optimis bisa mencapai harga jual listrik di kisaran USD 3,7

cent pada proyek selanjutnya.

Kalau disandingkan dengan pembangkit berbasis batu bara, harga

jual tenaga surya masih lebih mahal. Faktor keekonomian mempe-

ngaruhi lambannya pertumbuhan energi baru terbarukan di Indonesia.

Ditambah lagi, belum ada jaminan listriknya bakal terserap. Kalaupun

dibeli oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), harganya belum tentu

pantas.

PLN terpaksa harus ketat menego agar tidak tekor. Sebab harga beli

listrik energi bersih lebih mahal, tapi harga jual ke konsumen diatur.

Sejauh ini, pembangkit surya skala besar ditujukan untuk jadi

follower base load.bukan

Pemerintah juga tengah mendorong lini surya atap. Regulasi baru

sedang dibahas. Salah satu pokoknya, konsumen akan mendapat hi-

tungan satu banding satu untuk kelebihan daya yang diekspor ke PLN.

Konsumen lebih diuntungkan, namun ada sejumlah catatan yang

mesti dilakukan PLN untuk mengatur ekspor daya dari pelanggan. Jika

salah kelola, PLN bakal merugi.

Pada edisi kali ini, Majalah TAMBANG mengulas soal peluang dan

tantangan pengembangan tenaga surya di Indonesia. Di balik potensi

yang melimpah, berkat dukungan iklim tropis dan sinar matahari sepan-

jang tahun, namun pemanfaatan tenaga surya masih menemui kendala,

tidak mudah.

Pada rubrik lain, TAMBANG mengulas soal rencana pajak karbon,

yang ramai dikritik oleh pelaku usaha. Pasalnya, di tengah kondisi pan-

demi dan perekonomian yang sedang loyo, pajak karbon dikhawatirkan

akan membebani pengusaha. Alih-alih mengurangi polusi dapur operasi

industri.

Selebihnya, selamat membaca.

Salam sehat untuk kita semua.

MENGANDALKAN

TENAGA SURYA



besar. Sebelumnya produk tambang hanya diekspor

tanpa pengolahan dan pemurnian, yang dampaknya

bagi perekonomian nyaris tidak terasa.

Kita tentu mengenal istilah yangGhost Town

menceritakan daerah-daerah pertambangan yang dulu

ramai, kemudian berubah menjadi seperti kota mati,

ditinggalkan masyarakat setelah kegiatan pertamba-

ngan berakhir. Kita tentu tidak ingin hal ini juga terjadi

di Indonesia. Pertambangan merupakan sumber daya

yang tidak dapat diperbaharui. Pada saatnya akan ha-

bis, aktivitas pertambangan akan berakhir. Oleh kare-

nanya perusahaan tambang dan juga pengelola tam-

bang wajib merancang program yang berkelanjutan.

Salah satu caranya bisa dengan mempersiapkan

masyarakat lingkar tambang untuk menyongsong du-

nia dengan beragam kemajuan termasuk era digital,

tidak hanya soal ekonomi dan sosial. Saat ini, perusa-

haan-perusahaan yang berkembang denganstart up

valuasi yang sangat luar biasa. Sebut saja Gojek (USD10

miliar), Tokopedia (USD7miliar), Traveloka (USD3 mi-

liar), Ovo (USD2,9miliar) dan Bukalapak (USD2,5

miliar).

Masyarakat lingkar tambang yang berada di dae-

rah-daerah terpencil, perlu juga dipersiapkan untuk

memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kehidupan

mereka ke depan. Sehingga pada akhirnya ketergan-

tungan mereka pada kegiatan pertambangan semakin

berkurang. Masyarakat semakin mandiri dan ketika ak-

tivitas pertambangan berakhir, mereka sudah siap.
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PERTAMBANGAN DAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

B
eberapa provinsi di Indonesia bagian timur

mencetak pertumbuhan ekonomi tertinggi

di kuartal II tahun ini. Ketiganya adalah

Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Papua.

Menariknya, penopang utama dari pertum-

buhan ekonomi di ketiga wilayah tersebut adalah per-

tambangan dan industri pengolahan. Khusus di Pro-

vinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah kehadiran in-

dustri pengolahan nikel mulai memberi dampak po-

sitif.

Dari sisi ini, langkah pemerintah yang konsisten

mendorong hilirisasi komoditas tambang sudah mulai

membuahkan hasil. Meski harus diakui sampai seka-

rang produk yang dihasilkan belum sampai produk

akhir. Jika pada akhirnya lebih didorong ke hilir, maka

nilai tambah yang dihasilkan pasti akan lebih besar lagi.

Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai atas pro-

duk yang dihasilkan tetapi juga melahirkan dampak

ganda pada berbagai aspek. Mulai dari tenaga kerja,

pendapatan negara dan daerah. Juga perputaran eko-

nomi di tempat kegiatan pengolahan dan pemurnian

itu dibangun.

Dari sisi tenaga kerja misalnya, di Morowali data

per April 2021 jumlah karyawan yang bekerja menca-

pai 48 ribu orang. Khusus untuk PT Indonesia Morowali

Industrial Park, jumlah tenaga kerja mencapai 38 ribu

orang.

Harus diakui, Indonesia timur menyimpan keka-

yaan sumber daya alam termasuk tambang yang cukup

VISI
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12Siasat Katrol Energi Bersih

Lembaga keuangan global ramai
menawarkan pembayaran proyek
energi terbarukan. Menjawab
kendala modal yang kerap dialami
pengembang. Dukungan regulasi
dinilai jadi kunci utama untuk
mengerek investasi dan minat
pasar energi ramah di Indonesia.

KOMODITI

BURSA

SURVEI

Ditopang berkembangnya energi
baru dan terbarukan serta
kendaraan listrik, permintaan
tembaga diperkirakan meningkat.
Indonesia termasuk salah satu
negara produsen tembaga dunia. Di
tahun 2023 diharapkan ada
tambahan dua dari duasmelter

produsen tembaga terbesar
Indonesia.





DAUR ULANG

LIMBAH ELEKTRONIK
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BINGKAI

MEDALI OLIMPIADE TOKYO 2020

Medali yang dikalungkan kepada pemenang dan atlet

terbaik ajang Olimpiade Tokyo 2020 ternyata hasil daur

ulang dari limbah elektronik. Upaya ini menjadi

preseden, diharapkan menjadi proyek berkelanjutan.

P
erhelatan akbar Olimpiade Tokyo masih

berlangsung, para atlet dari berbagai

Negara penjuru dunia yang menjadi bagian

dari pesta olahraga bergengsi ini saling

berkompetisi untuk memenangkan dan

mengunci predikat terbaik dan sebagai pemenang.

Atlet terbaik dengan memenangkan

pertandingan berhak mendapat pengalungan medali,

dari mulai perunggu, perak, hingga emas. Setiap

medali yang dimenangkan, menjadi kebanggaan para

atlet dan Negara yang dibelanya.

Namun sedikit yang tidak mengetahui, bahwa

dibalik itu ada pelaku lain yang turut bangga. Mereka

adalah orang-orang yang terlibat dalam pembuatan

dan pengadaan medali. Untuk kali pertamanya,

medali-medali yang diperebutkan adalah hasil dari

daur ulang peralatan elektronik lama yang tidak

terpakai seperti dan laptop.smartphone
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BINGKAI
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Proyek pengadaan Medali Olimpiade Tokyo 2020

dipersiapkan selama dua tahun, untuk menghasilkan

medali-medali sejumlah 5.000 yang terdiri dari emas,

perak, dan perunggu.

Hasil daur ulang secara keseluruhan adalah, 32

kilogram (70 pounds) emas, 3.750 kilogram (7.700

pounds) perak, serta 2.400 kilogram (4.850 pounds)

perunggu.

Proyek disiapkan sejak bulan April 2017 hingga

Maret 2019, berhasil mengumpulkan 72.000 ton

limbah elektronik. Ditambah 6 juta handset lama dari

operator ponsel NTT Docomo.

Daur Ulang Menghasilkan 5.000 Medali

Emas

Perak

Perunggu

32 Kg

3.750 Kg

2.400 Kg

Diameter

Ketebalan

Berat

Emas

Perak

Perunggu

85 mm

7,7-12,1 mm

556 g

550 g

450 g

Spesifikasi:

Ag 100%PERAK

MEDALI PERAK MEDALI EMAS MEDALI PERUNGGU

Kemurnian 92,5% Ag

Au

98,8%PERAK
Kemurnian 92,5%

Kemurnian 99,9%
EMAS 1,2%

Cu

Zn

95%TEMBAGA
Kemurnian 93,7%

Dirahasiakan
ZINC 5%

Pasangan ganda putri Indonesia dari cabang

B , Greysia Polii Apriyani Rahayuulutangkis -

mempersembahkan emas bagi kontingen Indonesia

di final ganda putri Olimpiade Tokyo 2020.



Ibrahim meminta bantuan tim perancang White

Engineering, Amerika Serikat untuk membantu per-

siapan pembangunan. Namun tugas itu dilanjutkan tim

lain yang juga berasal dari AS, Mac Donald Engineering.

Tim itu menentukan lokasi dan pola pabrik, sementara

soal desain pabrik, perusahaan mempercayakannya

pada A Anderson yang dibantu oleh HK Ferguson Com-

pany. Bagian Geoteknik Kementerian Pekerjaan

Umum dan Tenaga pun ikut membantu dengan mela-

kukan pengeboran secara intensif.

April 1955 pembangunan pabrik resmi dimulai

dengan memanfaatkan lahan seluas 412 hektare. Pada

tahap pertama, pabrik dibangun dengan kapasitas pro-

duksi 250 ribu ton per tahun dengan dua tanur pem-

bakar. Pemerintah menghabiskan dana hingga US$

14,5 juta dan Rp 512 juta (kurs saat itu). Untuk mendu-

kung kinerja operasi, 25 teknisi dan tenaga administrasi

dari NV Pabrik Semen Gresik dikirim ke luar negeri

untuk mendapatkan pelatihan. Dari jumlah itu 22 orang

dikirim ke AS dengan beasiswa dari ICA dan sisanya

dikirim ke Kanada atas beasiswa Colombo Plan.

Maret 1957, Semen Gresik mulai memasuki masa

uji coba. Negara melakukan restrukturisasi manaje-

men pada 1 April 1957 dengan menunjuk mantan Gu-

bernur Nusa Tenggara, Sarimin Reksodiharjo sebagai

presiden direktur. Sedangkan presiden komisaris ada-

lah Ir. Darmawan Mangunkusumo yang membawahi

lima orang anggota, Mr. Soemanang, Sardju Ismunan-

dar, Mr. Ismail Thayeb, Soedarno, dan Soenggono.

Semen Gresik diresmikan langsung oleh Presiden

Soekarno pada 7 Agustus 1957. Momen itu menjadi

awal bagi Soekarno untuk melancarkan proyek-proyek

mercusuarnya, seperti Monumen Nasional, Jembatan

Semanggi, Gedung Conefo, Hotel Indonesia, dan Mas-

jid Istiqlal.

V
an Es, seorang ahli geologi asal Belanda men-

jadi orang pertama yang menyadari kekayaan

alam di bumi Gresik, Jawa Timur. Pada tahun

1935, Van Es yang saat itu masih bekerja di Ja-

watan Geologi Bandung menulis laporan ha-

sil risetnya mengenai potensi batuan kapur berkualitas

tinggi dalam buku berjudul Hoofdgelohisch Technische

Onderzoekingen. Delapan tahun kemudian pemerin-

tah kolonial Belanda ingin menindaklanjuti laporan itu

dengan berencana membuat pabrik semen.

S -ayang rencana itu urung terlaksana lantaran pe

rang dunia ke II keburu pecah. Ketika Indonesia sudah

merdeka, ide itu kembali dimunculkan oleh Wakil Pre-

siden Mohammad Hatta. Berbekal hasil laporan Van Es,

Hatta meminta bantuan dua ahli tambang asal Jerman,

Dr. F Laufer dan A Kraeff untuk melakukan eksplorasi

agar mendapatkan data geologi yang lebih detil dan

akurat.

Keduanya berhasil merangkum hasil eksplorasi

itu pada Januari 1951 dan menuliskannya dalam lapo-

ran berjudul Result of Investigation by Core Drilling of

Pliocence Limestone Near Gresik. Laufer dan Kraeff da-

lam laporannya menyatakan, deposit kandungan batu

kapur yang telah mereka survei memungkinkan untuk

memasok bahan baku produksi pabrik semen berka-

pasitas 250 ribu ton per tahun selama jangka waktu 60

tahun.

Tak lama berselang, pemerintah pun menunjuk

Bank Industri Negara (BIN) untuk segera menyiapkan

sumber pendanaan bagi pembangunan pabrik. BIN

menggunakan kredit dari Bank Exim Amerika Serikat

untuk memenuhi kebutuhan valuta asing. Pada 25

Maret 1953, sebuah badan hukum bernama NV Pabrik

Semen Gresik resmi dicatatkan di kantor notaris Raden

Meester Soewandi di Jakarta. Pemerintah menunjuk Ir.

Ibrahim bin Pangeran Mohammad Zahier sebagai di-

rektur. Ibrahim merupakan salah satu pegawai tinggi di

Kementerian Perindustrian masa itu.

ARSIP

SEMEN NASIONAL

LAHIRNYA RAKSASA
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ENERGI BERSIH

SIASAT KATROL

G
elombang transisi menuju energi hijau te-

rasa semakin santer. Sejumlah bank inter-

nasional mulai ambil sikap menutup pintu

membiayai proyek pembangkit listrik ber-

basis fosil. Sebaliknya, tawaran pendana-

an untuk mengembangkan energi baru terbarukan

kian meluas.

Pertengahan Agustus lalu, melalui pertemuan vir-

tual, Menteri ESDM Arifin Tasrif diundang oleh HSBC

Indonesia. Bank yang cikal bakalnya terbentuk di Hong

Kong dan Shanghai itu, memberikan komitmen kucu-

ran modal untuk mengakselerasi energi ramah ling-

kungan pada sektor industri dan komersial di Indone-

sia.

Kerja sama tersebut bagian dari agenda global

HSBC, yang dicanangkan melalui program solusi kemi-

traan iklim atau . Programclimate solutions partnership

ini melibatkan World Resources Institute dan World

Wide Fund for Nature, dua organisasi internasional

yang memiliki konsentrasi di bidang lingkungan hidup.

Total investasi yang dikucurkan dalam program ini

untuk lima tahun mendatang senilai USD 100 juta.

Lembaga keuangan global ramai

menawarkan pembiayaan proyek

energi baru terbarukan. Menjawab

kendala modal yang kerap dialami

pengembang. Dukungan regulasi

dinilai jadi kunci utama untuk mengerek

investasi dan minat pasar energi ramah

di Indonesia.
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muflihhidayat@tambang.co.id�



Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia, Fran-

cois de Maricourt mengatakan, Indonesia masuk seba-

gai salah satu target mitra. Menyusul negara lain di Asia

Pasifik yang sudah disasar sebelumnya, seperti Austra-

lia, India, Hong Kong, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan,

dan Vietnam. Dalam jangka panjang hingga tahun

2030, HSBC dan kongsinya mengklaim telah menyiap-

kan dana sebesar USD 1 triliun untuk menyokong pro-

yek-proyek yang melakukan peralihan bisnis dari fosil

menuju energi baru terbarukan.

”Proses penghematan dan penggunaan energi

yang lebih bersih membutuhkan investasi yang besar.

Ini merupakan peluang HSBC untuk mendukung ter-

bentuknya ekosistem yang dapat mendorong sektor

publik dan swasta bertransisi ke energi rendah kar-

bon,” ujar Maricourt.

Lewat program ini, HSBC akan berfokus me-

numbuhkan permintaan energi terbarukan, dan men-

dukung pengembangan kebijakan yang mendorong

komersialisasi energi hijau di Indonesia. Menurut Mari-

court, proyek-proyek rendah emisi seringkali menga-

lami kendala modal, akibat belum adanya kerangka

kebijakan, kesenjangan antara permintaan dan suplai,

serta kurangnya perangkat pengukuran dan proyek

percontohan.

”Memenuhi target penurunan emisi karbon

membutuhkan pemikiran dan teknologi terkini, sektor

keuangan memiliki peran yang penting,” tambahnya.

Sejumlah perusahaan keuangan internasional

lain juga tengah melakukan penetrasi ke lini energi

baru terbarukan, seperti Citibank, Asian Development

Bank, BlackRock Real Assets, dan Prudential. Mereka

menyusun rencana untuk membantu pelaku usaha di

Asia mempercepat menutup pembangkit tenaga uap,

dan beralih ke bisnis energi bersih.

Asian Development Bank tercatat mendanai pro-

yek panas bumi milik PT Geo Dipa Energi di Dieng,

Jawa Tengah, dan Patuha, Jawa Barat. Proyek ini se-
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Francois de Maricourt, Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia

Gelombang transisi menuju energi hijau terasa semakin santer. Sejumlah bank internasional mulai ambil sikap menutup pintu membiayai proyek pembangkit listrik
berbasis fosil.



mula nyaris mangkrak lantaran tertunda pengemba-

ngannya selama tiga dekade. Selain akibat reli panjang

sengketa di pengadilan, juga terbentur kendala fi-

nansial. Hingga akhirnya pada Agustus tahun lalu,

Asian Development Bank memberi kepastian modal

mencapai USD 300 juta. Geo Dipa dapat angin segar

untuk merevitalisasi aset dengan total potensi men-

capai 800 megawatt itu.

Pada awal Agustus lalu, proyek pembangkit surya

terapung terbesar di Asia Tenggara, juga berhasil me-

ngantongi pendanaan dari konsorsium lembaga ke-

uangan global. Pembangkit tersebut berada di Cirata,

waduk yang membentang di tiga kabupaten di Provinsi

Jawa Barat, yaitu Cianjur, Purwakarta, dan Bandung

Barat. Nilainya mencapai USD 145 juta, dikucuri Sumi-

tomo Mitsui Banking Corp asal Jepang, Societe Gene-

rale dari Perancis, dan Standard Chartered Bank dari

Inggris.

Tebar Insentif Aturan Anyar

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut tren energi

baru terbarukan di Indonesia mengalami pertumbu-

han, meskipun tergolong masih lambat. Selama lima

tahun terakhir, tambahan kapasitas yang berhasil di-

capai sekitar dua gigawatt. Tertinggal jauh bila diban-

dingkan dengan negara lain, Vietnam misalnya, yang

mampu membangun kapasitas energi bersih hingga

enam gigawatt dalam rentang waktu dua tahun bela-

kangan.

Target bauran energi nasional mencanangkan

porsi energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada

tahun 2025, namun capaian saat ini masih jauh, baru

sekitar 12 persen. Secara total kapasitas, realisasinya

kurang dari 11 gigawat, sedangkan target yang hendak

dikebut sebesar 24 gigawatt.

Target sulit dikejar mengingat tenggatnya yang

semakin mepet, dan terasa berat dengan kondisi pe-

rekonomian yang anjlok akibat pandemi Covid-19. Da-

lam Rencana Umum Energi Nasional, proyek pem-

bangkit listrik semula menggunakan asumsi pertum-

buhan ekonomi sebesar 7,5 persen, namun kini asum-

sinya melorot jadi lima persen untuk patokan 20 tahun

ke depan.

”Pemanfaatan energi baru terbarukan masih ren-

dah. Target ini sungguh cukup berat karena dampak

dari pandemi Covid-19,” tutur Menteri Arifin.

Berbagai faktor mempengaruhi lambannya per-

tumbuhan energi baru terbarukan. Utamanya soal ke-

ekonomian. Pengembang kerap ragu mengucurkan

duitnya untuk membangun sumber energi bersih. Se-

lain investasinya yang mahal, juga belum ada jaminan

listrik bakal terserap. Kalaupun dibeli PT Perusahaan

Listrik Negara (PLN), harganya belum tentu pantas.

PLN terpaksa harus ketat menego agar tidak te-
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kor. Sebab harga beli listrik energi bersih cenderung

mahal, tapi harga jual ke konsumen diatur pemerintah.

Tanpa harga yang layak, investor juga ogah masuk ka-

rena sulit balik modal. Di sini, peran lembaga penda-

naan menjadi penting untuk menawarkan skema-ske-

ma yang lentur.

Di saat yang sama, sumber energi fosil yang mu-

rah masih melimpah di Indonesia, khususnya batu

bara. Kontribusi batu bara di pembangkitan masih di

angka 60 persen, setara dengan Tiongkok. Di banyak

negara, batu bara juga masih menjadi primadona, me-

nyumbang 40 persen sumber listrik dunia. Hal ini turut

jadi pemicu penambangan batu bara nasional yang

berorientasi ekspor masih menggeliat.

Pemerintah menjadi kunci pengurai benang ku-

sut ini. Langkah yang dilakukan adalah merombak ke-

bijakan untuk memberikan kepastian berusaha, de-

ngan tawaran insentif yang bejibun. Layaknya strategi

yang diterapkan negara maju dengan perkembangan

energi bersih yang pesat, seperti Jerman, China, Je-

pang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Kata Menteri Arifin, pemerintah tengah menggo-

dok sejumlah regulasi anyar. Mulai dari undang-un-

dang energi baru terbarukan, rancangan peraturan pre-

siden soal nilai ekonomi karbon alias carbon trading

dan harga beli listrik ramah lingkungan oleh PLN, serta

perubahan peraturan menteri tentang pembangkit sur-

ya atap.

Dalam rencana aturan itu, pemerintah menye-

diakan sejumlah fasilitas insentif, seperti tax allowance

berupa pengurangan lima persen pajak penghasilan

alias PPh selama enam tahun, berupaimport duty

pembebasan bea masuk dua tahun untuk mesin dan

peralatan, Jika alatnya memiliki kandungan lokal mini-

mal 30 persen, pembebasan bea masuk ditambah lagi

dua tahun. Kemudian berupa 5-20 tahuntax holiday

keringanan pajak, untuk investasi Rp 500 miliar ke atas

bisa bebas PPh sama sekali, dan untuk investasi Rp

100-500 miliar PPh dikorting setengah.

Selain itu, pemerintah juga akan menanggung

biaya eksplorasi untuk wilayah kerja baru. Eksplorasi

sumber energi panas bumi misalnya, akan dijalankan

perusahaan negara melalui penugasan dan hasilnya

dilelang kepada investor. Dengan cara ini, investor

terbebas dari risiko eksplorasi berbiaya tinggi. Skema

lain yang disiapkan adalah penggantian biaya bagi in-

vestor yang mau melakukan eksplorasi, mirip cost

recovery di industri minyak dan gas.

Berbagai upaya yang dilakukan mulai dari perom-

bakan kebijakan hingga tawaran bonus fiskal itu, diha-

rapkan mampu mengatrol pertumbuhan energi baru

terbarukan di Indonesia.

Melirik Surya Atap

Jika dilihat secara potensi, sumber tenaga surya

tercatat menjadi yang paling melimpah di Indonesia

dibanding energi baru terbarukan lainnya. Indonesia

beriklim tropis dan mendapatkan sinar matahari se-
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panjang tahun. Berdasarkan catatan Kementerian

ESDM, peluang pengembangan tenaga surya sanggup

mencapai 208 gigawatt. Namun demikian, saat ini re-

alisasinya hanya menyentuh 0,1 persen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan

Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kus-

diana mengatakan, pemerintah menetapkan pengem-

bangan tenaga surya sebagai program prioritas untuk

15 tahun ke depan, dengan pertimbangan potensi yang

masih lebar itu.

Ada tiga lini target yang disasar. Pertama, pem-

bangkit skala besar yang membidik pembangunan

hingga 4,6 gigawatt. Kedua, pembangkit surya tera-

pung di 271 lokasi dengan kapasitas 26,6 gigawatt. Ke-

tiga, surya atap dengan target mencapai 3,6 gigawatt.

”Matahari ini ada di manapun. Bisa dibilangkan

surya merupakan pilihan ekspansi yang tak terbatas,”

jelasnya, akhir Agustus lalu.

Selain itu, kata Dadan, tenaga surya juga investa-

sinya tergolong relatif lebih murah dengan durasi insta-

lasi yang singkat. Sehingga lebih mudah diakselerasi

dibanding energi terbarukan lainnya. Meski demikian

dalam perjalanannya selama ini, pembangkit surya

masih menemui sejumlah tantangan, di antaranya soal

pengadaan lahan, ketentuan tarif listrik, dan skema

pembiayaan. Kendala ini coba diurai melalui regulasi

terbaru yang tengah digodok.

Perombakan aturan yang sudah dilakukan sebe-

lumnya oleh pemerintah, dinilai mendongkraktokcer

pertumbuhan tenaga surya, khususnya di lini surya

atap. Terbukti, sejak Peraturan Menteri Nomor 49 Ta-

hun 2018 dirilis, yang memuat ketentuan penggunaan

sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh kon-

sumen PLN, tren di skala rumah tangga dan industri

meningkat signifikan.

Hingga Mei lalu, jumlah pengguna mencapai se-

kitar 4.000 pelanggan. Sedangkan pada November 2018

silam, kisarannya tak lebih dari 600 pelanggan. Secara

proyeksi, potensi surya atap diperkirakan mencapai 32

gigawatt, dan saat ini yang terpasang baru sebesar 31

megawatt peak.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services

Reform, Fabby Tumiwa membenarkan, aturan baru

soal surya atap pelanggan PLN itu menggenjot geliat

permintaan di lapangan. Sebelum regulasi tersebut

lahir, orang yang pasang panel surya atap di rumahnya

bisa dikriminalisasi. Sebab, pemasangan surya atap

hanya berlaku di internal PLN, landasannya surat ke-

putusan direksi PLN tahun 2014.

Soal skema pembiayaan, Ketua Umum Asosiasi

Energi Surya Indonesia itu menyarankan, agar peme-

rintah mendorong penyediaan instrumen cicilan de-

ngan menggandeng perbankan. Saat ini, biaya pema-

sangan surya atap mencapai sekitar Rp 15 juta per kilo-

watt peak. Umumnya, pelanggan residensial butuh da-

ya sebesar dua kilowatt peak.

”O b Rp Se-rang langsung kebayang ayar 30 juta.

cara mungkin mampu, tfinansial api kalau langsung

bayar di depan ya pusing juga masih ada kebutu, -kan

han lain. asil survei menunjukkan orang mauH kami ,

pasang kalau ada bentuk cicilan tetap engan tenor, d

lima tahun misalnya,” ujar Fabby.

Survei yang dilakukan Institute for Essential Ser-

vices itu, digelar di sejumlah daerah yang meliputi Ja-

bodetabek, Jawa Tengah, Surabaya, dan Bali. Berlang-

sung sepanjang paruh tahun ini. Dalam jajak pendapat

tersebut, konsumen yang berminat memasang panel

surya di rumahnya berharap bunga kredit di kisaran 7-8

persen dalam setahun, layaknya program kredit usaha

rakyat. Nilai bunga yang ditawarkan bank saat ini, di-

nilai masih tinggi, rata-rata sekitar 11-13 persen per

tahun.

”Besaran cicilan yang dibayar tiap bulana dibuat

mirip kredit sepeda motor. Itu enteng, banyak yang mi-

nat,” pungkasnya.
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L
angkah dalam skala yang lebih mini dilaku-

kan perbankan nasional untuk menggenjot

permintaan pemasangan surya atap. PT Bank

Rakyat Indonesia Tbk memberikan fasilitas

pembiayaan tanpa agunan. Opsi yang dita-

warkan diklaim sangat fleksibel, dengan jangka waktu

pelunasan bisa disesuaikan sampai 15 tahun, dengan

suku bunga 0,92 persen, dan tanpa uang muka.

PT Bank Mandiri Tbk punya tawaran serupa,

pembiayaan dengan skema kartu kredit atau pinjaman

tanpa agunan dan tanpa . Selain itu, adadown payment

juga opsi pembiayaan bagi nasabah pegawai peme-

rintahan dan swasta. Nasabah dapat menyalurkan pen-

dapatan tetapnya dalam bentuk rekening . Bataspayroll

pinjaman sampai Rp 1 miliar, dengan tenor maksimal

15 tahun.

Namun demikian, fasilitas tersebut masih terba-

tas untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

dan Bekasi. Uji cobanya diberlakukan di kalangan apa-

ratur sipil negara dan karyawan Kementerian ESDM,

Dewan Energi Nasional, SKK Migas, dan PT Len Agra

Energi, anak usaha PT Len Industri.

Tawaran dari Mandiri dan BRI ini dikhususkan

untuk produk sel surya atap buatan perusahaan pelat

merah, PT Len Industri bermerek Len Solar. Belum

dijajakan untuk merek lain. Dengan mengantongi jami-

nan Standar Nasional Indonesia, Len Solar menye-

diakan beberapa varian kapasitas, mulai dari 1,5 kilo-

watt peak yang mampu menghasilkan listrik setara

1.500 watt, serta varian tiga kilowatt peak dan lima kilo-

watt peak.

Banderol harga produk Len Solar dimulai dari Rp

22 juta hingga Rp 68 juta, dengan tarif pemasangan

dipatok antara Rp 7 juta sampai 20 juta.

Bank Sinarmas berkolaborasi dengan PT Surya

Utama Nuansa atau Sun Terra, penyedia panel surya

atap untuk perumahan. Keduanya membuat program

bertajuk . Setiap individu yang menabunggreen saving

di Bank Sinarmas langsung dapat gratis solar panel

besutan Sun Terra tanpa diundi. N calonasabah atau

nasabah datang Bank Sinarmas terdekat danbisa ke

melakukan penempatan dana mulai dari Rp 34 juta.

TAWARAN PERBANKAN LOKAL



JURAGAN SETRUM

WASWAS TEKOR

D
ua pejabat di Kementerian ESDM yang di-

beri tugas mengakselerasi pasar surya

atap angkat bicara. Pada akhir Agustus la-

lu, Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana

serta Dirjen Energi Baru Terbarukan dan

Konservasi Energi Dadan Kusdiana, menegaskan bah-

wa panel surya atap bakal jadi program prioritas peme-

rintah untuk menggenjot energi hijau dalam komposisi

bauran energi nasional. Selama empat tahun menda-

tang, kapasitasnya ditarget sebesar 3,6 gigawatt.

Demi melancarkan rencana itu, pemerintah me-

revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018.

Salah satu klausul dalam draf regulasi baru ini, me-

ngatur tata niaga pembangkit surya atap, yang mewa-

jibkan PT Perusahaan Listrik Negara membeli 100 per-

sen kelebihan daya dari konsumen. Sedangkan dalam

ketentuan lama, PLN hanya wajib membeli 65 persen.

”Penghitungan satu banding satu dimaksudkan

agar surya atap semakin ekonomis dan masyarakat se-

makin tertarik bermigrasi ke sumber listrik yang ramah

lingkungan”, ungkap Rida.

Konsumen PLN umumnya terdiri dari tiga seg-

men, yang meliputi kalangan rumah tangga, komersial,

dan industri. Kategori ini tergolong sebagai konsumen

murni dengan nilai tarif bayar sesuai segmennya. Di

luar itu, ada juga sektor bisnis yang mandiri memba-

ngun pembangkit untuk keperluan operasional inter-

nal, namun jumlahnya tidak banyak.

Peta konsumen memperlihatkan ketergantungan

yang tinggi terhadap PLN sebagai juragan tunggal pe-

masok setrum. Ketika terjadi gangguan, seperti black-

out, kerusakan jaringan, dan lainnya, mayoritas konsu-

Pemerintah merevisi aturan soal surya

atap. Bila terjadi surplus listrik, skema

ekspor-impor dihitung penuh.

Konsumen jadi makin untung. Namun

ada kekhawatiran merugikan PLN.
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men tidak punya alternatif berpaling mencari layanan

lain yang lebih andal. Dengan adanya pertumbuhan

pembangkit surya atap, konsumen dapat mengurangi

ketergantungan tersebut dengan memproduksi listrik

sendiri.

Guru Besar Teknik Elektro Universitas Indonesia,

Iwa Garniwa mengatakan, pergerakan dari pelanggan

murni menjadi pelanggan semi produsen ini, dinilai po-

sitif dari sudut pandang konsumen. Namun sebaliknya,

migrasi tersebut berpotensi merugikan PLN.

Kondisi kelistrikan saat ini sudah kelebihan paso-

kan, khususnya wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Kon-

sumsi listrik belum tumbuh sesuai dengan kapasitas

pasokan yang ada. Peralihan konsumen ke pembang-

kit atap membuat PLN jadi semakin waswas, khawatir

bakal muntah listrik. Apalagi proyek tambahan 35

gigawatt kini terus dikebut. Konstruksinya ada yang su-

dah mencapai 96 persen. PLN terikat ketentuan mesti

ambil atau bayar, sesuai skema bisnis listrik yang dise-

pakati, ambil atau bayar.

”Di satu sisi kapasitas berlebih, di sisi lain harus

beli. Ini berbahaya,” ungkap akademisi yang juga men-

jabat sebagai rektor Institut Teknologi PLN itu.

Dirjen EBTKE, Dadan Kusdiana sepakat dengan

kekhawatiran tersebut. Namun pihaknya memastikan

PLN tidak akan dibebani tanggungan membayar kepa-

da pelanggan surya atap soal kelebihan daya. Surya

atap digulirkan bukan dalam koridor transaksional. Be-

da skema dengan pendekatan ke independent power

producer atau IPP.
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Untuk meminimalisir surplus daya, pemerintah

membatasi pelanggan tidak boleh memasang surya

atap melebihi kapasitas kebutuhan sebagaimana cata-

tan di basis data PLN. Namun apabila dalam praktiknya

pelanggan mencetak kelebihan setrom, akan menjadi

semacam tabungan untuk menyuntik defisit di bulan

berikutnya. Pelanggan dilarang melakukan transfer

atau menjual sisa daya tersebut ke orang lain, ke te-

tangga rumah misalnya.

Surplus daya hanya dihitung sebagai saldo listrik

pribadi, dan tidak bisa dicairkan menjadi uang yang

ditagihkan ke PLN. Tiap enam bulan, akumulasi sur-

plus akan dinihilkan alias dihitung ulang mulai dari nol

lagi.

Peta konsumen memperlihatkan ketergantungan yang tinggi terhadap PLN sebagai juragan tunggal pemasok setrum.

Rida Mulyana, Dirjen Ketenagalistrikan



Simulasinya, jika suatu rumah mampu mempro-

duksi listrik dari surya atap sebesar 100 kilowatt-jam

dalam sebulan. Kemudian konsumsi listrik bulanan pe-

milik rumah kebetulan sedang turun, lantaran pulang

kampung selama sepekan, sehingga terjadi surplus se-

besar 20 kilowatt-jam, maka sisa ini menjadi saldo po-

tongan untuk tagihan pada bulan berikutnya. Semisal

besaran konsumsi di bulan berikutnya ternyata sebesar

200 kilowatt-jam, maka pemilik rumah membayar ke

PLN hanya 180 kilowatt-jam. Saldo listrik otomatis ha-

ngus jika tidak terpakai selama enam bulan dengan

periode yang sudah ditentukan.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, rata-

rata konsumen surya atap segmen rumah tangga men-

cetak surplus maksimal di angka 24 persen. Sementara

pelanggan segmen industri sebesar 5-8 persen. Dengan

data tersebut, pemerintah punya taksiran untuk me-

ngatur pola operasional agar PLN terhindar dari keru-

gian.

Di tengah tantangan surplus daya, surya atap juga

punya tantangan lain mengingat sifatnya yang inter-

mittent atau berjeda. Saat terjadi gangguan, sistem ke-

listrikan dari PLN harus sigap merespon. Artinya, PLN

perlu menyediakan cadangan daya dengan mengope-

rasikan pembangkit yang cepat, seperti pembangkit lis-

trik tenaga gas atau diesel.

Menurut Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana,

untuk menyokong jeda surya atap skala rumah tangga,

pembangkit ikutan milik PLN yang ada saat ini masih

cukup. Tak butuh tambahan baru.

Bahkan, tanpa adanya surya atap sekalipun, PLN

tetap melakukan antisipasi jika ada tambahan beban

baru dan lainnya, dengan menyiapkan pembangkit

ikutan saat kondisi beban puncak. Surya atap tak jadi

masalah baru bagi PLN. Selama ini, pembangkit ikutan

bekerja dengan suntikan daya berkisar 3-6 gigawatt.

Sanggup menopang hingga batas target surya atap

yang dicanangkan sebesar 3,6 gigawatt.

Pada konteks ini, kata Rida, surya atap mampu

mengurangi penggunaan pembangkit ikutan berbasis

fosil, terutama gas. Jika tahun depan surya atap terea-

lisasi sampai satu gigawatt, maka penggunaan peaker

dari gas turun jadi maksimal 5 gigawatt. PLN bisa lebih

hemat dalam pengadaan stok gas.

Sedari awal, surya atap memang didorong untuk

menggantikan peran pembangkit ikutan, bukan meng-

geser pembangkit inti atau , termasuk mega-base load

proyek 35 gigawatt yang pembangunannya tengah ber-

jalan.
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B
erdasarkan target surya atap sebesar 3,6

gigawatt pada tahun 2025, Kementerian

ESDM punya strategi untuk mengatasi dam-

paknya terhadap arus kas PLN. Sejumlah

langkah disodorkan untuk menghindari ke-

rugian perusahaan pelat merah sektor setrum itu.

”PLN bukan mengalami kerugian, tapi sisi penda-

patannya yang berkurang. Pemerintah sudah menghi-

tung itu. Makanya kami dorong untuk melakukan per-

baikan dari sisi jam operasi pembangkit, harus mene-

rapkan efisiensi di lini-lini tertentu akibat dari migrasi

konsumen memproduksi listrik sendiri,” kata Dirjen

Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana,

akhir Agustus lalu.

Adapun rincian kalkulasi dan proyeksinya se-

bagaimana berikut :

● Konsumen PLN turun sekitar satu juta pelanggan

akibat migrasi ke surya atap. Sedangkan total kon-

sumen PLN saat ini sebesar 78,6 juta pelanggan.

● Pendapatan PLN berkurang sebesar Rp 5,7 triliun per

tahun. Terdiri dari Rp 4,9 triliun potensi kehilangan

pendapatan akibat migrasi pelanggan, dan sebesar

Rp 860 miliar akibat ekspor listrik surya atap ke ja-

ringan PLN.

● Kerugian nyata PLN sebesar Rp 270 miliar. Sisanya

sebesar Rp 590 miliar merupakan potensi kerugian

apabila PLN tidak sanggup menjual listrik tersebut

kepada pelanggan. Perhitungannya berdasarkan

unit biaya pemeliharaan dan komponen lainnya

yang masuk dalam , dengan merujuknon-fuel cost

data tahun 2020 ketika persentasenya 31% dari total

pembentuk biaya pokok penyediaan listrik.

● Konsumsi batu bara berkurang 3 juta ton per tahun.

● Penurunan biaya pokok penyediaan listrik sebesar

Rp 12,51 per kilowatt jam, yang berpotensi mengura-

ngi beban keuangan negara berupa subsidi sebesar

Rp 900 miliar dan kompensasi sebesar Rp 2,7 triliun.

Perhitungannya berdasarkan unit biaya bahan bakar.

● Jika dibandingkan dengan nilai kilowatt hour ekspor

impor surya atap sebesar 65% dengan 100% atau

skema satu banding satu, maka perhitungan berda-

sarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Ta-

hun 2013 dan Nomor 174 Tahun 2019, menunjukan

biaya pokok penyediaan listrik mengalami kenaikan

sebesar Rp 1,14 per kilowatt hour (0,08%), subsidi

naik Rp 70 miliar (0,13%), dan kompensasi naik Rp

230 miliar (0,91%). Dalam perhitungan tersebut, total

subsidi yang harus disiapkan oleh pemerintah ada-

lah sebesar Rp 54,57 triliun, namun nilai yang akan

dibayar oleh pemerintah adalah Rp 54,34 triliun. Se-

bab ada pengurangan energi listrik yang dikonsumsi

oleh pelanggan surya atap dengan nilai penghe-

matan sebesar Rp 230 miliar.

● Dengan semakin masifnya pemanfaatan surya atap,

PLN didorong melakukan pengelolaan pada aspek

cadangan, antara lain mengatur pola jam operasi

pembangkit termal dan hidro, menyediakan sisa ca-

dangan yang cukup, menyiapkan pembangkit load

follower dan baterai untuk mengimbangi jeda surya

atap, melakukan pemantauan dan evaluasi produksi

energi listrik dari surya atap, digitalisasi pada pem-

bangkit, , transmisi, dan distribusi, sertadispatch

smart meter, sehingga dapat mengelola fluktuasi da-

ya dari surya atap dengan baik.

● Pada aspek pemintaan, PLN didorong melakukan

berbagai pengelolaan antara lain penyediaan sistem

tagihan pemakaian listrik untuk mengakomodasi

konsumen menggunakan surya atap, melakukan

tambahan permintaan dengan program-program

dan kampanye migrasi masyarakat ke kompor in-

duksi, kendaraan listrik, rumah tangga cerdas, me-

sin berbahan bakar diganti jadi mesin listrik, serta

gencar melakukan akuisisi pembangkit di pabrik-

pabrik.

KALKULASI UNTUNG RUGI PLN



INDUSTRI MODUL LOKAL

BUTUH DUKUNGAN

J
umlah pengguna surya atap mencapai sekitar

4.000 pelanggan tahun ini. Melonjak tajam di-

bandingkan tahun 2018 silam, yang kisarannya

tak lebih dari 600 pelanggan. Pertumbuhan ter-

sebut dinilai berkat sokongan regulasi, yakni

Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018.

Skema satu banding satu membuat

pengembalian investasi surya atap jadi

lebih cepat. Kalau mau digeber lebih

jauh, target bauran energi nasional bisa

dicapai hanya dengan menggenjot

surya atap. Peluang ini perlu diimbangi

dengan membangun industri modul

surya lokal, agar manfaat ekonominya

makin terasa.
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Namun demikian, sejumlah ketentuan perlu di-

rombak agar semakin menarik minat pasar. Pada awal

Agustus lalu, TAMBANG mewawancarai Ketua Umum

Asosiasi Energi Surya Indonesia, Fabby Tumiwa. Ia gen-

car menyuarakan revisi aturan tersebut, dengan mena-

warkan usulan-usulan agar konsumen semakin diun-

tungkan saat bermigrasi ke surya atap.

Alumni Teknik Elektro Universitas Kristen Satya

Wacana, Salatiga ini, didapuk sebagai pucuk Asosiasi

Energi Surya pada April lalu. Ia sebelumnya lebih dike-

nal sebagai direktur eksekutif Institute for Essential

Services Reform, lembaga pemerhati kebijakan energi

dan lingkungan yang vokal soal transisi energi rendah

karbon.

Di wilayah praktis, Fabby menduduki jabatan De-

wan Penasihat Berkelanjutan di Gojek Indonesia. Sejak

tahun 2006 hingga 2017, ia dipercaya menjadi anggota

negosiator Indonesia dalam proyek perubahan iklim

internasional.

Anda mendorong revisi Permen ESDM morNo

49 2018Tahun . Apa urgensinya?

Aturan tersebut keluar di era Menteri Ignasius J -o

nan. Kami sangat mengapresiasi lahirnya aturan terse-

but. Sebab, surya atap S -jadi legal. epanjang 2014 sam

pai 2018 orang bingung memasang tap., mau surya a

Tapi setelah 2018 sampai sekarang, terjadi kenaikan

pelanggan yang signifikan. Itu peran Permen ESDM ter-

sebut.

Namun kami melihat masih ada celah yang perlu

direvisi, pemerintah tahu itu dan sepakat. Hanya saja,

pergerakannya yang masih lambat.

Di aturan tersebut, ada ketentuan soal kelebihan

daya yang dihitung 65 persen. Ini kurang menarik, ka-

lau diubah jadi satu banding satu akan semakin mem-

percepat migrasi konsumen.

Bagaimana hitungan keuntungan konsumen?

H .itungannya dari segi pengembalian investasi

Konsumen harus menunggu 10-12 tahun untuk balik

modal dari pemasangan surya atap dengan skema 65

persen. Asumsinya pasang panel seharga Rp 14-18 juta

per kilowatt hour, dengan harga tarif listrik rumah

tangga sebesar Rp . per kilowatt hour.1 452

Walapun modul surya 25dijamin awet sampai

tahun ijamin efisiensinya hanya turun 10, dan d persen

dari kondisi baru sepanjang pecah dantidak tidak

retak, yang artinya pelanggan tetap diuntungkan dalam

jangka panjang, t pasar di Indonesia cenderung me-api

lihat dalam jangka pendek, maunya -pengembalian in

vestasi . asillebih cepat H survei pasar yang kami laku-

kan, menunjukkan lebih tertarik kalau -masyarakat in

vestasi di bawa 7 tahun. engan tarif lisbalik modal h D -

trik yang sekarang maka harus, skemanya satu banding

satu.

Perusahaan global yang punya pabrik di Indo-

nesia ramai berhijrah menggunakan surya atap

23Edisi 20 Agustus - 20 September 2021/Th. XVI

LAPORAN UTAMA



untuk menunjang operasinya. Apakah ini sekadar

mengikuti tren kampanye energi bersih atau me-

mang ada nilai ekonomisnya?

Contoh industri sudah bayang pakai surya atap -

nyak. aling besar sekarang pabrik oca- ola di ikaP C C C -

rang 7 ega . Lalu, Jawa Barat, kapasitas sebesar m watt

pabrik qua di ukabumi 1 ega mauA S sekitar m watt, dan

dikembangkan jadi m watt lokasi pabrik yang5,5 ega di

lain.

Mereka karenatidak menggunakan net metering

tidak meng daya ke PT Perusahaan Listrik Ne-ekspor

gara ( ). Kalau dibandingkan dengan surya atapPLN

skala rumah tangga, investasi pemasangan segmen

industri jauh lebih terjangkau, di atas satu megawatt.

T listriknya jadi lebih murah sekitar persenarif 5 sampai

10 di bawah industri PLN.persen harga

M menggunakan skema sewa ke pihak pe-ereka

ngembang, dengan pembayaran -sesuai listrik yang di

produksi. Pemilik pabrik tidak investasi di awal, tapi

pihak pengembang yang kasih modal. Dalam pelak-

sanaannya, pemilik pabrik tidak mau ambil risiko jika

terjadi masalah, semuanya dibebankan ke pengem-

bang. Pokoknya pemilik pabrik duduk manis, terima

listrik dan bayar.

Di luar negeri, sejauh mana perkembangan te-

naga surya di kalangan masyarakat?

D E , pemasangan panel surya sudah me-i ropa

rambah ke sektor pertanian, namanya . Hagrivoltaic asil

pertanian bagus Cahayakarena konstruksinya diatur.

matahari tidak langsung menjamah tanah karena dipa-

sangi panel surya, sehingga -evaporasi tidak terlalu ting

gi roduktivitas lahan, dan p meningkat.

Pemerintah mengejar target komposisi energi

terbarukan sebesar 23 persen pada bauran energi

nasional di tahun 2025, pembangkit surya jadi prio-

ritas. Apa bisa?

Mari kita lihat, dari surya atap saja. Kita hitung

potensi teknis dan peluang pasar.

P rumah bisa iada dasarnya, semua atap dipasang

sel surya, nyatetapi tidak semua bisa menghasilkan

energi yang sama da efek baya. A faktor atau -s adingh

ngan. Penempatan ideal surya atap harus menghadap

ke utara atau ke selatan engoptimalkan matahari. M

dari timur ke barat. Secara teknis, tenaga surya atap di

Indonesia bisa dikembangkan setidaknya sampai 120

gigawatt.

Tapi secara pasar, hitungannya ada 8 juta rumah

pelanggan dengan golongan 2200 volt ampere yang

mampu dan mau memasang surya atap, dengan

asumsi keekonomian tiap rumah ambil 2 kilowatt

peak, maka total yang didapat sebesar 18 gigawatt.
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Target bauran energi di tahun 2025 itu, butuh

tambahan komposisi energi terbarukan sekitar 15 gi-

gawatt. Jadi, seharusnya dari surya atap saja sudah bisa

dikejar.

Apakah itu realistis dengan tenggat waktu em-

pat tahun?

T . -ergantung dorongan politik dan regulasi Seba

gai contoh ietnam i tahun 2020 dalam tahunV . D , se bisa

buat watt, sebanyak 6 gigawatt terdiri dari te-10 giga

naga surya Kondisi per an Vietnam tidak. ekonomi jauh

dari kita. Apa mustahil bagi Indonesia?

Kalau kita punya peluang pasar seperti itu,

mestinya industri panel surya bisa berkembang, na-

mun nyatanya sekarang hanya sanggup sampai

manufaktur. Apa masalahnya?

Ya memang, panel surya lokal belum ada,industri

hanya D pegang,industri perakitan. ata yang saya ada

sekitar perakit panel surya, sebanyak 1117 perusahaan

perusahaan di antaranya bergabung di asosiasi modul

surya.

Hampir s komponen sel suryaemua diimpor dari

Tiongkok dari I T , termasuk. Kacanya ndia atau aiwan

juga dan Kalau buatcover tion box frame ada yangjunc .

sendiri.

T prusahaan yang terga-otal kapasitas produksi

bung di asosiasi modul surya itu, sebesar -500 mega

watt tidak , hanya. Tetapi selama ini, pernah terpenuhi

10 . di ndonesia tidak stapersen Penyebabnya, pasar I -

bil proyek proyek listrik, permintaan hanya datang dari -

pedesaan enerangan jalan.dan p Sehingga pengusaha

lokal memperbaharui teknologi di pabriktidak bisa alat

mereka, memilih jalan singkat,kemudian impor.

K lokal mulai -ami ingin mendorong industri mem

produksi silikon dari pasir kuarsa. Kalau dilihat dari ba-

gan alur, silikon harus diolah menjadigrade material

mono silikon, kemudian ingot, , sel surya, sampaiwafer

akhirnya jadi modul.

Saat ini yang tersedia hanya perakitan modul.

Butuh dukungan kebijakan supaya terbentuk industri

terintegrasi di dalam negeri. Kalau ini tidak segera di-

bangun, potensi tenaga surya yang melimpah di Indo-

nesia hanya akan jadi pangsa pasar, luar negeri yang

banjir untung.
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P
royek pembangkit surya terapung terbesar

di Asia Tenggara, berhasil mengantongi pen-

danaan dari konsorsium lembaga keuangan

global. Pembangkit tersebut berada di Cira-

ta, waduk yang membentang di tiga kabu-

paten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Cianjur, Purwakarta,

dan Bandung Barat. Nilai investasinya mencapai USD

145 juta, dikucuri Sumitomo Mitsui Banking Corp asal

Jepang, Societe Generale dari Perancis, dan Standard

Chartered Bank dari Inggris.

TENAGA SURYA AKAN SEMAKIN KOMPETITIF

Tenaga surya merupakan sumber energi paling

melimpah di Indonesia dibanding energi baru terbaru-

kan lainnya. Indonesia beriklim tropis dan menda-

patkan sinar matahari sepanjang tahun. Berdasarkan

catatan Kementerian ESDM, peluang pengembangan

tenaga surya sanggup mencapai 208 gigawatt.

Pemerintah menetapkan pengembangan tenaga

surya sebagai program prioritas. Ada tiga lini target

yang disasar, pembangkit surya skala besar di lahan

darat, pembangkit surya terapung, dan surya atap.

Pada awal September lalu, Majalah TAMBANG

mewawancarai Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal

Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Ia ber-

cerita proyek Cirata yang berhasil memikat investor

global. Ia optimistis, proyek-proyek berikutnya bakal

semakin kompetitif setelah pemerintah memperoleh

pengalaman dari proyek pionir Cirata.

Selain itu, pemerintah juga tengah menggenjot

pasar tenaga surya atap. Menurut jebolan Teknologi

Pertanian Institut Pertanian Bogor ini, lini surya tera-

pung dan atap jadi yang paling realistis dikebut dalam

waktu dekat.

Pembangkit surya lini terapung dan

atap paling mudah untuk diakselerasi.

Prosesnya tergolong cepat karena tak

butuh pembebasan lahan. Jadi

andalan mengejar target bauran energi

nasional dalam jangka pendek.
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Dadan memimpin jawatan energi bersih sejak

November 2020, menggantikan seniornya di IPB, FX

Sutijastoto. Namun, mantan Kepala Balitbang ESDM

ini, sudah menggeluti bidang energi terbarukan sejak

awal bergabung di Kementerian ESDM, yang dimulai

dari Direktorat Listrik dan Pemanfaatan Energi pada

tahun 1992.

Dadan duduk di Balitbang kala itu juga meng-

gantikan Sutijastoto yang diangkat jadi Dirjen EBTKE.

Dadan terlibat penuh dalam pengembangan bio-

energi. Minat tersebut membuat Dadan menempuh

pendidikan pascasarjana di bidang Ilmu Energi, Univer-

sitas Kyoto, Jepang. Penggiat olah raga sepeda ini me-

nuntaskan program doktoral di kampus yang sama di

Jurusan Ilmu Lingkungan dan Energi.

Berikut ini petikan wawancara dengan Dadan:

Ada peran lobi Presiden Joko Widodo saat ber-

kunjung ke Abu Dhabi, yang menghasilkan seba-

nyak 11 perjanjian bisnis antara Indonesia dengan

Uni Emirat Arab, salah satunya soal proyek Cirata.

Apa ini jadi kunci kelancaran proyek tersebut?

Di balik itu prosesnya panjang. Proyek Cirata di-

inisiasi sejak 2017. Aspek government to government

memang jadi faktor penentu. Tapi di bawahnya juga

ada pertimbangan aspek . Kalau dibussines to bussines

level pemerintahan sepakat, tapi kalkulasi keekonomi-

annya tidak masuk, ya susah. Proyek tidak akan diek-

sekusi.

Per hari ini, harga listrik proyek Cirata kompetitif.

Ini jadi gambaran bagaimana kita bisa menawarkan

proyek yang layak mendapat dukungan internasional.

Untuk proyek energi baru terbarukan yang skala

besar, pendanaannya semua dari investor global. Pa-

nas bumi misalnya, itu dapat dari Jepang. Lalu hidro,

dapat dari Korea dan China, ada lainnya seperti Jepang

dan Singapura yang merupakan pusat sirkulasi inves-

tasi internasional di Asia.

Khusus untuk tenaga surya terapung di Cirata, ki-

ta patut berbangga. Ini proyek pionir dan langsung da-

pat dukungan dari investor internasional. Artinya, kita

mampu merancang proyek dengan tingkat risiko yang

kompetitif. Kalau buat proposal kita isinya menawar-

kan kerugian, mereka tidak akan mau.

Harga jual listrik proyek Cirata ditaksir sekitar

USD 5,8 cent per kilowatt hour. Apa bisa ditekan lagi

di proyek berikutnya?

Proyek Cirata adalah pionir. Sebelumnya kita ti-

dak punya aturan khusus soal perizinannya. Kalau su-

dah ada contoh seperti sekarang, kita punya format

perizinan. Jadi, ke depan relatif lebih mudah.

Perizinan dan kepastian berusaha masuk sebagai

komponen yang mempengaruhi biaya proyek. Kalau

kita sudah punya format perizinan seperti sekarang,

kalkulasi investasi jadi lebih mudah, kemungkinan

ujungnya nanti harga listrik bisa lebih murah.

Proyek Cirata jadi patokan untuk membuktikan
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kita mampu berkoordinasi dengan baik di lintas ke-

menterian, mulai dari Kementerian ESDM, Kemente-

rian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, hingga

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Target pemerintah mau bangun surya tera-

pung di mana lagi? Berapa taksiran harga listrik-

nya?

Kita punya 271 waduk yang bisa dimanfaatkan,

dengan total kapasitas 26,6 gigawatt.

Proyek Cirata merupakan sinergi antar jenis ener-

gi baru terbarukan, di situ ada pembangkit tenaga air

dengan bendungan dan digabung dengan pembangkit

tenaga surya. Dengan pola itu, kita bisa terapkan di

tempat lain, yang dihitung-hitung potensinya sekitar 12

gigawatt di 28 lokasi waduk. Di sekitar Cirata, ada Wa-

duk Saguling. Di Sumatera Barat ada Waduk Singkarak.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah melakukan

penjajakan pasar.

Harga jual Saguling dan Singkarak ternyata bisa

lebih kompetitif, turun jauh hampir USD 2 , menja-cent

di sekitar USD 3,7 sen per kilowatt-jam.

Proyek surya terapung tidak perlu membebaskan

lahan. Pengerjaan proyek jadi bisa lebih cepat, investa-

sinya lebih murah. Kalaupun butuh pembebasan la-

han, hanya sedikit untuk pemasangan trafo dan infra-

struktur lainnya. Selama ini, komponen yang paling

tidak pasti dari keberlangsungan proyek adalah pem-

bebasan lahan. Kalau ini bisa dipangkas, pasti kalkulasi

investasi jadi semakin rendah.

Pembangkit tenaga surya punya masa depan

yang cerah. Cocok untuk mengakselerasi komposisi

energi terbarukan dalam bauran energi nasional dalam

jangka pendek.

Ada kehawatiran pembangkit surya akan se-

makin membebani PLN di tengah proyek 35 giga-

watt yang tengah berjalan. Bagaimana tanggapan

Anda?

Dalam konteks proyek tenaga surya terapung, itu

dibuat bukan untuk menambah kapasitas, tapi mem-

perpanjang waktu pelayanan. Di Cirata, ada pembang-

kit hidro yang tugasnya sebagai di waktu sorefollower

LAPORAN UTAMA
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dan malam. Dengan kita bangun surya terapung di

sana, bisa memperkuat hidro. Semula dari Cirata ha-

nya bisa waktu sore dan lama, jadi bisa daripeaker

siang, lebih panjang.

Kondisi sekarang PLN punya kelebihan suplai.

Kalau kita tambah pembangkit baru yang base load

diskusinya nanti agak panjang, atau malah panjang

sekali.

Konsumen surya atap di segmen konsumen in-

dustri berkontrak dengan pihak ketiga mengguna-

kan skema sewa dan bayar bulanan yang dihitung

sebagai ongkos perawatan. Tapi, harga yang diba-

yar tergantung nilai pasokan listrik. Apakah ini se-

cara tidak langsung melakukan jual beli listrik? Jika

pihak ketiga bisa kasih harga yang lebih murah,

bagaimana dampaknya terhadap PLN nanti?

Pertama yang perlu dicatat, surya atap tidak di-

tujukan untuk pelaksanaan jual beli listrik. Melainkan

untuk pemakaian sendiri, dan listriknya dititipkan ke

PLN untuk diambil kembali. Konsepnya beda dengan

independent power producer, yang harus ikut lelang

dan sebagainya.

Kedua, aturan soal jual beli listrik sudah ada,

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.

Untuk bisa jualan listrik harus pegang wilayah usaha

(wilus). Saat ini pemegang wilus jumlahnya ada 52.

Bahwa ternyata di lapangan ada pola terobosan di

tingkat konsumen, maka ada regulasi yang harus di-

tempuh oleh mereka. Silahkan mengurus wilus. Kami

mau larang tentu tidak bisa, orang ingin usaha kenapa

tidak boleh.

Ada konsep lain, bisa dengan skema pembiayaan

pinjam uang dibayar dengan penghematan, disebut

energy service company (ESCO). Ini yang saya rasa

akan berkembang karena untuk dapat wilus tidak gam-

pang.

Saat ini, ada beberapa perbankan lokal yang

menawarkan cicilan pemasangan surya atap, tapi

bunganya masih mirip dengan kredit tanpa agunan

biasa. Apakah ada upaya khusus dari pemerintah

untuk mendorong penawaran yang lebih menarik?

Kita sudah memulai komunikasi dengan PT Bank

Negara Indonesia (BNI). Saya lihat, memang ada bebe-

rapa perbankan lokal yang kasih penawaran cicilan

untuk surya atap, misalnya PT Bank Mandiri. Tapi saya

belum cek detailnya, apakah ini kredit konsumen biasa

atau ada tawaran khusus.

Kami ingin mendorong agar perbankan tidak ha-

nya main bahasa , asal tempel label suryamarketing

atap, tapi ujungnya sama seperti kredit biasa. Cuma

ganti nama. Kami tidak mau yang seperti ini.

Kami sedang mencoba menggagas skema khu-

sus, yang memperhatikan konsumen, misalnya balik

modalnya harus berapa tahun, yang tentunya mem-

buat masyarakat lebih untung dengan ambil cicilan.
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T
engah malam menjelang pergantian hari, te-

pat pukul 00.01 WIB pada tanggal 9 Agustus

lalu, PT Pertamina lewat anak usahanya PT

Pertamina Hulu Rokan resmi menduduki

Blok Rokan. Dengan mengenakan baju adat

khas Riau, Bos Pertamina Nicke Widyawati dan Men-

teri ESDM Arifin Tasrif secara seremonial menyambut

alih kelola ceruk minyak, yang selama 80 tahun ter-

DRAMA TEBUSAN LISTRIK ROKAN

akhir dikuasai oleh perusahaan asing asal Amerika

Serikat itu, PT Chevron Pacific Indonesia.

Alih kelola blok Rokan dinilai sebagai momen

bersejarah bagi Pertamina dan Indonesia, mengingat

kontribusinya yang mencapai 24 persen terhadap pro-

duksi minyak nasional.

Luas area operasi Blok Rokan lebih dari 6 ribu

kilometer persegi. Tersebar di 5 kabupaten di Provinsi

Riau. Dengan ladang sebesar itu, Chevron berkali-kali

berhasil mencetak produksi tertinggi di skalalifting

nasional. Meskipun dalam beberapa tahun belakangan

kinerjanya turun, namun kontribusi Blok Rokan masih

mampu mendorong Chevron mengalahkan mi-lifting

nyak Exxon Mobil Cepu dan Pertamina EP di Blok Cepu.

Kata Nicke, Pertamina akan berakselerasi dengan

melakukan pengeboran sebanyak 161 sumur baru di

Rokan tahun ini, termasuk sisa sumur yang sebelum-

nya digali oleh Chevron. Tahun depan, Pertamina me-

rencanakan pengeboran kurang lebih sebanyak 500 su-

mur anyar. ”Pertamina berkomitmen mempertahan-

kan produksi,” ujar Nicke.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, se-

lain soal pemboran terdapat isu lain yang juga krusial

dalam proses transisi Rokan, yaitu soal migrasi data

Pertamina resmi ambil alih Blok Rokan.

PLN ditunjuk urus pasokan listrik.

Chevron enggan menyerahkan secara

cuma-cuma pembangkit yang ada, tak

termasuk hitungan . Jadicost recovery

kartu as bagi Chevron sebelum

hengkang. Berujung tebusan senilai

USD 45 juta.
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dan operasional, pengadaan bahan kimia untuk men-

dongkrak produksi sumur tua (enhanced oil recovery

atau EOR), manajemen kontrak-kontrak pendukung

kegiatan operasi, tenaga kerja, pengalihan teknologi in-

formasi, perizinan operasi serta pengelolaan lingkung-

an, dan pengadaan listrik.

Semua urusan teknis transisi berjalan lancar, ke-

cuali yang terakhir, soal pasokan listrik. Sempat terjadi

polemik tarik ulur dengan Chevron. Selama pegang

blok Rokan, Chevron Pacific melakukan kerja sama

pengadaaan listrik dan uap berteknologi cogeneration

dengan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN),

yang 95 persen sahamnya dimiliki Chevron Standar Li-

mited. Pembangkit tersebut memasok keperluan listrik

dan uap dengan kapasitas sebesar 300 megawatt, dan

uap sebesar 3.140 juta bristish thermal unit.

Mandau Cipta berkontrak dengan Chevron Paci-

fic. Kontrak itu habis berbarengan dengan hengkang-

nya Chevron Pacific di Blok Rokan. Semua komponen

biaya investasi dan biaya operasi pembangkit dibayar

oleh Chevron Pacifik kepada Mandau Cipta melalui

pembayaran sewa bulanan selama masa kontrak.

Masalahnya, pembangkit tersebut dihitung seba-

gai barang sewaan, bukan barang milik Chevron Paci-

fic. Sehingga tidak termasuk aset negara yang wajib

dikembalikan oleh Chevron Pacific kepada pemerintah

sesuai kesepakatan dalam skema .cost recovery

Skema adalah pengembalian biayacost recovery

operasi oleh pemerintah kepada kontraktor migas se-

lama cadangan belum ditemukan hingga berhasil di-

produksi secara komersial. Seluruh aset yang diin-

vestasikan oleh kontraktor akan menjadi milik negara

setelah kontrak berakhir.

Saat Pertamina ditunjuk menggantikan Chevron

mengelola Rokan, tak otomatis pembangkit Mandau

Cipta ikut diangkut. Padahal, listrik di Blok Rokan me-

rupakan tulang punggung operasi. Pembangkit yang

ada di sana dirancang untuk mendukung teknologi

steamflood EOR yang membutuhkan daya besar. Tan-

pa setrom, Blok Rokan akan teronggok tak bernyawa.
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Alih kelola blok Rokan dinilai sebagai momen bersejarah bagi Pertamina dan Indonesia, mengingat kontribusinya yang mencapai 24 persen terhadap produksi
minyak nasional.



Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan

Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal, dengan

skema sewa, pembangkit Mandau Cipta jelas bukan

milik Chevron Pacific, yang berarti tidak menjadi aset

negara. Chevron Standard sebagai pemegang saham

mayoritas berhak memutuskan untuk menyerahkan

pembangkit itu ke negara atau justru memilih menjual-

nya secara business to business.

”Hak mereka untuk tidak mengembalikan,”

ucapnya.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Pakar Eko-

nomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi.

Menurutnya, dengan pemerintah mengganti semua

biaya investasi hingga operasional pengelolaan Blok

Rokan, maka pembangkit listrik juga termasuk jadi mi-

lik negara. Jauh dari pada itu, pembangkit tersebut te-

lah dioperasikan selama 20 tahun, sudah menjadi rong-

sokan. Hitungan nilai bukunya sudah habis, yang ting-

gal tersisa hanya nilai residu.

Mandau Cipta wajib mengembalikan pembangkit

tersebut kepada negara. Selanjutnya pemerintah me-

nyerahkan pengoperasiannya kepada PT Perusahaan

Listrik Negara (PLN). Jika Mandau Cipta atau Chevron

Standard enggan menyerahkan, maka pembangkit itu

tidak bisa menjual listrik.

”Pembangkit yang tidak dikembalikan kepada ne-

gara berpotensi menjadi barang rongsokan,” tegas

Fahmi.

Setelah melewati proses tarik ulur negosiasi an-

tara Chevron dan PLN, akhirnya pada hari yang sama

Pertamina menduduki Rokan, PLN mengumumkan

sudah mengakuisisi Mandau Cipta. Direktur Niaga dan

Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril menyebut, nilai
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akuisisi pembangkit Mandau Cipta sebesar USD 45 juta.

Tugas penyediaan listrik di Blok Rokan dipikul

PLN setelah pada awal Februari lalu, PLN meneken

perjanjian jual beli listrik dengan Pertamina. Tugas lobi-

lobi urusan listrik semula terlihat berat bagi PLN. Sebab

pembangkit Mandau Cipta yang tengah dibidik, sempat

masuk bursa lelang di pasar bebas. Ditawarkan oleh

Chevron kepada siapa saja yang berminat.

PLN mengikuti proses tender tersebut. Kata Bob

Saril, penawaran awal dari Mandau Cipta dinilai ter-

lampau mahal. Dibanderol sebesar USD 300 juta, pada-

hal ketika dibeli pada 20 tahun silam harga pembangkit

tersebut hanya sebesar USD 190 juta. Selisih ini di-

anggap Bob tidak lumrah.

”Kami ikut proses. Kita menawar dengan nilai

aset yang wajar,” tutur Bob soal proses negosiasi dalam

tender tersebut.

Keputusan akuisisi pembangkit Mandau Cipta

masuk dalam agenda jangka pendek PLN, hanya untuk

memasok setrom selama masa transisi Rokan tiga ta-

hun mendatang. Meskipun durasinya tergolong sing-

kat, tapi bagian ini justru yang krusial. Sehingga PLN

terpaksa merogoh kocek untuk pembangkit yang di-

nilai rongsok itu.

Tahap selanjutnya dalam rencana jangka pan-

jang, PLN bakal memasok listrik secara total dari sis-

tem di Sumatera dan pembangunan steam generator

untuk masa pengoperasian permanen setelah 2024,

yang diklaim lebih andal dari mesin yang ada sekarang,

”Bagaimana aset 1 sampai 2 tahun ke depan, itulah

yang kita beli. Sangat penting karena untuk operasional

dan alat lainnya,” ujar Bob.

Ceruk migas terbesar di Indonesia itu kini di-

genggam pelat merah. Melewati drama negosiasi.

Pembangkit listrik plus uap di blok Rokan menjadi kar-

tu as bagi Chevron sebelum hengkang. Ujungnya mem-

buat perusahaan negara harus mengeluarkan tebusan

setara ratusan miliar rupiah.

NASIONAL

33Edisi 20 Agustus - 20 September 2021/Th. XVI

Tugas penyediaan listrik di Blok Rokan dipikul PLN setelah pada awal Februari lalu, PLN meneken perjanjian jual beli listrik dengan Pertamina.



S
UMBER energi fosil, termasuk batu bara, te-

ngah diuji. Pemerintah punya rencana mem-

berlakukan pajak karbon ( ). Saatcarbon tax

ini pemerintah tengah menyiapkan peratu-

ran presiden (perpres) tentang penerapan

nilai ekonomi karbon. Di saat bersamaan, pemerintah

juga memasukkan klausul pajak karbon ini ke dalam

revisi UU Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan

(RUU KUP). Ditargetkan kebijakan ini diterapkan mulai

tahun 2022.

SESUDAH DIPUNGUT

ANCAMAN NAIK

Rencana penerapan regulasi ini masih menyisa-

kan pro dan kontra di kalangan pelaku industri. ”Di

kawasan Asia Pasifik, negara yang sudah menerapkan

kebijakan ini baru Jepang dan Singapura,” terang Ketua

Umum Asosiasi Usaha Jasa Pertambangan Indonesia

(ASPINDO) Frans Kesuma.

Frans menyampaikan hal ini saat membuka dis-

kusi terkait masa depan usaha jasa pertambangan di

tengah gerakan dekarbonisasi. Diskusi ini dilaksana-

kan bersamaan dengan perayaan HUT ASPINDO ke-24.

Frans mengakui bahwa berbagai upaya pengurangan

emisi karbon akan berdampak pada masa depan usa-

ha jasa pertambangan.

”Kalau 20 tahun lalu bisa dikatakan sebagai era

naiknya batu bara, sekarang bisa dikatakan sebagai era

stagnasi atau bahkan memasuki era turun. Ini tentu

akan berdampak pada masa depan usaha jasa per-

tambangan,” tandas Frans yang juga adalah direktur

utama PT Pamapersada Nusantara (PAMA). PAMA me-

rupakan salah satu kontraktor pertambangan terbesar

di Indonesia.

Namun ia juga melihat ada potensi lain di sektor

pertambangan ke depan. Seiring mulai gencarnya pe-

Pemerintah tengah menyusun revisi

kelima RUU perpajakan. Pajak karbon

bakal dimasukkan dalam beleid ini.

Akan berdampak pada industri

pertambangan batu bara, terutama

yang dipakai untuk tenaga listrik.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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ngembangan kendaraan listrik yang ditandai dengan

meningkatnya permintaan baterai sebagai tempat pe-

nyimpanan energi, permintaan nikel dan mineral lain

akan meningkat.

****

Di RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (RUU KUP), pasal 44 G menjelaskan, pajak

karbon dikenakan terhadap emisi karbondioksida hasil

pembakaran bahan bakar fosil. Bersama DPR, ran-

cangan undang-undang itu tengah dibahas. Pemerin-

tah berencana pajak karbon ini akan diberlakukan mu-

lai tahun 2022, terhadap pribadi ataupun badan yang

membeli barang yang mengandung karbon atau meng-

hasilkan emisi karbon.

Besaran pajaknya Rp 75 per kilogram karbon di-

oksida ekuivalen atau satuan uang setara. Atau Rp 75

ribu per ton setara dengan USD 5 per ton. Tarif pajak

karbon ini dihitung berdasarkan harga perdagangan

karbon dari kegiatan (REDD +Result Based Payment

atau Reducing Emission form Deforestration and Forest

Degradation tahun 2020).

Beberapa perusahaan akan dikenakan pajak kar-

bon, di antaranya perusahaan petrokimia, produsen

semen, dan PLTU. Kapan pajaknya dibayarkan, tergan-

tung mana yang digunakan. Kalau pajak pembelian

maka dibayarkan pada saat pembelian. Sementara jika

itu dikenakan pada industri, maka saat beroperasi di-

kenakan pajak.

Dari hitungan Bahana Sekuritas, potensi tamba-

han penerimaan negara sebesar Rp 29 triliun sampai

Rp59 triliun di tahun pertama, dengan catatan harganya

dari Rp71 ribu hingga Rp 141 ribu per ton.

Pajak karbon digunakan untuk mendukung upaya

perubahan iklim, dalam rangka mengurangi emisi kar-

bon menuju emisi bersih nol pada tahun 2060. Menteri

Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk menurunkan

CO hingga 40% dibutuhkan dana sebesar USD479 mi-2

liar.

Antonius Sanyojaya, partner pada Pricewater-

hauseCoopers Indonesia menjelaskan, pajak karbon

menjadi bagian dari upaya global dalam menekan

emisi. Sudah banyak negara yang menerapkan. Meski

beberapa negara besar seperti China dan Amerika Se-

rikat sejauh ini belum menerapkan kebijakan ini. Saat

ini yang ditunggu bagaimana penerapan kebijakan pa-

jak karbon di Indonesia.

Ia menjelaskan secara umum pajak karbon ini

ada dua skema besar yakni pajak karbon dan emission

trading scheme (ETS). Dalam pajak karbon, pajak dike-

nakan atas karbon (CO ) yang dihasilkan jika melebihi2

ambang batas. Sebut saja di PLTU A menghasilkan 1

juta ton CO2 sementara secara aturan dibatasi hanya

700 ribu ton CO2. Maka PLTU tersebut harus membayar

pajak yang 300 ribu ton CO .2

Sementara (ETS) tidakemission trading scheme

menggunakan skema penalti. Jika perusahaan A mem-
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Dalam pajak karbon, pajak dikenakan atas karbon (CO ) yang dihasilkan jika melebihi ambang batas.2



produksi karbon lebih tinggi dari yang diatur maka wa-

jib membeli kekurangan karbon tersebut. Skema ini

memungkinkan perdagangan antara perusahaan yang

butuh kredit karbon dengan yang punya tabung karbon

berjalan secara alami. ”Ketika batasan dilewati akan

dikenakan penalti. Kalau tidak melewati maka bisa di-

perjualbelikan,” terang Antonius.

Sementara karbon kredit lebih pada kredit yang

dihasilkan untuk menunda atau menghindari emisi

karbon seperti upaya reforestrasi atau pro-renewable

yek. Kredit ini bisa diperdagangkan oleh pihak yang

butuh untuk menutup kekurangan emisi karbon yang

dihasilkan. Sehingga bisa mengurangi pajak karbon

atau kurangi pinalti.

Anton mengakui ada plus dan minus atas pilihan

skema. Pajak karbon lebih memenuhi kepastian dari

harga dan juga kepastian penerapannnya. ETS lebih

gampang diterapkan ke penghasil karbon terbesar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu-

bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menjelaskan

bahwa saat ini APBI sedang mengkaji dampak dari ke-

bijakan pajak karbon ini. Ia juga menjelaskan bahwa

APBI juga bersama dengan APINDO terus mem-

perjuangkan kepentingan industri terkait masuknya

pajak karbon dalam RUU KUP.

”APBI sedang mengkaji bagaimana dampak pa-

jak karbon ini terhadap industri pertambangan karena

sebagian besar batu bara yang dihasilkan dikonsumsi

oleh PLTU. Tentu akan berdampak pada PLN dan IPP

akan berujung pada naiknya harga listrik,” terang Hen-

dra.

Ia kemudian menjelaskan bahwa sampai saat ini

beberapa negara produsen batu bara belum menerap-

kan pajak karbon. Austalia sempat menerapkan aturan

ini namun hanya berlangsung selama dua tahun. Pada

2014 penerapan aturan tersebut dibatalkan, karena ke-

bijakan ini berdampak pada pengurangan tenaga ker-

ja. ”Oleh karenanya kami meminta Pemerintah untuk

mengkaji aturan ini secara konprehensif,” tandas Hen-

dra.
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Menurutnya jika tujuannya untuk menekan emisi

karbon maka ada banyak cara yang dilakukan di sektor

pertambangan. ”Mulai dari mempercepat kegiatan re-

klamasi dan rehabilitasi lahan, penggunaan B30 di ope-

rasional tambang, sampai pemanfaatan EBT di area

tambang,” tandas Hendra.

Selain itu menurut Hendra perusahaan tambang

juga bisa melakukan kegiatan penambangan secara

lebih efisien. ”Semakin efisien sebuah kegiatan pe-

nambangan akan sangat berkontribusi pada efek ru-

mah kaca. Penggunaan truk listrik dan beberapa hal

praktis bisa dilakukan sebagai upaya menekan emisi

gas rumah kaca,” tandas Hendra.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi

Notonegoro mengingatkan pemerintah untuk lebih

berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini meng-

ingat saat ini masih dalam situasi pandemi. Ekonomi

nasional dan global pun sedang dalam pemulihan. Pe-

merintah sendiri memberikan ruang defisit untuk

APBN saja sampai 2023 dibolehkan untuk lebih dari 3%.

”Umumnya ketika pajak karbon ini diterapkan

harga karbon di negara tersebut akan mengikuti for-

mula harga pasar atau harga keekonomian. Karena

prinsipnya pajak karbon ini berkebalikan dengan subsi-

di. Pajak karbon akan jadi penambah harga sementara

subsidi akan jadi pengurang harga,” tandas Komaidi.

Komaidi mengatakan ada yang tidak selaras da-

lam kebijakan energi nasional. Di satu sisi ada subsidi

untuk listrik dan BBM tetapi di sisi lain pemerintah be-

rencana menerapkan pajak karbon. ”Sekarang ini har-

ga energi fosil murah karena adanya subsidi untuk

menjaga daya beli masyarakat. Harusnya secara berta-

hap dihilangkan subsidinya baru kemudian dikenakan

pajak karbon,” tandasnya.

Komaidi mendorong pemerintah untuk mengkaji

secara lebih serius terkait hal ini. ”Kalau pajak karbon

diterapkan hampir semua energi fosil akan terdampak

mulai dari BBM, batu bara, dan gas. Harganya akan le-

bih mahal,” tandasnya.

Di sisi lain ia mengatakan sejauh ini pertumbuhan

EBT masih terbilang lamban. Porsi energi fosil dalam

bauran energi masih dominan antara 85-90% dari

energi baru dan terbarukan. Sementara konsumen

energi terbesar di Indonesia ada di tiga sektor yakni

industri, transportasi dan kelistrikan.

Semua sektor ini berkontribusi besar dalam pem-

bentukan PDB Indoensia. Kalau ada kejutan, maka

bakal ada ancaman terhadap kontraksi ekonomi Indo-

nesia. Karena biaya ekonomi akan lebih tinggi. ”Kalau

kontraksi ekonomi terjadi maka penerimaan negara

dari pajak akan berkurang. Jangan sampai pemerintah

mengejar di kisaran Rp 26-50 triliun namun kehilangan

potensi pemasukan yang jauh lebih besar,” tandas Ko-

maidi.
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P
ERUSAHAAN jasa pertambangan, seperti

kontraktor tambang, merupakan pemain

penting di industri pertambangan Indonesia.

Di batu bara, misalnya, sebagian besar kegi-

atan operasi tambang dilakukan kontraktor.

Saat industri tambang digoyang transisi energi, usaha

jasa ikut kesenggol.

PENGURANGAN KARBON
USAHA JASA DIGOYANG

Muncul desakan kuat untuk melakukan transisi,

dari energi fosil menuju ke energi ramah lingkungan,

demi mencapai emisi karbon nol. Pemerintah Indo-

nesia menargetkan emisi nol itu tercapai pada 2060.

Untuk itu dilakukan berbagai cara, salah satunya tran-

sisi energi.

Kuatnya desakan melakukan transisi energi

membuat sebagian kalangan menilai bahwa era energi

fosil segera berakhir. Dalam bahasa lebih gamblang,

Ketua Umum Asosiasi Usaha Jasa Pertambangan (AS-

PINDO) Frans Kesuma mengatakan bahwa ke depan

kita akan menghadapi era penurunan industri batu

bara.

”Kalau 20 tahun lalu bisa dikatakan sebagai era

coal booming, maka sekarang bisa dikatakan sebagai

era stagnasi atau bahkan memasuki era dideclining

industri batu bara,” tandas Frans. Ia mengatakan hal ini

saat membuka acara ulang tahun ASPINDO yang ke-24

pada 27 Agustus silam. Frans adalah direktur utama PT

Pamapersada Nusantara (PAMA), salah satu kontraktor

pertambangan terbesar di Indonesia.

Ada desakan cukup kuat untuk mulai

meninggalkan energi fosil, termasuk

batu bara. Namun dari fakta yang ada

sejauh ini, masih butuh waktu untuk

benar-benar meninggalkan batu bara.

Potensi di komoditi tambang lain masih

terbuka.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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Ia menjelaskan, saat ini pemerintah serius men-

dorong berkurangnya pancaran karbon lewat berbagai

cara. Di antaranya, melakukan transisi dari energi ber-

basis fosil ke energi baru dan terbarukan. PLN bahkan

telah mengumumkan tidak akan membangun PLTU

baru di 2025, dan mulai menutup PLTU tahun 2030.

”Berbagai upaya pengurangan emisi karbon akan ber-

dampak pada masa depan usaha jasa pertambangan,”

tandas Frans.

Frans melihat ada potensi cukup besar yang bisa

dimanfaatkan oleh usaha jasa pertambangan. Ia mene-

gaskan industri tambang bukan hanya industri batu

bara. Ada potensi lain di sektor pertambangan ke de-

pan. Gencarnya pengembangan kendaraan listrik akan

meningkatkan permintaan baterai sebagai tempat pe-

nyimpanan energi. Ini akan meningkatkan permintaan

terhadap nikel, mineral tanah jarang, bijih besi, dan

komoditi tambang lain yang dibutuhkan dalam pe-

ngembangan energi baru dan terbarukan.

”Era baru yang akan terjadi diharapkan akan me-

lebihi era 20 tahun lalu. Ini juga menjadicoal booming

peluang yang harus dimanfaatkan oleh anggota Aspin-

do untuk memberikan kontribusi lebih besar lagi di

pertambangan non-batu bara. Isu dekarbonisasi bukan

semata jadi hambatan tetapi peluang untuk masuk ke

era yang tentu berbeda dari era yang sekarang,” tandas

Frans.

****

Batu bara menjadi salah satu sumber energi fosil

yang saat ini mendapat sorotan. Namun batu bara

sejauh ini masih menjadi sumber energi fosil pilihan

karena lebih murah dibanding sumber energi yang lain.

Lembaga riset McKenzie menyebutkan puncak pro-

duksi batu bara di Eropa akan terjadi pada tahun 2027.

Selanjutnya akan turun secara perlahan sampai 2040

sampai 2050.
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Pemerintah serius mendorong berkurangnya pancaran karbon lewat berbagai cara, seperti melakukan transisi dari energi berbasis fosil ke energi baru dan
terbarukan.

Frans Kesuma, Ketua Umum Asosiasi Usaha Jasa Pertambangan Indonesia
(ASPINDO)



Di Asia penurunannya tidak akan signifikan, kare-

na masih banyak pembangkit listrik tenaga uap yang

beroperasi, maupun yang akan dibangun. Bahkan di

Asia, termasuk Indonesia, juga Australia, sampai 2020

batu bara masih mendominasi sebagai sumber energi

dengan prosentasi hingga 61%. Kalau dilihat dari data

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), konsumsi

batu bara sebagai sumber energi masih cukup besar

hingga 2050.

Di Asia Pasifik sejauh ini rencana penambahan

PLTU masih terjadi. Bangladesh, India, Pakistan, Myan-

mar, Vietnam,Filipina, dan Kamboja masih akan mem-

bangun PLTU dengan kapasitas cukup besar. Ini didu-

kung dengan cadangan batu bara, yang sebagian besar

ada di Asia Pasifik, termasuk Australia.

”Saya masih optimistis, sampai 30 tahun ke depan

usaha batu bara dan jasa pertambangan prospeknya

baik,” tandas Staf Khusus Menteri ESDM, Irwandy Arif.

Guru besar pertambangan dari Institut Teknologi

Bandung itu menyebutkan bahwa meski Indonesia su-

dah menandatangani Perjanjian Paris, proses transisi

masih butuh waktu. Apalagi perkembangan energi ba-

ru dan terbarukan di Indonesia terbilang lamban.

”Meski demikian kita perlu melakukan berbagai lang-

kah antisipasi untuk menghadapi perubahan ini ke de-

pan,” terang Irwandy, yang juga adalah ketua Indonesia

Mining Institute (IMI).

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Ekse-

kutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia

(APBI) Hendra Sinadia. Menurutnya meski cadangan

secara teknis masih kurang lebih 60-an tahun, namun

ada perkembangan terbaru terkait dengan Perjanjian

Paris yang bisa membuat masa pemanfaatan batu bara

semakin cepat.
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Dari sisi pemberitaan banyak yang menyebut era

batu bara akan berakhir, dilihat dari trend pemanfaatan

batu bara di beberapa belahan dunia, batu bara Indo-

nesia masih ada prospek. ”Batu bara kita masih diserap

beberapa negara, seperti China,” tandas Hendra.

Selain itu menurut Hendra ada berbagai upaya

yang bisa dilakukan perusahaan dalam upaya men-

dukung upaya menuju emisi karbon nol. Mulai dari

mendorong hilirisasi batu bara seperti gasifikasi, pem-

buatan syngas, dan DME. Namun ini juga akan bergan-

tung pada keekonomian proyek tersebut. ”Aspek ke-

ekonomian ini sangat bergantung pada insentif yang

diberikan pemerintah baik fiskal dan non-fiskal,” tan-

das Hendra.

Hal lain yang bisa dilakukan adalah penggunaan

B30, pemanfaatan B30 di lokasi tambang, serta upaya

mempercepat reklamasi dan rehabilitasi. ”Untuk usa-

ha jasa pertambangan hal yang bisa dilakukan adalah

mendorong kegiatan usaha lebih efisien sehingga bisa

menekan penggunaan BBM dan lainnya. Termasuk

penggunaan truk listrik,” terang Hendra.

*****

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Ba-

tubara Lana Saria menjelaskan peran usaha jasa per-

tambangan sangat besar. Dari data Ditjen Minerba, ter-

lihat ada peningkatan jumlah pemilik izin usaha jasa

pertambangan (IUJP). Di tahun 2019, jumlah IUJP ada

691, menjadi 719 IUJP di kuartal IV tahun 2020. Kontri-

busi lainnya berupa dampak ganda, termasuk tenaga

kerja dan penerimaan negara.

”Penerimaan negara dari usaha jasa pertamba-

ngan mencapai Rp 4,48 triliun. Di tahun 2019 realisasi

investasinya sebesar Rp 56,07 triliun dan di tahun 2020

menjadi Rp 70,31 triliun,” terang Lana. Menghadapi

tantangan industri pertambangan, Lana mendorong

perusahaan jasa pertambangan untuk terus melaku-

kan inovasi sehingga terus bisa berperan positif bagi

negara.

Di sektor batu bara, beberapa langkah sudah di-

lakukan. Produksi dikendalikan, sehingga batu bara ti-

dak lagi dilihat sebagai komoditi, tetapi sebagai sumber

energi. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan

pemanfaatan domestik. Dalam hal ini mendorong kegi-

atan hilirisasi.

Lana menilai Indonesia belum akan meninggal-

kan secara penuh batu bara. Dari sisi cadangan, batu

bara Indonesia masih bisa dimanfaatkan sampai 60

tahun ke depan. Di sisi lain, bauran energi berjalan

lamban. Bahkan untuk pengembangan energi baru

dan terbarukan masih butuh batu bara.

Terkait adanya wacana penerapan pajak karbon,

Lana memastikan, Kementerian ESDM akan menga-

wal kebijakan tersebut agar tidak menekan investasi di

sektor pertambangan, khususnya di batu bara.
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Hal lain yang bisa dilakukan adalah penggunaan B30, pemanfaatan B30 di lokasi tambang.



S
alah satu yang sedang didorong Pemerintah

saat ini di industri pertambangan batu bara

adalah hilirisasi. Sudah ada beberapa proyek

hilirisasi batu bara yang dicanangkan. Mulai

dari proyek gasifikasi batu bara yang dilak-

sanakan oleh PTBA dan bermitra dengan Pertamina

dan Air Product. Kemudian ada juga proyek hilirisasi

batu bara di Kalimantan Timur yangCoal to methanol

dilaksanakan PT Kaltim Prima Coal, Itacha dan Air

Product.

Semua langkah ini dimaksudkan untuk menda-

patkan nilai tambah. Selain itu ada manfaat lain seperti

yang disampaikan oleh Asisten Gubernur Bank Indone-

sia Dwi Pranoto. Bank Indonesia menurut Dwi mendu-

kung kegiatan hilirisasi batu bara lewat proses gasi-

fikasi untuk mengurangi ketergantungan impor bahan

bakar. Pada akhirnya akan mengurangi tekanan defisit

transaksi berjalan (CAD).

BANTU KURANGI TEKANAN CAD

HILIRISASI BATU BARA

Ini terkait dengan rencana gasifikasi batu bara

untuk menghasilkan Dimethyl Ether yang bisa menjadi

substitusi LPG. Langkah ini menurut Dwi sudah sejalan

dengan tren transisi energi global sebagai bagian dari

upaya merealisasikan salah satu target tujuan pem-

bangunan berkelanjutan (Sustainable Development

Goals).

”Gasifikasi akan menjadi alternatif energi masa

depan. Sehingga upaya ini bertujuan mengurangi im-

por bahan bakar, meningkatkan ketahanan energi dan

mengurangi emisi,” katanya, dalam diskusi bertema

”Pemanfaatan Hilirisasi Batu bara untuk Pemulihan

Ekonomi”, pada Rabu (1/9).

Dwi menegaskan Bank Indonesia sangat mendu-

kung upaya hilirisasi batu bara yang dapat mengurangi

ketergantungan impor bahan bakar, sehingga tentunya

hilirisasi akan membantu mengurangi CAD.

Tidak hanya itu, kegiatan hilirisasi batu bara juga

diharapkan mampu memberikan dampak ganda bagi

perekonomian daerah dan membantu mengurangi ri-

siko terimbas dari dinamika harga komoditas global
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yang cenderung bergerak fluktuatif. ”Transformasi

energi terbarukan yang telah dilakukan Tiongkok sela-

ma satu dekade memang beresiko mempengaruhi ki-

nerja lapangan usaha pertambangan batu bara ke de-

pan, apabila upaya hilirisasi batu bara tidak diakse-

lerasi,” lanjut Dwi.

Selain dapat menghasilkan produk DME, batu ba-

ra juga bisa diolah untuk menghasilkan produk etha-

nol. Kemudian, gasifikasi juga didorong agar mampu

mengubah batu bara menjadi metanol. Pasalnya, me-

tanol diproyeksi akan tetap menjadi komoditas penting

bagi industri petrokimia ke depan.

”Hal tersebut secara pasti akan membuat kebu-

tuhan metanol meningkat di masa mendatang. Dengan

demikan gasifikasi batu bara juga berperan mendo-

rong ketertkaitan industri domestik,” ujarnya.

Dwi menyebutkan, bank sentral akan terus men-

dukung percepatan energi hijau, melalui kebijakan-ke-

bijakan moneternya. ”BI juga saat ini tengah mengem-

bangkan kerangka keuangan hijau untuk dapat meng-

optimalkan, sebagai salah satu sumber pertumbuhan

ekonomi baru di Indonesia,” ucapnya.

Sementara Direktur Eksekutif Asosiasi Pertamba-

ngan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia me-

ngatakan hilirisasi batu bara baru mulai mendapat jus-

tifikasi hukum dan ketegasan Pemerintah ada di UU

No.3 tahun 2020 yang merupakan revisi atas UU No.4

tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mi-

neral dan Batu bara. Juga dengan kehadiran UU Cipta

Kerja.

Hendra menegaskan bahwa pelaku usaha di sek-

tor pertambangan akan mendukung setiap program

pemerintah termasuk hilirisasi batu bara. Namun me-

nurutnya yang krusial di sini adalah soal keekonomian.

”Kunci dari pengembangan ini adalah nilai ke-

ekonomian. Oleh karenanya yang kita dorong bersama

adalah bagaimana proyek proyek tersebut bisa eko-

nomis. Karena bagi perusahaan batu bara yang bisnis

intinya adalah mengolah batu bara sebagai sumber

energi. Namun dengan adanya kebijakan hilirisasi

maka hal ini punya struktur bisnis yang berbeda, pasar

yang baru, harga yang baru pula,” terang Hendra.

Hendra kemudian menyebut beberapa harapan

pelaku usaha agar kegitan ini bisa ekonomis. Mulai dari

royalty batu bara untuk gasifikasi menjadi 0% yang

sudah diakomodir dalam UU Cipta Kerja, formula har-

ga khusus batu bara untuk gasifikasi, masa berlaku IUP

sesuai dengan umur keekonomian proyek gasifikasi,

PPH Khusus Badan sesuai dengan umur ekonomis pro-

yek gasifikasi batubara.

Kemudian pembebasan PPN jasa pengolahan ba-

tu bara jadi syngas jadi 0%, Pembebasan PPN EPC kan-

dungan lokal, harga patokan produk gasifikasi seperti

harga patokan DME, Pengalihan sebagian subsidi LPG

ke DME sesuai porsi LPG yang disubsidi dan kepastian

offtaker produk hilirisasi.

”Sebagian sudah diakomodir Pemerintah dan kita

masih menungu PP Pengusahan mineral dan batu bara

sebagai turunan dari UU Minerba yang baru yang saat

ini sedang finalisasi,” tutup Hendra.

Hendra juga menegaskan karena proyek hilirisasi

ini jangka panjang maka perlu dijaga konsistensi kebi-

jakan seperti harga juga insentif fiskal dan non fiskal.
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Salah satu yang sedang didorong Pemerintah saat ini di industri pertambangan batu bara adalah hilirisasi.



G
ELIAT pembangunan nikel dansmelter
beberapa komoditi tambang di kawasan

Indonesia timur mulai berbuah hasil.

Menurut Menteri Koordinator Maritim dan

Investasi Luhut B Pandjaitan, sudah tujuh

kawasan industri terintegrasi yang mengolah produk

tambang untuk pengolahan dan pemurnian nikel.

”Dulu sekitar 70 persen ekonomi Indonesia ada di

Jawa dan Sumatera. Sisanya di Indonesia Timur. Seka-

rang tiga wilayah yang ekonominya surplus semuanya

dari Indonesia timur,” tandas Luhut.

TUMBUH SETELAH MASUK HILIR
Saat ini beberapa kawasan industri beroperasi di

Indonesia timur, yaitu PT Indonesia Morowali Industrial

Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Kemudian

kawasan industri yang dikelola PT Virtue Dragon Nickel

Industri di Konawe, Sulawesi Tenggara. Ada juga ka-

wasan industri yang dikelola PT Indonesia Weda Bay

Industrial Park (IWIP) di Maluku Utara. Ada juga di Pu-

lau Obi, Halmahera Selatan, yang dimiliki Harita Group.

Pada 7 Juli lalu, Menko Luhut B Pandjaitan dan

sejumlah menteri meresmikan pabrik pemurnian nikel

menjadi produk bahan baku baterai kendaraan listrik.

Nikel di Pulau Obi dikenal memiliki kadar rendah.

Untuk itu, Halmahera Persada Lygend, anak usaha Ha-

rita yang mengelola pabrik nikel di Pulau Obi, meru-

pakan fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih nikel

kadar rendah dengan teknologi hidrometa-(limonite)
lurgi yang dikenal sebagai high pressure acid leach
(HPAL), atau pelindian dengan asam bertekanan tinggi.

Ini merupakan pabrik dengan teknologi HPAL pertama

di Indonesia.

Luhut menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi

produk tambang membawa manfaat bagi perekono-

mian Indonesia. ”Ekspor Indonesia tahun lalu dari besi

Kebijakan hilirisasi di sektor

pertambangan memberikan nilai

tambah atas produk tambang dan

meningkatkan ekonomi wilayah

tersebut. Kawasan Indonesia timur

mulai menggeliat.
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baja mencapai USD 10 miliar, sangat menolong per-

ekonomian kita. Tahun ini akan meningkat menjadi

USD 20 miliar. Tahun 2024 diperkirakan mencapai USD

35 miliar. Sehingga nantinya defisit transaksi berjalan

tidak menjadi isu lagi untuk kita,” tandas Luhut saat

menjadi bintang tamu di televisi, dengan pembawa

acara wartawan senior Andy F Noya.

Pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun ini men-

capai 7,7%. Lumayan, mengingat pandemi belum usai.

Kenaikan angka pertumbuhan ekonomi yang demi-

kian besar disebabkan oleh setidaknya dua hal. Perta-

ma, kinerja pertumbuhan ekonomi periode yang sama

tahun lalu tercatat -5,32%. Kedua, kondisi perekono-

mian global mulai pulih.

Daerah-daerah di luar Pulau Jawa berada di uru-

tan atas sebagai pencatat pertumbuhan ekonomi ter-

tinggi. Maluku Utara di tempat teratas, tumbuh 16,89%.

Setelah itu Sulawesi Tengah (15,59%), lalu Papua

(13,14%).

Pertumbuhan Maluku Utara, Sulawesi Tengah,

dan Papua, di antaranya ditopang sektor pertamba-

ngan dan galian. Maluku Utara punya nikel. Beberapa

smelter lagi dibangun. Ada yang mengolah nikel men-

jadi bahan baku baja. Nikel berkadar rendah diolah

dengan teknologi HPAL untuk menghasilkan bahan

baku baterai.

Dari kajian kantor perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Maluku Utara, dirilis Mei 2021, disebutkan dari

sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara

ditopang tingginya akselesari komponen ekspor serta

meningkatnya investasi. Ini semua disokong aktivitas

hulu sampai hilir sektor pertambangan dan pengo-

lahan.

Hal yang sama juga terjadi pada Provinsi Papua.

BPS menyebutkan ekonomi Papua ditopang oleh sek-

tor pertambangan dan galian yang tumbuh 13,14% di

kuartal II tahun ini, menguat 34,44% bila dihitung se-

cara tahun per tahun. Pendongkrak utamanya adalah

PT Freeport Indonesia (PTFI).

Untuk Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonomi

kuartal II tahun ini ditopang industri pengolahan, per-

tambangan, penggalian, serta konstruksi. Di daerah ini

ada kawasan industri yang khusus mengolah nikel

yakni Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Selain

itu PT Vale Indonesia menggandeng dua perusahaan

asal China membangun di Morowali. Keduasmelter
perusahaan itu adalah Taiyuan Iron & Steel Co Ltd dan

Shandong Xinhai Technology Co.Ltd. Kerjasama ketiga

pihak itu diteken pada pertengahan Juni lalu, di Jakarta.

*****

Kebijakan hilirisasi diamanatkan UU Nomor 4 Ta-

hun 2009 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mine-
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Beberapa smelter lagi dibangun, ada yang mengolah nikel menjadi bahan baku baja. Nikel berkadar rendah diolah dengan teknologi HPAL untuk menghasilkan
bahan baku baterai.



ral dan Batubara, maupun perubahannya, UU Nomor 3

Tahun 2020. Di tahun 2014, pemerintah melarang eks-

por bijih, tapi kemudian dilonggarkan sampai 2017.

Keran ekspor dibuka lagi sampai 2021. Tetapi di akhir

2019, pemerintah kembali melarang ekspor khusus

untuk nikel.

Komoditi mineral lainnya masih dibolehkan eks-

por dengan beberapa persyaratan. Salah satunya ke-

majuan pembangunan smelter.
Data Kementerian ESDM menunjukkan, sampai

Desember 2020, ada 19 dari beberapa komo-smelter
diti, 13 di antaranya nikel. Dua bauksitsmelter smelter
sudah pada tahap produksi. Untuk tembaga, sudah dua

smelter yang berproduksi, dan dua sedang dibangun.

Juga ada mangan dan bijih besi. Total yang se-smelter
dang dibangun ada 34 . Pada 2024, diharapkansmelter
ada 53 smelter.

Catatan Kementerian Perindustrian menyebut-

kan, di sektor industri mineral logam, saat ini telah

terbangun industri terintegrasi yangstainless steel
menghasilkan produk turunan nikel dengan kapasitas

4 juta ton per tahun. Kapasitas produksi ditargetkan

pada tahun 2022 mencapai 6 juta ton per tahun. Peme-

rintah juga telah membangun fasilitas pengolahan bijih

bauksit ke alumina dengan kapasitas produksi 3 juta

ton per tahun.

Menteri Perindustrian menyebutkan sektor indus-

tri pengolahan di Indonesia selalu menunjukkan per-

tumbuhan positif. Sektor ini juga menjadi salah satu

penggerak perekonomian Indonesia. Meski sempat

beberapa kali tumbuh negatif, pemulihannya terbilang

cepat.

Seperti saat ini, meski sempat tercatat -2,93% di

tahun 2020 karena pandemi Covid-19, namun mema-

suki triwulan II tahun ini sudah positif di angka 6,91%.

Bahkan menurut catatan Kementerian Perindustrian,

kontribusi ekspor sektor industri pengolahan dalam

ekspor nasional terbilang besar yakni 80,3% pada tahun

2020. Di periode Januari sampai Juni tercatat 78,80%.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga me-

negaskan kebijakan hilirisasi bermanfaat dalam me-

ningkatkan nilai tambah terhadap perekonomian, pe-

ningkatan investasi dalam negeri, pembukaan lapa-

ngan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbu-

han industri manufaktur dalam negeri.

*****

SECARA umum dapat dikatakan kegiatan usaha

di sektor pertambangan tidak banyak terpengaruh oleh

pandemi Covid-9, meski harus melakukan beberapa

proses adaptasi. Seiring dengan pulihnya ekonomi di

beberapa negara, permintaan komoditi tambang per-

lahan mulai naik.
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Data Kementerian ESDM menunjukkan, sampai Desember 2020, ada 19 smelter dari beberapa komoditi, 13 di antaranya smelter nikel. Dua smelter bauksit sudah
pada tahap produksi. Untuk tembaga, sudah dua smelter yang berproduksi, dan dua sedang dibangun.



Permintaan yang meningkat ini mengerek harga

komoditi. Batu bara misalnya. Indeks harga batu bara

acuan bulan Agustus menembus rekor tertinggi selama

10 tahun terakhir. Kebutuhan batu bara China dan be-

berapa negara di Asia Pasifik menjadi pemicunya.

Harga beberapa komoditi tambang lainnya yang

seperti nikel, tembaga, timah juga ikut menguat. De-

mikian pula dengan nikel. Kenaikannya terutama di-

picu oleh trend mobil listrik.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan

Reformasi Sektor Pertambangan Irwandy Arif, dalam

diskusi Majalah TAMBANG pada 16 Agustus lalu me-

nyampaikan kinerja sektor ESDM khusus minerba.

Realisasi produksi batu bara sepanjang Juni 2021 men-

capai 51,6 juta ton. Total akumulasi dari Januari sampai

Juni 2021 mencapai 285,7 juta ton. Ini setara 45,72%

dari target produksi batubara tahun 2021 sebesar 625

juta ton.

Target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di

Kementerian ESDM di tahun 2021 mencapai Rp 242,1

triliun. Realisasi sampai semester I sebesar Rp 69,31

triliun.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi

Notonegoro mengatakan, migas dalam sejarahnya per-

nah memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap pe-

nerimaan negara dan hibah. ”Saat ini meski secara

porsi menurun namun secara nominal masih cukup

besar,” terang Komaidi.

Saat ini pun, Komaidi menyebutkan, komoditi

tambang seperti batu bara, produk mineral hasil olahan

dan migas, terbukti membantu neraca dagang dan pe-

rolehan devisa negara dalam beberapa bulan terakhir.

”Dampak positifnya tidak terbantahkan. Hampir

sebagian besar fasilitas publik yang ada saat ini adalah

kontribusi dari hasil tambang. Namun adanya keru-

sakan lingkungan juga perlu diperhatikan,” Komaidi

mengingatkan.

Komaidi menyebutkan, kebijakan pemerintah

untuk mendorong hilirisasi secara tidak langsung telah

membantu munculnya kawasan kawasan industri ba-

ru di luar Jawa, bahkan di Indonesia bagian tengah dan

bagian timur. ”Indonesia bagian tengah dan bagian ti-

mur menyimpan potensi sumber daya alam yang sa-

ngat luar biasa. Ketika pemerintah mendorong hiliri-

sasi, selain mendatangkan nilai tambah atas produk

tambang, juga membawa dampak lain dengan mun-

culnya sentra-sentra industri baru,” terang Komaidi.

Munculnya industri berbasis SDA tambang dan

beberapa kawasan industri khusus itu menggerakkan

pertumbuhan ekonomi.
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Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute

Kebijakan pemerintah untuk mendorong hilirisasi secara tidak langsung telah membantu munculnya kawasan kawasan industri baru di luar Jawa, bahkan di
Indonesia bagian tengah dan bagian timur.



P
RODUSEN tembaga terbesar di Indonesia,

PT Freeport Indonesia (PTFI), baru saja me-

ngumumkan penandatanganan kontrak ker-

ja sama untuk kegiatan engineering, pro-

curement, constructiondan (EPC) proyek

smelter Manyar miliknya. Acara ini dilaksanakan pada

Kamis, 15 Juli 2021. Perusahaan yang digandeng ada-

lah PT Chiyoda International Indonesia.

JEPANG TERBILANG
CHINA MENGHILANG

Chiyoda International Indonesia merupakan

anak usaha Chiyoda Corporation asal Jepang. Sejak

1948, Chiyoda berusaha di sektor energi seperti industri

minyak, gas, bahan kimia, lingkungan, konservasi

energi, dan fasilitas industri. Saat ini Chiyoda banyak

terlibat dalam proyek rekayasa, pengadaan, dan kons-

truksi (EPC) di seluruh dunia.

Dalam kerja sama dengan Freeport, Chiyoda akan

menggarap pembangunan berkapasitas 1,7 ju-smelter

ta ton konsentrat per tahun serta fasilitas pengolahan

logam di Kawasan Pelabuhan dan Industri Terpadu

(JIIPE), Gresik, Jawa Timur.

”Penandatanganan kontrak ini menegaskan ko-

mitmen PT Freeport untuk membangun , se-smelter

suai dengan kesepakatan divestasi tahun 2018. Di te-

ngah berbagai tantangan pandemi COVID-19 yang di-

alami Indonesia dan seluruh pihak yang terlibat dalam

proyek ini, kami terus melakukan penyesuaian agar ka-

mi dapat terus bekerja sambil tetap mengedepankan

kesehatan dan keselamatan seluruh tenaga kerja serta

masyarakat di sekitar area kerja,” ujar Presiden Direk-

tur PTFI Tony Wenas.

Dijelaskan pula bahwa kerja sama ini sempat ter-

tunda di antaranya karena pandemi Covid-19. Bahkan

Ditopang berkembangnya energi baru

dan terbarukan serta kendaraan listrik,

permintaan tembaga diperkirakan

meningkat. Indonesia termasuk salah

satu negara produsen tembaga dunia.

Di tahun 2023 diharapkan ada

tambahan dua dari duasmelter

produsen tembaga terbesar Indonesia.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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Freeport - Chiyoda akan menggarap pembangunan smelter berkapasitas 1,7 ju-ta ton konsentrat per tahun
serta fasilitas pengolahan logam di Kawasan Pelabuhan dan Industri Terpadu (JIIPE), Gresik, Jawa Timur.



PTFI sempat juga mengirim surat ke Kementerian

ESDM meminta mundurnya masa daricommissioning

tahun 2023 menjadi tahun 2024. Sampai saat ini tidak

ada jawaban dari Kementerian ESDM.

Di sisi lain, keekonomian tembaga me-smelter

mang menjadi isu hangat. Konsentrat tembaga sudah

mencapai kadar tembaga 95%. Untuk meningkatkan

kadarnya maka perlu dimurnikan lagi untuk mencapai

kadar 99,9%. Untuk itu dibutuhkan investasi yang ma-

hal.

Meski demikian dalam berbagai kesempatan Pre-

siden Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan komit-

mennya membangun tembaga. Pembangunansmelter

smelter tembaga menjadi bagian dari perjanjian PTFI

dengan Pemerintah Indonesia pada 2018 sebagai salah

satu syarat perpanjangan operasi.

Dalam laporan kinerja Freeport McMoRan Inc di-

sebutkan bahwa terkait dengan ada dua lang-smelter

kah yang dilakukan PTFI. Pertama dengan mening-

katkan kapasitas PT Smelting, tembaga di Gre-smelter

sik. Di perusahaan ini PTFI menguasai 25% saham. Saat

ini kapasitas produksi Smelting Gresik adalah 1 juta ton

konsentrat, setahun. Nantinya ditingkatkan menjadi 1,3

juta ton.

PTFI juga membangun tembaga baru dismelter

Gresik, dengan kapasitas 1,7 juta metrik ton konsentrat

per tahun, diharapkan selesai pada 2023. Namun ma-

sih bergantung pada situasi pandemi.

Kerja sama Chiyoda dan Freeport sekaligus me-

negaskan batalnya rencana kerja sama dengan Tsing-

shan, yang pusatnya di China. Sebelumnya PTFI tertarik

untuk bekerja sama dengan perusahaan asal China itu

untuk membangun tembaga di Weda Bay, Ma-smelter

luku Utara. Salah satunya terkait investasi untuk smel-

ter. Di situ Tshingsan menanggung sebagian besar

biaya.

Selain itu, Tsingshan juga disebut-sebut memiliki

teknologi yang bisa menekan belanja modal, sehingga

lebih efisien. Ini sekaligus menjawab masalah yang se-

lama ini menjadi persoalan terkait tembaga.smelter

Nilai investasi yang besar yang mempengaruhi keeko-

nomian. Tsingshan siap menanggung 92,5% biaya pro-

yek, sedangkan 7,5% sisanya akan ditanggung oleh

Freeport. ini nantinya berkapasitas 2,4 juta tonSmelter

dengan biaya sekitar USD 2,5 miliar.

****
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Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Pembangunan smelter tembaga menjadi bagian dari perjanjian PTFI dengan Pemerintah Indonesia pada 2018 sebagai salah satu syarat perpanjangan operasi.



Selang beberapa hari kemudian gilirian Amman

Mineral mengumumkan perusahaan EPC untuk smel-

ter tembaganya. Lewat anak usahanya, PT Amman

Mineral Industri (AMIN), perusahaan menerbitkan su-

rat minat untuk konsorsium NFC (China Non-ferrous

Metal Industry's Foreign Engineering and Construction

Co., Ltd) sebagai kontraktor engineering, procurement

dan construction (EPC), dan NERIN (China Nerin Engi-

neering Co., Ltd.).

Kedua mitra ini akan menjadi penyedia layanan

teknis untuk pembangunan proyek AMMAN dismelter

Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Barat berdasarkan . Acaralump sum turn key (LSTK)

penandatanganan LoI dilakukan secara virtual pada

hari Kamis, (22/7) dan turut disaksikan Direktur Jen-

deral Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin.

Presiden Direktur AMIN, Rachmat Makkasau me-

nandatangani LoI dari kantor pusat AMMAN di Jakarta.

Di kesempatan itu, Rachmat menyampaikan apresi-

asinya atas dukungan dari berbagai pihak. Ia mengakui

bahwa proses ini telah berlangsung cukup lama dan

penuh tantangan.

”Saya senang sekali untuk menyampaikan bahwa

dalam proses dan negosiasi, kedua belah pi-bidding

hak telah menyetujui rangkaian pekerjaan yang harus

dipenuhi oleh kontraktor EPC, berikut dengan keten-

tuan teknis serta komersial untuk kontrak. Saya ingin

mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang

telah bersabar dan gigih untuk menjalani proses

bidding ini, di tengah tantangan yang begitu besar aki-

bat pandemi COVID-19,” ungkap Rachmat.

NFC dan Nerin akan mengerjakan berbagai caku-

pan kerja, mulai dari desain, ,engineering, procurement

fabrikasi struktur dan instalasi, konstruksi sipil, hingga

commissioning, memulai jalannya operasional, serta

meningkatkan kapasitas desain pabrik.

Presiden NFC, Qin Junman menjelaskan bahwa

kerja sama ini memperkuat relasi bisnis dengan Indo-

nesia. ”Terlepas dari tantangan selama pandemi CO-

VID-19, saya yakin proyek AMMAN akan me-smelter

nambah daftar proyek yang sukses dikerjakan NFC dan

NERIN di skala internasional. Dengan dukungan Peme-

rintah Indonesia dan kemitraan kami dengan AMMAN,

kami berkomitmen penuh dan yakin bahwa proyek ini

akan menjadi langkah maju yang signifikan bagi kedua

belah pihak,” ujar Qin.
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Presiden NFC, Qin Junman

Gilirian Amman Mineral mengumumkan perusahaan EPC untuk smelter tembaganya.



Di kesempatan itu, Direktur Jenderal Mineral dan

Batu Bara, Ridwan Djamaluddin menegaskan penan-

datanganan LoI ini menunjukkan upaya AMMAN untuk

membangun fasilitas ini sesuai dengan yang telah

diamanahkan pemerintah. Proyek merupakansmelter

salah satu dari proyek strategis nasional.

”Tentunya hal ini akan membawa energi positif

untuk negara kita, terutama di tengah pandemi COVID-

19 saat ini. Kami berharap agar ini bisa mem-smelter

bawa efek berganda bagi wilayah sekitarnya,” kata Rid-

wan.

****

Freeport, dalam laporan kinerja kuartal II dan

semester I tahun 2020 menyebutkan bahwa saat ini

produksi rata-rata gabungan dari Grasberg Block Cave

dan tambang bawah tanah DMLZ diperkirakan 118.300

metrik ton bijih per hari. Selama kuartal kedua 2021,

Grasberg Block Cave mencapai rekor produksi harian

rekor 107.000 metrik ton bijih.

Dijelaskan pula bahwa penyelesaian ramp up

tambang bawah tana memungkinkan PTFI mem-

produksi rata-rata tahunan produksi 1,55 miliar pon

tembaga dan 1,6 juta ons emas untuk beberapa tahun

ke depan. Di tahun 2021, produksi PTFI direncanakan

1,3 miliar pon tembaga dan 1,3 juta ons emas. Ini berarti

hampir dua kali lipat dari tingkat produksi di 2020.

Sementara PT Amman Mineral Nusa Tenggara

(AMNT) saat ini mengembangkan fase 7 di tambang

Batu Hijau. Di kuartal I tahun ini AMNT memproduksi 48

Mlbs tembaga dan 34 Koz emas. Di sisi lain, perusahaan

juga tengah mengembangkan fase 8. Perseroan juga

telah mengantongi izin ekspor bijih sebanyak 579.444

metrik ton basah. Ini merupakan isentif bagi perusa-

haan yang serius membangun .smelter
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Smelter tembaga yang sudah produksi ada dua yakni PT Smelting Gresik dan PT Batutua Tembaga Raya di Pulau Wetar.

Di tahun 2021, produksi PTFI direncanakan 1,3 miliar pon tembaga dan 1,3
juta ons emas.



Data menyebutkan total cadangan tembaga du-

nia sebesar 871.000.000 Ton Cu. Indonesia ada di uru-

tan ketujuh dengan cadangan hanya 3% dari keselu-

ruhan cadangan dunia. Chile menjadi yang terbesar

dengan menguasai 23% dari total cadangan dunia.

Selanjutnya ada Australia dan Peru (10%), lalu ada Ru-

sia (7%), Amerika Serikat dan Meksiko (6%) dan Indo-

nesia (3%).

Data Badan Geologi Kementerian ESDM menye-

butkan, total sumber daya tembaga sebesar 14.796

juta ton (bijih) dan 63,7 juta ton logam. Sementara data

cadangan sebesar 2.632 juta ton bijih tembaga dan 23,8

juta ton logam.

Indonesia memproduksi sebesar 2% dari total

produksi tembaga dunia. Penghasil terbesar tembaga

dunia saat ini adalah negara Chile. Saat ini total pro-

duksi tembaga dunia mencapai 20.310.000 ton kubik.

Indonesia merupakan produsen tambang tembaga

urutan 11 dunia. Ke depan seiring dengan peningkatan

produksi dari PTFI dan beberapa produsen lain, posisi

Indonesia akan meningkat.

Saat ini ada 22 perusahaan pemegang IUP operasi

produksi, dan lima perusahaan pemegang IUP eks-

plorasi. tembaga yang sudah produksi ada duaSmelter

yakni PT Smelting Gresik dan PT Batutua Tembaga

Raya di Pulau Wetar. Setelah 2023 bakal ada tambahan

dua yang dibangun PT FI dan Amman Mineral.smelter

****

Tembaga merupakan salah satu komoditi penting

bagi peradaban dunia. Selama ini tembaga sebagian

besar digunakan di bidang elektronik dan konstruksi

perumahan. Tembaga juga dimanfaatkan di bidang

infrastruktur, transportasi dan industrial.

Fitch Solution menyebutkan akan terjadi lonjakan

permintaan tembaga selama 2021-2030 seiring dengan

pengembangan kendaraan listrik. Jika sebelumnya

permintaan tembaga didominasi oleh konstruksi ba-

ngunan, infrastruktur, dan manufaktur, kini akan dito-

pang permintaan sektor energi dan otomotif.

Fitch menyebutkan di 2030, sektor listrik, energi

baru, dan terbarukan sera otomotif akan menyumbang

7,9% dari total permintaan tembaga pada tahun 2030.

Khusus tahun 2021, Fitch menyebutkan total permin-

taan tembaga untuk energi hijau ini akan meningkat

dari sekitar 5,6% pada tahun 2021 menjadi 15,7% pada

tahun 2030.

Energi terbarukan seperti PLTS, PLTB, PLTA

menggunakan tembaga empat sampai lima kali lebih

banyak dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

Dari hitungan Fitch Solution, sektor energi terbarukan

akan menyumbang rata-rata 62% dari permintaan tem-

baga tahunan antara tahun 2021 dan 2030 dan sekitar

7,9% dari total permintaan tembaga pada tahun 2030.

Fitch mencatat, pangsa pasarnya akan menyempit ka-

rena produksi kendaraan listrik terus meningkat men-

jelang akhir dekade ini.

Sektor energi terbarukan akan meningkatkan

permintaan tembaga melalui penambahan kapasitas

bersih yang besar di subsektor pembangkit listrik te-

naga angin, air, dan surya. Turbin angin membutuhkan

2,5 - 6,4 ton tembaga per MW, untuk generator, kabel,

dan trafo. Sistem tenaga surya fotovoltaik menggu-

nakan sekitar 5,5 ton tembaga per MW.

Prospek komoditi tembaga diyakini bakal meng-

kilap. Semakin ke hilir, nilai tambah yang dihasilkan

akan lebih baik.
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Negara lainnya 32%

China 3%

Indonesia 3%

Amerika Serikat 5,9%

Meksiko 6,1% Rusia 7%

Peru 10%

Australia 10%

Chile 23%

Data Total Cadangan Tembaga Dunia sebesar 871.000.000 Ton Cu.



D
ALAM beberapa bulan terakhir, harga

nikel di pasar komoditi global cenderung

menguat. Ini, misalnya, terlihat di harga

spot nikel di pasar komoditi London Metal

Exchange (LME). Sebulan terakhir harga

nikel bergerak di kisaran USD18.000 sampai USD

19.000-an per metrik ton.

Kenaikan harga nikel tidak terlepas dari mulai

pulihnya ekonomi global, yang mendongkrak permin-

taan baja antikarat. Industri baja antikarat sejauh ini

masih menjadi konsumen nikel yang terbesar. Nikel

juga untuk pengembangan kendaraan listrik, sebagai

bahan baku baterai.

KEMILAU EMITEN NIKEL
Memang, sejauh ini, permintaan nikel di sektor

kendaraan listrik dan bateri tetap relatif kecil. Badan

Energi Internasional memperkirakan akan ada kenaik-

an permintaan 4.000% selama 20 tahun ke depan.

Pemerintah Indonesia sejauh ini masih konsisten

melarang ekspor bijih nikel. Produksi nikel Filipina ti-

dak berhasil menutup defisit akibat larangan ekspor

nikel dari Indonesia.

Harga nikel yang positif ini berimbas pada kinerja

perusahaan tambang nikel. Ini dapat dilihat dari hasil

kerja PT PAM Mineral,Tbk (NICL), melalui laporan ke-

uangannya yang dipublikasikan pada 24 Agustus silam.

PAM Mineral mencatatkan sahamnya di BEI pada

9 Juli 2021, mencatat pertumbuhan kinerja positif.

Dalam periode enam bulan pertama tahun ini, emiten

berkode saham NICL ini mencatat pendapatan sebesar

Rp 148 miliar. Padahal di 2020 silam total pendapa-

tannya senilai Rp 188 miliar. Rapor biru NICL tidak ter-

lepas dari produksi dan penjualan nikelnya, yang terus

naik. Juga ditopang oleh kenaikan harga nikel.

NICL menjadi perusahaan yang ke-26 yang ma-

suk BEI di tahun 2021. Perusahaan ini berdiri sejak 2008

dan bergerak di sektor pertambangan mineral nikel.

Lewat anak usahanya PT Indrabakti Mustika (IBM), per-

seroan memproduksi nikel dengan kadar 1,4% sampai

1,8%.

Permintaan baja nirkarat yang

meningkat mendorong produksi

nikel. Kinerja produsennya ikut

terdongkrak. Saham emiten nikel

dibidik.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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Konsesi IBM ada di Langgikima, Kabupaten Ko-

nawe Utara, Sulawesi Tenggara, berstats izin usaha

pertambangan (IUP) operasi produksi. Luasnya 576

hektare (ha). Perusahaan juga mengantongi IUP ope-

rasi produksi di Desa Buleleng, Kabupaten Morowali,

Sulawesi Tengah, seluas 198 ha.

Manajemen PAM Mineral optimistis dengan bisnis

nikel. Salah satu pangkal optimisme itu adalah industri

dan ekosistem kendaraan listrik yang tumbuh pesat di

tanah air, antara lain terlihat dari dibentuknya perusa-

haan induk BUMN baterai mobil, atau Indonesia

Battery Corporation (IBC), dengan menggandeng pro-

dusen mobil listrik dunia, LG Chem (Korea), dan CATL

(China).

Manajemen PAM Mineral berkeyakinan, ke depan

bersama anak usaha dapat memiliki sumber daya 28

juta ton lebih bijih nikel. Perseroan saat ini telah men-

jual bijih nikel kadar rendah ke yang ada.smelter

Untuk rencana jangka pendek, perseroan opti-

mistis akan memenuhi target sebanyak 1,8 juta MT bijih

nikel sesuai rencana kerja anggaran biaya (RKAB). Un-

tuk jangka menengah dan panjang, perseroan memi-

liki strategi menambah cadangan dengan cara meng-

akuisisi ataupun mencari tambang baru. Dengan demi-

kian, pertumbuhan kinerja perseroan bisa lebih tinggi

lagi ke depannya.

Emiten tambang lain yang sejak awal sudah ber-

gerak di tambang dan pengolahan nikel adalah PT Vale

Indonesia Tbk (INCO). Kenaikan harga komoditas ni-

kel, membuat dompetnya berkilau. Laba bersihnya

naik, volume penjualan turun dan biaya meningkat.

Kenaikan harga jual nikel sebesar 37,3% men-

jadikan laba bersih Vale Indonesia bertumbuh 10,7%

menjadi USD 58,8 juta pada semester pertama 2021,

dibandingkan periode sama tahun lalu, US$ 53,1 juta.

Vale saat ini menambang nikel di Sorowako, Sulawesi

Selatan. Sejak awal Vale mengintegrasikan kegiatan

penambangan dengan kegiatan pengolahan. Produk

yang dijualnya adalah nikel mate.

Vale juga menambang dan membangun smelter

di Bahodopi, Kabupaten Morowali. Untuk itu, Vale

membentuk perusahaan patungan bersama TISCO

dan Shandong Xinhai Technology.

Smelter yang dibangun akan mengolah 73 ribu

ton nikel per tahun. Ditargetkan mulai produksi pada

2024. Saat ini sedang memasuki tahapan konstruksi.

Vale juga punya rencana membangun pabrik pemur-

nian nikel dengan berteknologi pelindihan de-smelter

ngan asam bertekanan tinggi (HPAL). Rencananya di-

bangun di Pomalaa, menggandeng mitra dari Jepang.

BUMN tambang PT Aneka Tambang,Tbk

(ANTAM), adalah juga pemain kelas kakap di nikel. An-

Permintaan baja nirkarat yang meningkat mendorong produksi nikel. Kinerja produsennya ikut terdongkrak. Saham emiten nikel dibidik.



tam memproduksi dan menjual feronikel dan bijih ni-

kel. Di paruh pertama tahun ini, Antam memproduksi

feronikel sebanyak 12.679 ton nikel dalam feronikel

(TNi). Sementara penjualan nikel di enam bulan perta-

ma tahun ini sebesar 12.068 Tni.

Antam juga mencatakan produksi bijih nikel se-

besar 5,34 juta wet metrik ton (wmt), meningkat signi-

fikan 287 persen daripada semester I-2020. Hasil pro-

duksi tambang nikel ini sebagian dialokasikan untuk

pabrik pengolahan nikel di Pomalaa yag memproduksi

feronikel. Sebagian lagi dijual ke pelanggan domestik.

Penjualan bijih nikel mencapai 3,66 juta wmt me-

ningkat 21 kali dibandingkan dengan capai penjualan

semester I-2020 sebesar 168.000 wmt.

Sejauh ini komoditi nikel menjadi penyumbang

terbesar kedua kinerja Antam. Sejauh ini emas masih

menjadi pemberi kontribusi terbesar untuk kinerja

positif dari salah satu anak usaha induk usaha tam-

bang, MIND.ID.

Analis pasar modal PT Valbury Sekuritas Indone-

sia, Suryo N, mengatakan secara umum saham emiten

nikel pada kuartal III tahun 2021 akan bergerak men-

datar. ”Akan terjadi konsolidasi jangka pendek, serta

kemungkinan penentuan trend terjadi pada kuartal IV,”

terang Suryo.

Harga komoditasnya, sampai bulan Agustus 2021

ini, di level USD19.117, lebih tinggi sekitar 31% diban-

ding Agustus tahun lalu. ”Pada emiten produsen nikel

terjadi kenaikan laba bersih yang sangat baik secara

tahun ke tahun. Ini membuat proyeksi laba bersih ta-

hunan pada akhir 2021 akan naik, rata-rata mencapai

45% sampai 55% tahun ke tahun, secara konservatif,”

terang Suryo.

Ia memperkirakan harga nikel global akan tetap

kuat di paruh kedua tahun ini. Permintaan nikel global

yang terus kuat, di sisi lain penurunan tingkat perse-

diaan nikel global di Bursa Logam London dan Bursa

Logam Shanghai sebesar 10,8% di kondisi saat ini.

”Belum lagi ada rencana Rusia untuk menge-

nakan pajak ekspor pada nikel 15%. Juga ada aksi mo-

gok di pertambangan Vale, di Sudbury, Kanada,” tam-

bah Suryo. Secara umum, ia melihat, dalam jangka

panjang, harga nikel akan terus meningkat.
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B
ERSIAPLAH bagi peralatan-peralatan yang

gede-gede untuk menyamping, disingkir-

kan oleh si kecil namun lincah dan punya

kemampuan serba lebih. Di masa lalu,

Anda mungkin terbiasa melakukan peker-

jaan survei dengan pesawat besar-besar. Perlahan-

lahan, pesawat nir awak, biasa disebut ataudrone

unmanned aerial vehicle (UAV), menyodok peran pe-

sawat berawak.

DENGAN NIR AWAK

MENGENDUS BUMI

Drone merupakan jenis pesawat terbang tanpa

pilot di badan pesawat. Pengendalinya ada di keja-

uhan. Teknologi ini muncul prototipenya pada tahun

1916 saat perang dunia pertama, dikendalikan melalui

radio. Kemajuan teknologi pesawat tanpa awak me-

rembet ke dunia survei, termasuk geofisika.

Penggunaan di dunia survei geofisika medrone -

miliki sejumlah keunggulan, dibanding survei udara

cara lama, yang menggunakan helikopter atau pesa-

wat bersayap tetap. Biayanya lebih murah, karena tidak

perlu memindahkan pesawat gede dari satu bandara

ke bandara tujuan.

Belum lagi bila biaya akomodasi dan perizinan

dihitung, pemakaian terasa lebih murah. Apalagidrone

bila di area yang mau disurvei, belum ada bandara yang

memiliki stasiun avtur. Penyurvei harus memindahkan

avtur lebih dahulu. Mahal.

Ada dua metode survei geofisika menggunakan

drone, yaitu magnetik dan elektromagnetik.

Menurut Tri Cahyana Tristiaji, Direktur Utama PT

Prima Energy Resources --situs perusahaan ini adalah

www.per.co.id-- -perusahaan di Jakarta yang meng

ageni produk serta jasa dua teknologi tersebut,drone

kedua cara tersebut berbeda pada metode pengu-

kurannya.

Tingginya ongkos survei

menggunakan helikopter dan

pesawat bersayap tetap diatasi

dengan hadirnya pesawat tanpa

awak. Survei untuk mengetahui

potensi mineral di bawah permukaan

bumi kini bisa dilakukan dengan

drone. Sudah banyak dilakukan di luar

negeri. Teknologi itu kini masuk

Indonesia.
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Metode magnetik untuk mengendus mineral ba-

tuan dengan mengukur distribusi kemagnetan. Masing-

masing batuan punya nilai anomali kemagnetan,

satuannya biasanya dinyatakan dalam nanotesla (nT).

Adapun metode elektromagnetik digunakan un-

tuk mengukur mineralisasi batuan melalui daya hantar

listriknya. Cara mengukurnya adalah dengan menem-

bakkan suatu energi listrik ke tanah. Pantulannya dire-

kam oleh sensor yang dipasang pada . Dengandrone

perangkat lunak tertentu, pantulan itu kemudian dia-

nalisa. Dari situ nilai konduktivitas listriknya diketa” -

hui,” kata Tri Cahyana.

Penggunaan metode elektromagnetik dari udara

memungkinkan akuisisi dilakukan secara cepat untuk

tempat yang luas. Apalagi bila daerahnya memiliki ke-

terjalan yang aduhai, atau terletak di daerah berhutan

lebat. Dengan , yang diatur terbang di ketinggiandrone

relatif rendah, dapat diperoleh data relatif lengkap.

Survei berlangsung cepat dan hemat.

****

Pemakaian elektromagnetik lebih amandrone

bagi operator dibandingkan bila surveinya menggu-

nakan helikopter. Data yang diperoleh sama, hanya

alatnya dibuat kecil dan ringan, sesuai kemampuan

angkat si pesawat tanpa awak. Alat sensor sengaja di-

buat menjadi lebih kecil dan ringan, inilah kecende-

rungan baru dalam survei geofisika saat ini.

Adapun survei magnetik bertujuan untuk menge-

tahui anomali magnetik dari suatu luasan tertentu.

Tujuan lain berikutnya adalah untuk menentukan tren,

luas, serta geometri benda magnetik di suatu daerah.

Data itu kemudian ditafsirkan lebih lanjut oleh ahli

geologi atau geofisika. Teknik ini sangat efektif di dae-

rah yang hanya memiliki sedikit singkapan.

Hasil pengukuran menyediakan gambaran me-

ngenai potensi mineral di suatu tempat, yang memung-

kinkan untuk mengukur distribusi konduktivitas listrik

batuan dan nilai kemagnetan hingga dengan kedala-

man 1000 meter dari permukaan tanah. Sistem ini akan

mengukur berbagai konduktivitas listrik dan kemag-

netan dari semua jenis batuan. Data geofisika diintegra-

sikan dengan data permukaan tanah dari data LiDAR

dan peta foto untuk kebutuhan analisis eksplorasi.

***

Tidak ada satu teknologi yang mampu menjawab

semua kebutuhan. Teknologi magnetik menghasilkan

data survei yang kurang detail dibanding elektromag-

netik. Namun, untuk masalah cakupan jangkauan ke-

dalaman, magnetik lebih unggul daripada elektromag-

netik.

57

SURVEI

Edisi 20 Agustus - 20 September 2021/Th. XVI

S H .ebuah exacopter untuk survei tambang. beban maksimum 4,5 kilogram

A .rea yang disurvei diiris dengan lintasan tertentu



” -Kalau magnetik jangkauannya bisa lebih dari li

ma kilometer kedalamannya. Kalau elektromagnetik

itu tergantung pada energi yang ditembakkan dan jenis

sensornya. Jika sensornya itu kecil, sekitar 7 kilogram,

bisa hanya sampai 500 meter. Kalau sensornya yang 25

kilogram, bisa sampai 1.000 meter, tambah Tri Cahya” -

na.

Kedua teknologi itu bisa digunakan secara bersa-

maan. Biasanya jika suatu daerah memiliki potensi,

yang dilakukan di awal adalah menyapu area tersebut

dengan teknologi magnetik, lalu dianalisa apakah ada

prospek mineral atau tidak. Jika ada prospeknya, baru

didetailkan dengan penggunaan elektromagnetik.

Prospek mineralnya dapat diketahui dengan me-

metakan dan menginterpretasikan secara langsung

kondisi geologi bawah permukaan, dan memetakan

struktur geologinya, misalnya melalui patahan dike,

stratigrafi, dan konsentrasi atau anomali magnetik dan

elektromagnetiknya.

Saat ini, pemakaian teknologi untuk surveidrone

geofisika, sudah banyak dilakukan, terutama di luar

negeri. Di Australia, Jerman, Kanada, Amerika Serikat,

dan di negara yang memiliki banyak sumber daya mi-

neral, terdapat beberapa perusahaan survei yang me-

nyediakan jasa geofisika melalui .airborne drone

Koran , dalam terbitan edisiThe Western Australia

29 Juli 2021, misalnya, memberitakan keberhasilan pe-

rusahaan setempat, Kopore Metals menggunakan dro-

ne untuk melaksanakan survei magnetik di Horseshoe

West, salah satu kawasan di Australia Barat. Proyek ini

terletak di dekat Horseshoe Lights, yang dikenal memi-

liki cadangan emas dan tembaga. Pelaksana survei

adalah Pegasus Airborne Systems, dari Perth. Surveinya

beraakir pada akhir Mei 2021.

Untuk mengendus adanya cadangan mineral di

area Horseshoe West, diterbangkan dari arah tidrone -

mur laut ke barat daya, dengan jarak antar-lintasan 25

meter, dan ketinggian 25 meter. Panjang lintasan yang

disurvei 265 kilometer, dengan luas 980 hektare. Hasil-

nya adalah peta resolusi magnetik yang sangat detail,

yang selanjutkan akan digabungkan dengan survei

geofisika lain yang pernah dilakukan.

Penggunaan untuk survei magnetik jugadrone

dilakukan di Kanada. , dalam edisi 18Globe News Wire

Agustus lalu memberitakan bahwa John Gammack,

Direktur Utama dan Kepala Eksekutif Far Resources,

sebuah perusahaan tambang, mengumumkan bahwa

pihaknya baru selesai melakukan eksplorasi seluas

3.603 hektare, yang dikenal sebagai Proyek Zoro. Ha-

silnya memuaskan, dan kemungkinan akan diperluas

ke 4.605 hektare lainnya. Survei dari udara itu dilaku-

kan dengan magnetik, dikombinasikan dengandrone

pemboran, serta survei geokimia.

Di Indonesia, survei udara elektromagnetik

menggunakan drone, belum tersedia. Survei airborne

menggunakan pesawat udara, biasanya helikopter, se-

perti dilakukan Prima Energy Resources pada bulan

Juni lalu, di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.

Survei dilakukan dari tanggal 16 18 Juni 2021 yaitu-

survei magnetik dan radiometrik menggunaairborne -
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Drone ctocopter tengah melakukan survei.O

O .ctocopter dengan beban maksimum 25 kilogram



kan helikopter di Bone, Sulawesi Selatan, untuk me-

ngendus potensi mineral tembaga, dengan luas 2.298

hektare. Total panjang lintasan survei 548 km.

Survei dilanjutkan ke Long Bangun, Kalimantan

Timur, pada 24 25 Juni 2021, untuk melihat potensi ca- -

dangan emas. Luas arealnya 2.652 hektare, total pan-

jang lintasan survei 512 km. Pemrosesan data dan

interpretasi dilakukan pada Juli 2021.

Mulai tahun ini, Tri Cahyana memperluas caku-

pan jasanya dengan menyediakan survei geofisika

menggunakan pesawat tanpa awak. Kami bisa mem” -

berikan dua hal, beserta sensornya, baik magnedrone -

tik maupun elektromagnetik, maupun cuma menye-

diakan sensor bila konsumen sudah memiliki drone

sendiri, katanya. Bila konsumen hanya ingin meng” -

gunakan jasa survei, Tri Cahyana juga menyanggupi.

” -Kami menyediakan jasa, biayanya dihitung ber

dasar berapa panjang surveinya. Setelah luasannya

diketahui, kemudian ditentukan berapa jarak antar-lin-

tasan, 50 atau 100 meter. Dari situ akan diketahui pan-

jang lintasan, kata Tri Cahyana. Ongkos per kilometer”

bervariasi, tergantung letak area yang disurvei, kemu-

dahannya untuk dijangkau, di daerah terpencil atau di

daerah dengan akses bagus.

Kehadiran teknologi survei geofisika menggu-

nakan , dinilai Tri Cahyana akan membuat surveidrone

deposit mineral lebih efisien. Dahulu, survei dilakukan

melalui darat atau helikopter. Ini akan merogoh kocek

lebih dalam, karena harga sewa helikopter relatif ma-

hal.

Perlahan, namun pasti, si mahal-mahal itu terde-

sak oleh kehadiran teknologi digital, yang membuat

peralatan semakin ramping, namun semakin canggih.

Termasuk di bidang survei magnetik dan elektromag-

netik.

59Edisi 20 Agustus - 20 September 2021/Th. XVI

SURVEI

T
RI Cahyana Tristiaji bekerjasama dengan Jo-

hannes B. Stoll, bos perusahaan asal Jerman,

Mobile Geophysical Technologies, untuk me-

masarkan drone untuk survei geofisika di

Indonesia. Adapun Mobile Geophysical Tech-

nologies memang perusahaan yang mengkhususkan

diri untuk survei geofisika dengan wahana pesawat

tanpa awak.

Ada dua jenis untuk survei geofisika yangdrone

dikembangkan Mobile Geophysical Technologies. Oc-

tocopter ukuran kecil digunakan untuk survei yang

dangkal. Berat maksimum saat lepas landas, termasuk

bebannya, 25 kilogram. Octocopter ukuran bedrone -

sar, ketika lepas landas berat maksimumnya 135 kilo-

gram.

Drone kecil menggunakan baterai. Sekali ter-

bang, lamanya 25-35 menit. Tri menyarankan, ketika

kita survei, sebaiknya membawa baterai cadangan.

Bila sekali terbang 25-35 menit, dengan memiliki enam

baterai, sehari bisa dilakukan 150 menit survei.

Drone besar tidak menggunakan baterai, melain-

kan bahan bakar minyak. Anda bisa menggunakan

Pertamax. Sekali terbang, besar bisa menjelajahdrone

OCTOCOPTER DARI JERMAN

selama 1,5 jam, menjangkau jarak 10-15 kilometer dari

si pengendali.

Mau pilih yang besar atau yang kecil, semua ter-

gantung kebutuhan, dan, tentu saja, seberapa dalam

kocek kita.

Tri Cahyana Tristiaji (tengah) ketika melakukan survei di Sulawesi Selatan pada
Juni lalu.

Octocopter tengah bertugas.



S
aat kita berkendara di jalan raya maupun

jalan tol, kerap kita temui , baikmobile crane

yang melintas maupun sedang bekerja di

sekitar jalur jalanan. Atau, kita bisa temukan

alat ini di berbagai .jobsite

Mobile crane sering digunakan dalam konstruksi

berbagai bangunan dan proyek-proyek infrastruktur

lainnya. , perakitan alat berat hingga pela-Warehouse

buhan sangat mengandalkan penggunaan dan ke-

mampuan . Bahkan pertambangan hing-mobile crane

ga instalasi pembangkit serta masih banyak lagi mem-

butuhkan sebagai mesin pendukung dimobile crane

lokasi kerja.

ALAT ANGKAT SERBAGUNA
KETANGGUHAN

Mobile crane sebagai alat yang banyak digunakan

untuk mengangkat material sangat efisien dan aman.

Kemampuannya, untuk bermobilisasi tanpa menggu-

nakan peralatan lain untuk mengangkutnya menuju

lokasi kerja membuat alat ini sangat praktis. Karak-

ternya yang sangat memungkinkan untuk dapatmobile

digunakan dalam mengangkat barang di berbagai job-

site. Tidak salah, sesuai namanya mobilitasnya tinggi.

Beragam tipe dan ukuran yang dimiliki Mobile

crane truck crane, crawler crane, truck moun-seperti,

ted crane, rough terrain crane all terrain cranedan .

Untuk lebih memanjakan

pelanggannya, Zoomlion

memperkenalkan beragam tipe mobile

crane yang disesuaikan dengan

kebutuhan di Indonesia melalui dealer-

dealer resminya.
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MOBIL CRANE ZOOMLION

Mobile crane sebagai alat yang banyak digunakan untuk mengangkat material sangat efisien dan aman. Kemampuannya, untuk bermobilisasi tanpa menggunakan
peralatan lain untuk mengangkutnya membuat alat ini sangat praktis.



Beberapa dilengkapi dengan pera-mobile crane

latan kerja, bergantung pada aplikasinya. Misalnya, ada

yang dilengkapi dengan alat pemancang tiang ke da-

lam tanah ( ),piledriver clamshell, dragline, wrecking

ball platform, magnet hingga untuk mengangkat para

pekerja ( ).personnel basket

Tetapi mesin-mesin seperti ini bia-mobile crane

sanya digunakan untuk fungsi-funugsi khusus. Ada

pula yang dilengkapi dengan angkat beratattachment

( ), danheavy lift attachment tower attachment luffing

jib.

Mobile Crane Zoomlion

Seiring dengan kian pesatnya pembangunan

infrastruktur berbagai sektor di Indonesia dewasa ini,

kebutuhan akan terus meningkat danmobile crane

semakin beragam. Merespons akan kondisi pasar, sa-

lah satu suplier alat berat di tanah air, Zoomlion Indo-

nesia Heavy Industry atau yang lebih dikenal dengan

Zoomlion, memperkenalkan beragam jenis mobile

crane.

Terdapat empat jenis yang dipa-mobile crane

sarkan Zoomlion di Indonesia saat ini, yaitu Truck

Crane Crawler(ZTC250R, ZTC550R, dan ZTC600R);

Crane Rough(ZCC550H, ZCC850H, dan ZCC1300);

Terrain Crane (ZRT300, ZRT600, dan ZRT850); dan All

Terrain Crane (ZAT1500, ZAT2000, dan ZAT3000).

Truck Crane Zoomlion memiliki desain yang

compact, tetapi sangat bertenaga dan efisien. Tersedia

banyak pilihan ukuran untuk berbagai kebutuhan.

Truck crane Zoomlion juga mudah untuk mobilisasi.

Crawler Crane Zoomlion dikenal sangat bertenaga dan

efisien. Bertumpu pada membuatnya sangatcrawler

stabil, kuat dan kokoh. Jangkauan angkatnya tinggi.

Untuk beroperasi di medan yang sulit dan berat,

Zoomlion menyediakan . Alat iniRough Terrain Crane

bertenaga, kuat, stabil, efisien, dan juga untuk jangkau-

an -nya tinggi.crane

Jika Anda memerlukan yang dapatmobile crane

beroperasi di segala medan, Zoomlion menawarkan

All Terrain Crane yang sangat bertenaga, kuat, stabil,

efisien dan jangkauan -nya tinggi.crane

Produk-produk milik Zoomlionmobile crane

mampu mendukung berbagai sektor industri yang se-

dang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Namun,

sebagian besar dari unit-unit tersebut bekerja di sektor-

sektor konstruksi dan infrastruktur, tanpa menutup

kemungkinan untuk mendukung operasi-operasi di

pertambangan, minyak & gas serta manufaktur.

Produk-produk Zoomlion ditenagaimobile crane

oleh Cummins atau Weichai – kedua ituengine engine

sudah umum di pasaran yang berarti ketersediaan spa-

reparts (suku cadang) mudah diperoleh.

Dilengkapi dengan teknologi-teknologi mesin ter-

kini dan sangat bertenaga memungkinkan alat-alat

angkat itu mudah bermanuver dan mengangkat secara

maksimal namun tetap mengedepankan efisiensi dan

keselamatan.

Produk-produk Zoomlion jugamobile crane

menggunakan sistem yang disempurnakan se-crane

hingga memiliki struktur yang stabil dan kuat untuk

proses pengangkutan. Desain unit yang yang menge-

depankan keamanan dan kenyamanan operator juga

menjadi fitur utama mesin-mesin ini.

Zoomlion Indonesia Heavy Industry merupakan

produsen alat berat asal Cina. Penjualan, distribusi dan

layanan purna jual produk-produk Zoom-mobile crane

lion di Indonesia dilakukan bekerja sama dengan mi-

tra-mitra bisnisnya. Khusus untuk , Zoom-mobile crane

lion memiliki beberapa dealer resmi.

Dealer-dealer memiliki dukungan tim teknisi dan

mekanik yang handal di seluruh Indonesia di bawah

pengawasan Zoomlion Indonesia Heavy Industry un-

tuk mendukung semua . Ketersediaan sukucustomer

cadang resmi selalu dimonitor di masing-masing dea-

ler untuk menjaga kecukupan stok dan distribusi di

seluruh Indonesia.
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LUNCURKAN CAT 777E

PT TRAKINDO UTAMA

P
erusahaan penyedia solusi alat berat Cat di

Indonesia PT Trakindo Utama (Trakindo),

merilis versi terbaru dari truk tambang Cat

777E. Ada beberapa pembaruan yang diba-

wa Cat 777E terkait performa dan kinerja

dan penggunaan bahan bakar yang lebih efisien.

Keunggulan ini diklaim akan memberikan keun-

tungan lebih bagi pengguna di tengah naiknya Harga

Batubara Acuan (HBA) dan Harga Patokan Ekspor

(HPE) Batu bara. Meski saat ini masih berada di tengah

kondisi pandemi COVID-19, harga komoditas pertam-

bangan sedang dalam tren positif dan membawa ke-

untungan bagi industri pertambangan di Indonesia.

Tren positif disebabkan oleh meningkatnya per-

mintaan dunia, terutama karena tingginya tingkat kon-

sumsi di negara-negara Asia Timur. Kondisi ini mem-

pengaruhi HPE yang dikenakan Bea Keluar (BK) untuk

bulan Agustus 2021. Begitu pun dengan HBA Indonesia.

Pada Juli, HBA Indonesia naik USD15,02 per ton,

dari USD100,33 pada bulan sebelumnya menjadi US$

115,35 per ton. Hal ini membuat HBA Juli menjadi yang

tertinggi dalam 10 tahun terakhir, atau sejak November

2011.

Haris Dini Muharyanto, Trakin-Product Manager

do, menegaskan bahwa Trakindo berkomitmen untuk

memajukan pelanggannya, termasuk di industri per-

tambangan, dalam menjalankan bisnis dan mening-

katkan keuntungan.

”Trakindo berharap agar para pelaku bisnis dapat

memanfaatkan tren positif harga komoditas pertamba-

ngan dengan membantu meningkatkan produktivitas,”

ucapnya.

Haris juga mennegaskan, ”Melalui Cat 777E, kami

ingin berkontribusi agar momentum meningkatnya

harga komoditas pertambangan dapat dimanfaatkan.

Truk ini memiliki peningkatan performa dibandingkan

versi sebelumnya, mulai dari mesin, efisiensi bahan

bakar, hingga keamanan dan kenyamanan bagi ope-

rator. Peningkatan ini !” tambahredefine performance

Haris.

Cat 777E merupakan yang biasaoff-highway truck

digunakan dalam pertambangan. Truk ini menawar-

kan muatan tertinggi di kelasnya, yakni 98,2 ton. Versi

terbaru Truk Cat 777E menghadirkan peningkatan ki-

nerja dan efisiensi bahan bakar untuk biaya angkut per

ton yang lebih rendah.

Truk ini juga terintegrasi dengan sejumlah tek-

nologi baru Cat yang membantu meningkatkan efisi-

ensi pengangkutan dan umur truk, seperti Advanced

Productivity Electronic Control Strategy (APECS) untuk
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meningkatkan koordinasi transmisi dan mesin se-

hingga dapat memanfaatkan tenaga mesin dengan le-

bih baik.

Dilengkapi dengan mesin C32 yang diperbarui,

torsi pada Cat 777E bertambah 7%, sehingga daya tarik

dan kecepatan di tanjakan otomatis ikut meningkat.

Lalu ada fitur yang mengurangi waktu2nd gear drive

akselerasi dengan membuat truk langsung berada di

gigi kedua saat kondisi tertentu.

Fitur ini memungkinkan truk mencapai kecepa-

tan optimal lebih cepat, menurunkan waktu siklus, dan

meminimalkan jumlah perpindahan transmisi. Peng-

gunaan bahan bakar juga jadi lebih ekonomis. Pe-

ningkatan efisiensi bahan bakar juga didukung adanya

Adaptive Eco Mode (beserta mode lain yaitu danPower

ECO) yang memungkinkan pelanggan untuk mengu-

rangi tenaga mesin sebesar 0.5 hingga(engine power)

15% yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

Selain itu ada pula fitur yangAuto Neutral Idle

secara otomatis akan menggeser transmisi ke kondisi

seperti netral jika mesin dalam posisi (diam) saatidle

sedang di ”D”. Tidak hanya peningkatan performa dan

efisiensi bahan bakar, produk ini juga mengedepankan

kenyamanan dan keselamatan operator. Cat 777E di-

lengkapi dengan kursi baru Cat .Comfort Seat

Kemudian ada tuas transmisi dan tuas pengang-

kat yang terintegrasi, sehingga mudah di-(hoist lever)

kontrol dan intuitif. Untuk mempermudah pekerjaan

operator, truk ini dilengkapi dengan operator interface

yang dilengkapi , dengantouchscreen user interface

yang lebih baik dan berukuran lebih besar sehingga le-

bih mudah dibaca.

Cat 777E juga meningkatkan visibilitas dengan

adanya paket spion baru yang semakin memudahkan

dan memperluas pandangan operator ke arah bela-

kang. Haris menyatakan harapannya agar fitur terbaru

yang hadir dalam Cat 777E bisa membantu para pe-

langgan.

”Kami percaya bahwa Cat 777E akan menjawab

kebutuhan pelanggan dalam meningkatkan produk-

tivitas dan kinerja, dan kami yakin dengan terus meng-

hadirkan teknologi terdepan, kami akan memenuhi

keperluan dan kepuasan pelanggan,” tutup Haris.

Haris Dini Muharyanto, TrakindoProduct Manager

Cat 777E merupakan off-highway truck yang biasa digunakan dalam pertambangan.



P
enyedia solusi alat berat PT Kobexindo

Tractors Tbk (KOBX), pada enam bulan

pertama 2021 berhasil membukukan lon-

jakan penjualan, dimana Pendapatan Bersih

tumbuh 143% menjadi US$56.40 juta diban-

dingkan periode sama tahun 2020 lalu yakni US$23.18

juta.

Angka Pendapatan Bersih konsolidasi merupa-

kan gabungan dari Pendapatan Bersih segmen-seg-

men usaha yang dimiliki KOBX.

Segmen usaha yang dimiliki Perseroan di an-

taranya segmen Unit Alat Berat, segmen Suku Cadang,

segmen Jasa Perbaikan dan Kontraktor Pertambangan

dan juga segmen sewa yang terdiri dari sewa alat berat

dan sewa bangunan.

KONTRIBUSI TERTINGGI PERSEROAN DARI

LONJAKAN PERMINTAAN ALAT BERAT
Menurut Direktur Utama PT Kobexindo Tractors

Tbk. Andry B. Limawan, jika dibandingkan Pendapatan

Bersih enam bulan pertama 2021, sudah melampaui

pencapaian satu tahun penuh 2020 yang tercatat US$

50.97 juta.

”Lonjakan pertumbuhan ini tidak lepas dari me-

ningkatnya permintaan alat berat, khususnya pertam-

bangan”, ungkap Andry B. Limawan.

Segmen unit alat berat pada triwulan II-2021 ber-

hasil membukukan angka Pendapatan Bersih sebesar

US$43.39 juta, tumbuh 235% jika disandingkan dengan

pencapaian periode sama tahun lalu sebesar US$12.93

juta.

Unit alat berat merupakan segmen dengan kontri-

busi tertinggi di antara segmen lainnya. Segmen ini

menyumbangkan angka Pendapatan Bersih sebesar

76,84% terhadap Pendapatan Bersih secara konsoli-

dasi. Kenaikan harga batu bara yang mencapai 70%

sejak awal tahun 2021 jelas berdampak positif terha-

dap kinerja Kobexindo.

Kenaikan signifikan pada penjualan unit alat be-

rat membuat kontribusi segmen ini meningkat dari

55,77% pada triwulan II-2020 menjadi 76,84% pada tri-

wulan II-2021.

Lonjakan penjualan di Semester I

sebesar 143,30%. Perseroan

mengandalkan beberapa segmen

usaha, menjadikan Kobexindo dalam

penjualan unit alat beratnya tumbuh

235,27%.
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Segmen Suku Cadang per Juni 2021 membuku-

kan Pendapatan Bersih sebesar US$7.26 juta tumbuh

25% ketimbang periode yang sama tahun 2020, US$

5.80 juta. Segmen ini berkontribusi 12,88% terhadap

Pendapatan Bersih Kobexindo, atau terbesar kedua

setelah segmen Penjualan Unit Alat Berat.

Segmen terbesar ketiga adalah segmen Jasa Per-

baikan dan Kontraktor Pertambangan, segmen ini ber-

hasil meraih US$3.10 juta setara 5,50% terhadap Pen-

dapatan Bersih konsolidasian. Sepanjang enam bulan

pertama, segmen ini tumbuh 52,57% dibandingkan

pencapaian periode sama tahun 2020 lalu yakni US$

2,03 juta.

” -Lonjakan pertumbuhan di segmen ini turut dito

pang oleh kinerja entitas anak yang bergerak di jasa

kontraktor pertambangan. Unit usaha terbaru yang di-

miliki Perseroan, sehingga menambah jasa layanan

guna menopang portofolio pendapatan Kobexindo”,

tambah Andry B. Limawan.

Adapun segmen pendapatan lain adalah segmen

Sewa yang terdiri dari sewa alat berat dan bangunan.

Segmen Sewa Alat Berat membukukan pendapatan

bersih sebesar US$2.30 juta tumbuh 15,24% dibanding-

kan periode yang sama tahun lalu yakni US$1.97 juta.

Segmen ini menyumbang 4,08% terhadap Pendapatan

Bersih konsolidasi KOBX.

Segmen Sewa Bangunan pada periode tahun ini

membukukan pendapatan US$390 ribu atau setara

kontribusi 0,69% terhadap Pendapatan Bersih konso-

lidasi Perseroan.

Solidnya kinerja Pendapatan Bersih pada enam

bulan pertama yang dibarengi dengan strategi kontrol

biaya yang ketat membuat kinerja laba Perseroan me-

ningkat signifikan.

Posisi Laba Kotor pada enam bulan pertama tum-

buh 203,19% menjadi US$11.92 juta dibandingkan ki-

nerja tahun lalu US$3.93 juta.

Pertumbuhan Beban Penjualan, Beban Umum

Administrasi, Beban Operasi masih lebih rendah dari

pertumbuhan Laba Kotor, sehingga Laba Usaha terca-

tat US$4.96 juta. Hal ini berbanding terbalik dengan

perolehan Rugi Usaha periode sama tahun lalu yang

tercatat US$1.77 juta.

Solidnya kinerja laba juga dibukukan oleh Laba

Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas

Induk yang membukukan US$3.05 juta dibandingkan

periode yang sama tahun 2020 yang membukukan Rugi

Bersih sebesar US$4.04 juta.

”Kami berharap pandemi segera usai, sehingga

aktivitas perekonomian dapat berangsur pulih dan ting-

kat pertumbuhan ekonomi nasional kembali naik”, tu-

tup Andry B. Limawan.
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S
alah satu kontraktor pertambangan papan

atas PT Pamapersada Nusantara (PAMA) ba-

ru saja menandatangani Perjanjian Pinjaman

dengan PT Suprabari Mapanindo (SMM).

Dalam perjanjian tersebut, anaka usaha PT

United Tractors,Tbk (UNTR) ini akan memberikan

pinjaman senilai USD40 juta atau setara dengan Rp

564,20 miliar kepada SMM. Dana ini akan digunakan

sebagai modal kerja oleh PT SMM.

Dalam penjelasannya, PAMA memilih melakukan

transaksi dengan SMM yang merupakan pihak terafi-

liasi karena bagi PAMA, transaksi ini dapat membantu

kegiatan operasional SMM. ”Selain itu lebih mengun-

tungkan bagi PAMA apabila mendapatkan pendapatan

bunga dari pemberian pinjaman dibandingkan depo-

sito,” terang Sekretaris Perusahaan PT United Trac-

tors,Tbk Sara K Loebis.

Pinjaman ini memiliki bunga LIBOR +2% dengan

periode bunga satu, dua, tiga, atau enam bulan (atau

periode lain yang disepakati). Periode pinjaman sela-

ma lima tahun dengan sifat berulang ( ).revolving

Dijelaskan pula bahwa perseroan telah mengung-

kapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh

masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak

diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan

informasi yang diberikan sehubungan dengan transak-

si di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan,”

terang laporan tersebut.

Transaksi ini bukan merupakan transaksi bentur-

an kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK

42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pe-

megang saham independen. Selain itu transaksi ini

juga bukan merupakan transaksi material (sebagaima-

na didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Ke-

uangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai transaksi ma-

terial dan perubahan kegiatan usaha utama karena

nilai transaksi ini tidak memenuhi yang dite-threshold

tapkan dalam POJK 17/2020. Sehingga transaksi ini ha-

nya merupakan transaksi afiliasi.

Untuk diketahui, SMM merupakan anak usaha da-

ri PT Tuah Turangga Agung (TTA) dengan kepemilikan

80,1%. Sementara PT Tuah Turangga Agung merupakan

anak usaha PAMA, yang menguasai 72,01% saham dan

sisanya dimiliki oleh UNTR.

PT PAMAPERSADA NUSANTARA (PAMA)
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P
T Link Net Tbk sebagai perusahaan provider

serta solusi teknologi informasi dan komuni-

kasi, mendukung tren digitalisasi sektor per-

tambangan dengan menawarkan layanan

jaringan komunikasi yang andal dan prima.

Enterprise Sales Director Link Net, Agung Satya Wiguna

mengatakan, tantangan pandemi telah mendorong se-

luruh di sektor pertambangan untuk ber-stakeholder

inovasi. Salah satu langkahnya dengan mengadopsi

teknologi informasi. Penggunaan teknologi dinilai da-

pat meningkatkan efisiensi operasional bisnis, yang

bermuara pada peningkatan margin perusahaan.

”Bisnis pertambangan perlu mengaplikasikan

teknologi sebagai wujud menjawab tantangan yang se-

makin dinamis,” ungkap Agung dalam webinar berta-

juk ’Tambang dan Energi Bakti untuk Negeri’ di Jakarta,

awal Agustus lalu.

Link Net menawarkan solusi very small aperture

terminal (VSAT) dengan memaksimalkan komunikasi

via satelit yang diklaim aman, nyaman dan lancar.

”Layanan dari Link Net dapatremote solution

mendukung operasional bisnis dari hulu ke hilir, mulai

dari eksplorasi hingga distribusi melalui teknologi dan

aplikasi sistemik yang terhubung ke internet,” bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Men-

teri ESDM Bidang Tata Kelola Minerba, Irwandy Arif

mengatakan, pemerintah mendukung pemanfaatkan

teknologi digital untuk sektor pertambangan di tengah

tantangan situasi pandemi. Saat ini, Kementerian

ESDM telah meningkatan pelayanan melalui sistem

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau

Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.

”Optimalisasi teknologi ini diharapkan mampu

meningkatkan kinerja sektor pertambangan, sehingga

kontribusinya terhadap perekonomian tetap terjaga

bahkan semakin membaik,” ungkap Irwandy.

”OSS untuk mempermudah perizinan, kalau ada

hambatan bisa (menghubungi) ke Ditjen miner-hotline

ba, (sampaikan) hambatannya di mana,” tambahnya.

Untuk diketahui, Kementerian ESDM juga telah

menggunakan teknologi digital dalam aspek penga-

wasan. Misalnya pada subsektor mineral dan batu ba-

ra, pelaporan dilakukan melalui Minerba One Map In-

donesia (MOMI), Minerba One Date Indonesia (MODI),

Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan Modul

Verifikasi Penjualan (MVP), E-PNBP dan Sistem Infor-

masi Pencatatan Piutang (SIPP).

DUKUNG DIGITALISASI SEKTOR TAMBANG

LEWAT JARINGAN PRIMA

PT LINK NET TBK
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P
erusahaan tambang emas, PT J Resources

Asia Pasifik,Tbk (PSAB) terus mengem-

bangkan sejumlah asset yang dimiliki. Hal ini

disampaikan Presiden Direktur PSAB Edi

Permadi kepada Majalah TAMBANG.

Sebagaimana diketahui, PSAB memiliki tiga tambang

yang sedang berproduksi yakni tambang Penjom, Ma-

laysia, Tambang Bakan, Sulawesi Utara yang dikelola

PT J Resources Bolaang Mongondow (PT JRBM). Keti-

ga, Tambang Seruyung,Maluku Utara yang dikelola PT

Sago Prima Pratama (PT SPP). Dari ketiga tambang ter-

sebut, perseroan berhasil membukukan produksi se-

besar 170 koz emas per tahun.

”Semuanya kami bangun sendiri sejak awal mulai

dari eksplorasi sampai tahapan produksi. Ini dimung-

kinkan karena kami memiliki SDM yang berkualitas

baik geologis maupun metalurgis,” tandas Edi.

Selain tiga tambang yang berproduksi tersebut,

ada juga beberapa asset yang sedang dalam tahap pe-

ngembangan dan tahap eksplorasi. Tambang Doup, di

Sulawesi Utara saat ini sedang dalam tahap konstruksi.

”Ini merupakan salah satu asset kami yang sedang

dalam dalam tahap konstruksi. Karena pandemi covid,

rencana produksi mundur dan ditargetkan pada awal

tahun 2022 sudah siap produksi,” lanjut Edi. Tambang

Doup dikelola PT Arafura Surya Alam (PT ASA).

Kemudian ada juga asset yang dikelola PT Go-

rontalo Sejahtera Mining (PT GSM) yang merupakan

pemegang Kontrak Karya (KK). PT GSM mengelola tiga

Blok yakni Blok Pani, Blok Bulangitan dan Blok Bula-

gidung. Untuk Blok Pani menurut Edi juga dalam pe-

ngembangan. ”Untuk Blok Pani saat ini sedang dila-

kukan revisi studi kelayakan (FS),” lanjut Edi.

Sementara Blok Bolangitan dan Bulangidung ma-

sih dalam tahap eksplorasi. Khusus Bulangidung, Pe-

merintah Daerah baru saja mendapat persetujuan

perubahan status kawasan hutan dari Hutan Lindung

menjadi Hutan Produksi.

Khusus untuk Blok Bolagidun, Edi menyebutkan

bahwa di blok ini ada potensi tembaga. ”Ini akan

menjadi fase baru bagi J Resources sebagai produsen

tembaga,” tandasnya.

Sampai 20 Juni 2020, total cadangan emas peru-

sahaan mencapai 4,6 juta ounces sementara sumber

daya mencapai 9,2 juta ounces. Jumlah ini diyakini ma-

sih akan bertambah seiring dengan masifnya kegiatan

eksplorasi yang dilakukan di beberapa tambang.

Edi kemudian menjelaskan bahwa Ia sangat opti-

mis dengan dua asset yang dimiliki perusahaan yakni

Blok Bakan dan Blok Doup. ”Kedua blok ini merupakan

selektif asset. Di Bakan kami masih optimis dengan

greenfield eksplorasi. Meski sekarang sedang berope-

rasi namun kegiatan eksplorasi tetap dilakukan,” terang

Edi.

Untuk Blok Bakan, dari kegiatan eksplorasi ditar-

getkan ada tambahan 1.000-1,750 Koz Au dengan kadar

0,3-1,3 g/ton Au. Saat ini dari luas wilayah konsesi sebe-

sar 58,150 ha yang sudah dikelola baru 559 ha.

Sementara tambang Doup menurut Edi akan

menjadi salah satu tambang besar milik PSAB. Saat ini

yang sudah dieksploitasi baru 200 hektar dari luas ke-

seluruhan area 4.000 hektar. Dari kegiatan eksplorasi

yang masih akan dilakukan ditargetkan bakal ada pe-

nambahan 100 sampai 450 koz Au dengan kadar 0,8-

1,0g/ton.

Edi mengaku prospek pengembangan seluruh

asset ini semakin prospektif seiring dengan trend ke-

naikan harga emas. ”Kenaikan harga emas yang terjadi

dalam beberapa waktu terakhir ini turut membantu

perusahaan mencatatkan kinerja positif dan dapat

mengoptimalkan asset-aset perusahaan,” tandas Edi.

Hal ini juga dibenarkan Budi Santoso, Ketua Ma-

syarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI) yang juga

merupakan geologis di PT PSAB. Ia menegaskan bah-

wa bagi PT PSAB eksplorasi merupakan bisnis inti pe-

rusahaan.

”Kegiatan eksplorasi itu penting untuk mendapat-

kan data cadangan dan sumber daya yang dari sana

akan disusun . Namun demikian kegi-mine planning

atan eksplorasi tetap dilakukan tidak hanya diawal te-

tapi juga untuk mendapatkan cadangan baru setelah

sebagian dieksploitasi,” terang Budi.

Budi sendiri merupakan geologist senior yang

sudah berpengalaman di berbagai perusahaan tam-

bang papan atas seperti BHP Billiton, Rio Tinto dan

J RESOURCES MENGOPTIMALKAN
ASET-ASETNYA

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�

Edi Permadi, Presiden Direktur PSAB
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Freeport. Ia juga sudah bekerja dibanyak tempat mulai

dari Australia, Chile, Peru dan Afrika Selatan. Berbekal

pengalaman itulah Ia dan teman-temannya memba-

ngun tim geologi yang handal di G Resources.

Ia kemudian menjelaskan bagaimana potensi da-

ri kedua aset utama PT PSAB saat ini. ”Kalau Bakan

disebut aset penting karena untuk saat ini menjadi

kontributor terbesar bagi kinerja produksi perusahaan.

Di sisi lain secara teknikal Bakan termasuk dalam tipe

deposit dalam ukuran signifikan, tidak kecil dan tidak

juga masuk dalam cadangan yang besar, tetapi signi-

fikan,” terang Budi.

Kemudian tipe depositnya juga punya karakter

balqy, dalam artian tidak perlu selektif seperti di bebe-

rapa tambang yang tipe depositnya vein atau urat. Tipe

ini potensinya terdistribusi merata.

Untuk saat ini menurut Budi, tim Geologi terus be-

kerja mengeksplorasi beberapa wilayah untuk mela-

kukan estimasi terhadap sumber daya dan cadangan.

Dari sana nanti akan dibuat studi kelayakan sesuai

dengan data yang ada untuk kegiatan penambangan di

10 tahun ke depan pada periode 2022 sampai 2030.

Budi juga menjelaskan tipe emas oxida yang ada

di Bakan membuat proses semakin mudah. Untuk me-

ngolah bijih emas menggunakan metode heapleach

yang lebih murah dan ramah lingkungan.

Sementara tambang Doup, menurut Budi sudah

dilakukan eksplorasi oleh beberapa perusahaan di ta-

hun 1980an. Namun ketika itu data cadangan dan sum-

ber daya yang ditemukan kecil. Sementara untuk eks-

ploitasinya disebut cukup komplek. Sehingga tidak

dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Ketika tim Geologi J Resources masuk dan mulai

melakukan eksplorasi dengan konsep baru, terjadi ke-

naikan cadangan yang signifikan. Ditemukan cadangan

sebesar 2 juta ounces. Dengan kenaikan cadangan

yang besar, meski tambangnya kompleks namun ma-

sih bisa dicarikan jalan keluar.

”Untuk itu perlu ada kerja sama antara geologist

dengan metalurgis. Geologist untuk memetakan karak-

ter orenya dan metalurgis untuk mencari cara pengo-

lahan yang lebih efisien. Itulah yang dilakukan di Doup,”

terang Budi lagi.

Ia bahkan menyebutkan hasil dari upaya yang di-

lakukan ini Tim Geologist J Resources meraih penghar-

gaan Technical Discovery Award dari IAGI. ”Saya bisa

pastikan bahwa tim geologis J Resources sudah sangat

handal,” ungkapnya lagi.

Budi mengatakan dengan tim geologis yang kom-

peten serta metalurgis yang handal, PT J Resources bisa

mengoptimalkan potensi di setiap asetnya.

Sensitif Terhadap Kondisi Lokal

Di kesempatan itu, Edi juga menyebut tantangan

bagi perusahaan dalam kegiatan operasi. Mulai dari

kegiatan eksplorasi sampai pada operasi produksi.

Salah satu terkait dengan masyarakat setempat.

”Kami percaya bahwa kesulitan dan komplekitas

untuk mendapat operasi tambang diantaranya dari

masyarakat lokal. Oleh karenanya salah satu kuncinya

adalah untuk mengerti tentang situasilocal sensitive

masyarakat lokal,” terang Edi.

Tidak jarang sejak kegiatan eksplorasi sudah ada

penolakan dari warga lokal. Oleh karenanya menurut

Edi yang pernah mengenyam pendidikan Trailblazer

Programme selama 18 tahun di Amerika Serikat, peru-

sahaan harus bisa menyentuh dan mendapat duku-

ngan masyarakat setempat.

Itu merupakan salah satu dari lima pilar dalam

pengelolaan sumber daya alam yakni Sosial. Empat

pilar lainnya adalah Permodalan, Teknologi , SDM dan

Regulasi. ”Modal diperlukan mulai dari melakukan ke-

giatan eksplorasi sampai kegiatan eksploitasi sumber

daya alam. Namun yang tidak kalah penting adalah

koneksi dan sensitivitas dengan masyarakat dan pe-

merintah daerah,” pungkas Edi.
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P
asar batu bara sejak akhir 2020 dalam trend

menguat. Bahkan bulan Agustus. HBA sem-

pat mencatat harga tertinggi sejak 10 tahun

terakhir yakni di USD130,99 per ton. Ini telah

membuat kinerja keuangan dan operasinal

perusahaan tambang cukup positif.

Salah satunya ditunjukkan PT Bukit Asam,Tbk

(PTBA) dalam paruh pertama tahun 2021. Anggota dari

holding BUMN Pertambangan MIND ID ini berhasil

membukukan laba bersih sebesar Rp 1,8 triliun. Diban-

ding periode yang sama tahun lalu tercatat sebesar Rp

1,3 triliun atau naik 38%.

Pencapaian laba bersih didukung pendapatan

yang meningkat 14% dibanding smester I tahun lalu. Di

paruh pertama tahun ini PTBA sukses meraup penda-

patan sebesar Rp 10,3 triliun sementara semester I

tahun lalu sebesar Rp 9,0 triliun.

Dari sisi operasional, produksi batu bara di se-

mester I tahun ini mencapai 13,3 juta ton dengan pen-

jualan sebanyak 12,9 juta ton. Perseroan menargetkan

kenaikan volume produksi batu bara dari 25 juta ton

pada 2020 menjadi 30 juta ton pada 2021.

Manajemen juga memastikan kegiatan operasi-

onal pertambangan dijalankan dengan protokol kese-

hatan yang ketat. Sehingga aktivitas produksi dan pen-

jualan dapat berjalan optimal dan aman.

Selain kegiatan penambangan, perusahaan yang

mengusung Beyond Coal ini juga menjadi pionirtagline

dalam proyek gasifikasi. Terkait dengan itu pada 17

November 2020, Presiden Joko Widodo telah menan-

datangani Perpres 109 Tahun 2020. Beleid ini memasu-

kan dua proyek milik perusahaan masuk menjadi Pro-

yek Strategis Nasional. Kedua proyek tersebut adalah

Hilirisasi Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim dan

Kawasan Industri – Bukit Asam Coal Based Industrial

Estate (BACBIE) – Tanjung Enim.

Selain itu terkait dengan proyek hilirisasi batu ba-

ra ini PTBA, Pertamina, dan Air Products & Chemicals

SEMESTER I, SUKSES RAIH LABA
SENILAI 1,8 TRILIUN

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�

Harga batu bara terus dalam trend

menguat. Kondisi pasar yang positif ini

telah membantu PTBA mencatat kinerja

positif sepanjang semester I.

Perusahaan juga aktif

mengembangkan hilirisasi batu bara

dan merambah masuk ke bisnis EBT.

PT BUKIT ASAM, TBK (PTBA)
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Inc (APCI) telah menandatangani amandemen perjan-

jian kerja sama pengembangan Dimethyl Eter (DME)

yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat.

Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pe-

nandatanganan Perjanjian Pengolahan DME yang men-

jadi bagian dari kerjasama pengembangan DME terse-

but. Proyek Strategis Nasional ini akan dilakukan di

Tanjung Enim selama 20 tahun, dengan mendatangkan

investasi asing dari APCI sebesar USD 2,1 miliar atau

setara Rp 30 Triliun.

Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun,

proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun

untuk mengurangi impor LPG lebih dari 1 juta ton per

tahun sehingga dapat memperbaiki neraca perdaga-

ngan. Selain itu,kerja sama ini menjadi portofolio baru

bagi perusahaan yang tidak lagi sekadar menjual batu

bara, tetapi juga mulai masuk ke produk-produk hili-

risasi untuk meningkatkan nilai tambah.

Kemudian ada juga PLTU Mulut Tambang Sum-

sel-8 PLTU Mulut Tambang Sumsel-8 berkapasitas

2x620 MW merupakan proyek strategis PTBA dengan

nilai mencapai USD 1,68 miliar. PLTU ini merupakan

bagian dari proyek 35 ribu MW dan dibangun PTBA

melalui PT Huadian Bukit Asam Power (PT HBAP)

sebagai Independent Power Producer (IPP). PT HBAP

merupakan konsorsium antara PTBA dengan China

Huadian Hongkong Company Ltd.

Progres pembangunan proyek PLTU yang nan-

tinya membutuhkan 5,4 juta ton batu bara pertahun ini

telah mencapai penyelesaian proyek sebesar 88,15%

per Juli 2021. Pembangkit listrik ini diharapkan bisa

beroperasi penuh secara komersial pada kuartal I-

2022.

PTBA juga cukup aktif melakukan diversifikasi

usaha dengan merambah ke pengembangan Energi

Baru Terbarukan (EBT). Ini dilakukan dengan pengem-

bangan PLTS. Salah satu bukti yakni Commercial Ope-

ration Date (CoD) PLTS di Bandara Soekarno Hatta be-

kerjasama dengan PT Angkasa Pura II (Persero). PLTS

beroperasi penuh pada 1 Oktober 2020.

PTBA berencana menggarap proyek pengemba-

ngan PLTS di lahan paska tambang milik perusahaan

yang berada di Ombilin-Sumatera Barat, Tanjung Enim-

Sumatera Selatan, dan Bantuas-Kalimantan Timur. Ma-

sing-masing lahan paska tambang akan terpasang

PLTS dengan kapasitas mencapai 200 MW. Saat ini

PLTS sedang dalam tahap pembahasan dengan PLN

untuk bisa menjadi Independent Power Producer (IPP)

dan ditargetkan masuk pada 2022.
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I
ndustri minyak dan gas bumi (migas) akan tetap

mendominasi sumber energi di Indonesia pada

saat ini hingga masa mendatang. Kontribusi indus-

tri hulu migas nasional dinilai masih penting dalam

upaya pemerintah menggerakan perekonomian

pasca pandemi COVID-19.

Migas merupakan salah satu sumber energi yang

masih mendominasi di Indonesia, selain batu bara dan

energi terbarukan.

”Industri migas merupakan penggerak perekono-

mian nasional. Keberadaan industri ini telah mendo-

rong munculnya aktivitas perekonomian lain di setiap

wilayah kerja,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral, Arifin Tasrif, pada kegiatan Pembukaan Pame-

ran dan Konvensi IPA ke-45 2021 secara virtual.

Bertema ”Realizing Indonesia’s Energy Vision

Post Pandemic”, Pameran IPA ke-45 diselenggarakan

oleh Indonesian Petroleum Association (IPA) bekerja

sama dengan Dyandra Promosindo sebagai co-organi-

zer, serta didukung oleh Kementerian Energi dan Sum-

ber Daya Mineral Republik Indonesia dan SKK Migas,

selama tiga hari mulai dari tanggal 1 September hingga

3 September 2021.

Ditambahkan Arifin, sebagai salah satu sektor kri-

tikal, industri migas harus tetap melaksanakan aktivitas

guna mencari dan memproduksi migas mengingat ke-

butuhan energi Indonesia sangat besar.

”Pemerintah tetap optimistis untuk meningkat-

kan produksi migas melalui kegiatan eksplorasi dan

produksi yang lebih masif dan agresif, dengan target

produksi minyak sebesar 1 juta BOPD dan gas sebesar

12 BSCFD pada 2030. Dalam upaya mencapai target

tersebut, seluruh pelaku industri hulu diharapkan da-

pat melaksanakan strategi secara ,” ung-extraordinary

kap Arifin Tasrif.

Selain mendorong peningkatan produksi migas,

pemerintah juga tengah fokus dalam menurunkan

emisi karbon. Untuk itu, pemerintah sedang menye-

lesaikan penyusunan Strategi Energi Nasional yang

berisi dua agenda penting, yakni peningkatan produksi

migas dan penurunan emisi karbon.

KONTRIBUSI HULU MIGAS BANTU

PULIHKAN EKONOMI

IPA CONVEX
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Arifin Tasrif berharap dengan dilaksanakan rang-

kaian agenda IPA ke-45, seluruh pemangku kepen-

tingan sektor hulu migas Indonesia dapat kembali me-

mantapkan niat, upaya dan kerja keras bersama untuk

mewujudkan Indonesia sebagai tempat yang tepat un-

tuk berinvestasi sehingga memberi manfaat bagi se-

mua pihak.

Pada kesempatan yang sama, Presiden IPA, Gary

Selbie, mengatakan masa pandemi ini telah menjadi

momentum transformasi bersejarah bagi seluruh in-

dustri, termasuk hulu migas.

Pelaku industri hulu migas di Indonesia harus

mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada,

terutama ikut menjaga daya tarik investasi. ”Industri

hulu migas yang kuat akan berdampak positif pada

perekonomian nasional karena memiliki multiplier

effect, baik kepada sektor penunjang maupun peng-

guna,” ujar Gary.

IPA mengapresiasi upaya Pemerintah dalam

mendukung keberlanjutan industri hulu migas. IPA ju-

ga berterima kasih atas perhatian dan kerja sama yang

terjalin demi mewujudkan ketahanan energi nasional

yang kuat dan solid.

”IPA percaya, bahwa Indonesia masih memiliki

daya tarik yang kuat dari sisi prospek atau cadangan

migas. Masih banyak cekungan atau target eksplorasi

di Indonesia yang belum dikembangkan,” tambah

Gary.

Merespons upaya pemerintah menurunkan emisi

karbon, disadari perlunya keseimbangan antara pen-

capaian target produksi migas dengan penurunan emi-

si karbon. Hal ini dapat menghadirkan kejelasan bagi

investor migas global yang akan menanamkan modal

di Indonesia.

”Gas bumi merupakan salah satu solusi bagi pe-

menuhan energi bersih di masa mendatang. Apalagi,

serapan gas bumi di dalam negeri masih relatif rendah

dan berpotensi untuk dikembangkan,” ujarnya.

Untuk itu, kebijakan penurunan harga gas bumi

bagi industri dan disertai dengan pembangunan infra-

struktur gas bumi yang memadai dapat dijadikan mo-

mentum untuk meningkatkan serapan gas bumi.

Terkait penyelenggaraan IPA Convex 2021, Gary

berharap kegiatan hulu migas terbesar di Indonesia ini

dapat menjadi ajang yang tepat bagi seluruh pemang-

ku kepentingan untuk dapat berkolaborasi demi me-

ningkatkan daya tarik investasi Indonesia khususnya di

mata investor global.

Secara khusus, dari sisi pameran, IPA Convex

2021 menghadirkan yang diikuti olehvirtual exhibition

puluhan perusahaan peserta pameran, terdiri dari

KKKS nasional dan internasional, perusahaan jasa pe-

nunjang, lembaga pemerintahan dan sebagainya.

Perhelatan IPA Convex 2021 ini didukung penuh

oleh para sponsor yang terdiri dari perusahaan-peru-

sahaan migas nasional dan internasional seperti Perta-

mina, bp Indonesia, Schlumberger, MedcoEnergi, Mu-

badala Petroleum, Chevron Pacific Indonesia, Exxon-

Mobil Indonesia, INPEX Masela, Petronas, Premier Oil,

Repsol, dan lainnya.

IPA Convex 2021 juga turut diramaikan dengan

partisipasi dari para asosiasi, seperti American Asso-

ciation of Petroleum Geologist (AAPG) Indonesia, Ika-

tan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Ikatan

Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia

(IAFMI), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Society of

Exploration Geophysicists (SGE), dan Asosiasi Peru-

sahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I).

Turut serta terlibat dalam IPA Convex 2021, dari

universitas swasta dan negeri di Indonesia, di antara-

nya ITS, Universitas Diponegoro, Universitas Padja-

jaran, Universitas Trisakti, Universitas Lampung, UPN

Veteran Jawa Timur, Universitas Pancasila, Universitas

Bhayangkara, Institut Teknologi Sumatera, dan Uni-

versitas Tanri Abeng.
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kel kadar rendah dengan teknologi ramah lingkungan

dan biaya rendah.

Sejauh ini Teknologi STAL sudah melalu pengu-

jian dari 3 (tiga) lembaga independen yakni Validasi

Teknologi oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral (”ESDM”). Kemudian Audit Tek-

nologi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Tekno-

logi (”BPPT”). Dan Studi Kelayakan Engineering, Procu-

rement and Construction (“EPC”) oleh perusahaan

EPC internasional terkemuka asal Jepang.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�

P
T Bumi Resources,Tbk (BUMI) dalam Keter-

bukaan informasi ke otoritas Bursa Efek

Indonesia menyampaikan pengunduran diri

Rosan Perkasa Roeslani sebagai Presiden

Komisaris dan Komisaris Independen Perse-

roan.

Dalam penjelasan disampaikan pengunduran diri

ini karena beliau mendapat penugasan baru dari Pe-

merintah Republik Indonesia sebagai Duta Besar Indo-

nesia untuk Amerika Serikat.

”Sebagai proses lebih lanjut atas pengunduran

diri Komisaris Perseroan tersebut, kami akan melak-

sanakan proses sebagaimana yang diatur dalam Ang-

garan Dasar Perseroan dan peraturan perundang-un-

dangan yang berlaku,” demikian bunyi Keterbukaan

Informasi tersebut.

Ditegaskan pula bahwa langkah ini tidak berdam-

pak pada kegiatan operasional, hukum, kondisi keua-

ngan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusa-

haan Publik.

ROSAN P ROESLANI

Sebelumnya Rosan adalah Ketua Umum Kamar

Dagang Indonesia (KADIN) periode 2015-2020. Ia juga

bukan orang asing di dunia pertambangan.

P
erusahaan tambang nikel PT Trinitan Metals

and Minerals Tbk (PURE) lewat anak usa-

hanya PT Hydrotech Metal Indonesia

(”HMI”) menandatangani Letter of Intent

(”LOI”) dengan China Keli Electric Company

Ltd. Penandatanganan LOI ini merupakan langkah

awal bagi HMI untuk dapat melantai di Bursa Efek

Kanada melalui mekanisme Reverse Takeover

(”RTO”). Langkah ini diyakini akan menjadi langkah

awal untuk membawa karya anak bangsa ini ke dunia

internasional.

Penandatangan LOI dilakukan secara virtual, oleh

Chief Executive Officer China Keli, Philip Lo dan Direk-

tur Utama HMI, Widodo Sucipto.

Untuk diketahui, HMI sendiri merupakan anak

perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dengan

fokus pada kegiatan penelitian dan pengembangan

(”R&D”) teknologi pengolahan mineral di Indonesia.

Salah satunya Teknologi hidrometalurgi Step Tempera-

ture Acid Leach (”STAL”) yang merupakan teknologi

pengolahan nikel secara hidrometalurgi karya anak

bangsa. Teknologi STAL diklaim mampu mengolah ni-

DENGAN PERUSAHAAN ASAL CHINA
ANAK USAHA PURE TANDATANGANI LOI

MUNDUR DARI PRESKOM BUMI



THE INDONESIA ENERGY & MINING MAGAZINE

www.tambang.co.id

TRANSFORMASI

DIGITAL

bit.ly/FormBerlanggananTAMBANG

Untuk Berlangganan:




