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DARI REDAKSI

P
emerintah mencabut seratusan izin tambang. Targetnya

mencapai dua ribuan izin hingga akhir tahun ini. Pengusaha yang

merasa dirugikan, boleh melayangkan protes dan gugatan.

Alasan pemblokiran itu beragam, mulai dari tumpang tindih,

proyek mangkrak, menerobos kawasan terlarang, dan sebagainya.

Pemerintah ingin membenahi tata kelola izin.

Namun sejumlah pihak menilai ada unsur keteledoran selama

proses evaluasi hingga akhirnya keluar keputusan pencabutan.

Prediksi yang muncul, akan ramai gelombang gugatan dari pengusaha.

Kondisi ini mengingatkan fenomena beberapa tahun silam. Saat

pemerintah menyatakan ribuan izin berstatus ,nonclean and clear

banyak perusahaan yang protes. Pemerintah daerah dan pusat digugat

ke meja hijau, mulai dari pengadilan dalam negeri sampai arbitrase

internasional. Menjadi potret buram iklim investasi sektor tambang.

Jika pemerintah tidak hati-hati dalam menetapkan keputusan

pencabutan izin, maka momok yang pernah terjadi berpotensi akan

kembali terulang.

Ulasan tentang kemelut pencabutan izin diulas dalam edisi kali

ini, pada rubrik Laporan Utama. Salah satu bagiannya, menyajikan

opini dari praktisi hukum, yang menjelaskan bagaimana upaya dan

langkah yang bisa dilakukan oleh pengusaha jika merasa dirugikan

atas pencabutan izin tersebut.

Pada rubrik Mining Services, Majalah TAMBANG membahas soal

potret industri bahan peledak di Indonesia, khususnya yang menyasar

sektor pertambangan. Kemudian, pada rubrik Nasional, Majalah

TAMBANG juga menjelaskan soal dampak krisis Rusia-Ukraina bagi

Indonesia, dari sisi positif dan negatifnya.

Kami berharap, pembaca yang budiman, dapat menikmati sajian

artikel pada edisi kali ini.

Salam sehat.
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Kemudian, kapasitas kilang minyak sejak ta-

hun 2016 hingga 2019 stagnan. Pada tahun 2021 ma-

lah turun. Di sektor hulu, aktivitas eksplorasi juga le-

su. Penyebabnya karena rendahnya realisasi inves-

tasi, baik untuk pengeboran atau eksplorasi.

Kondisi demikian menjadi alarm bagi Indone-

sia. Sangat jelas, bahwa eksplorasi yang masif harus

dilakukan agar kapasitas produksi migas Indonesia

meningkat. Serta proyek pengembangan kilang ha-

rus diakselerasi, minimal target yang sudah dica-

nangkan mesti tercapai.

Saat ini, ada salah satu mega proyek yang akan

menambah kapasitas kilang minyak Indonesia. Itu

adalah proyek Refinery Development Master Plan

(RDMP) Balikpapan, yang lokasinya di samping ki-

lang minyak Pertamina Balikpapan, Kalimantan Ti-

mur. Megaproyek RDMP kilang Balikpapan ini me-

miliki nilai USD 7 miliar atau sekitar Rp 100 triliun.

Tanpa peningkatan dan realisasi proyeklifting

kilang, Indonesia akan terus-menerus mengalami

ketergantungan yang tinggi terhadap impor minyak.

Ketahanan energi nasional menjadi rentan. Saat

terjadi gejolak, anggaran negara ikut terkoyak.

KRISIS RUSIA-UKRAINA

DAN ALARM

KETAHANAN ENERGI NASIONAL

I
mbas perang Rusia-Ukraina membawa dampak

terhadap perekonomian di berbagai belahan

dunia. Salah satu efek kejutnya merambat pada

rantai pasok minyak global, di mana Rusiaposisi

merupakan salah satu produsen utama dunia.

Rusia mengekspor 4-5 juta barel minyak jenis

brent setiap harinya. Angka ini membuat Rusia men-

jadi eksportir terbesar kedua setelah Arab Saudi.

Dinamika perang Rusia versus Ukraina itu, me-

nimbulkan kenaikan harga minyak, yang dampak-

nya menjalar ke Indonesia. Harga bahan bakar di

stasiun-stasiun pengisian dalam negeri akan naik.

Ujungnya, subsidi pemerintah untuk bahan bakar

penugasan akan membengkak.

Indonesia tercatat sebagai . Ber-net oil importer

dasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor mi-

nyak mentah RI sepanjang Januari-Desember 2021

mencapai sebesar 13,77 juta ton, naik 31 persen dari

impor minyak mentah pada tahun sebelumnya.

Saat ini, minyak bumi dalam negeri dilifting

kisaran 600-700 ribu barel per hari (bph). Sementara

konsumsi domestiknya mencapai 1,4 juta bph hing-

ga 1,5 juta bph.

VISI
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Pemerintah mencabut ratusan izin tambang yang
terlalu lama tidur. Bagian dari upaya membenahi
tata kelola pertambangan nasional. Bagi yang
merasa keberatan, bisa protes lewat pengadilan.

Konflik di Ukraina Timur akhirnya pecah.
Tentara Rusia bahkan telah menggempur
hingga ibukota Ukraina, Kiev. Situasi ini
berimbas pada pasar komoditi mulai dari
minyak bumi sampai nikel dan emas.

Paladium sebagai logam mulia
semakin diminati sebagai salah
satu perhiasan. Sebagian besar
paladium digunakan di industri
otomotif. Kebutuhannya
meningkat seiring kenaikan
produksi mobil. Rusia dan
Afrika Selatan menjadi
produsen terbesar.
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K
UNJUNGAN Presiden Joko Widodo ke

Saudi Arabia, tahun , berbuah manis.2015

Saudi Aramco, perusahaan minyak milik

Kerajaan Saudi Arabia, menyanggupi

berinvestasi di Indonesia: membuat kilang

baru, perluasan, sekaligus dengan industri turunan

dari minyak, yakni petrokimia. Bahkan, Arab

berminat membangun pelabuhannya sekaligus.

Saudi Aramco, inilah tangan investasi

perminyakan Kerajaan Saudi Arabia ke luar negeri.

Saudi Aramco memiliki kilang di dalam negeri, juga

di Jepang, Korea Selatan, Filipina, Amerika Serikat,

Cina.

Setiap ladang ini menghari hasilkan 5 juta barel,

hampir separuh dari total produksi minyak Saudi

Arabia. Komplek Al Ghawar cukup luas: 280 x 30

kilometer. Pemerintah Saudi Arabia menutup rapat-

rapat informasi soal Al Ghawar. Di lapangan, pasukan

bersenjata laras panjang setiap hari, tanpa libur,

menjaga sumur andalan itu.

Indonesia mendapat pasokan dari Arab.

BUMN Saudi Aramco

Ladang Al Ghawar.

Salah satu fasilitas kilang milik Saudi Aramco.

Gambar ladang al Ghawar Ilustrasi minyak

Amin H Nasser,

Direktur Utama Saudi Aramco.

www.araboilandgas.com

www.argam.com

Pusat    :
Dhahran, Saudi Arabia.

Berdiri   :
1933 (sebagai California-Arabian Standard Oil Co.)
1944 (sebagai Aramco)
1988 (sebagai Saudi Aramco)

Tokoh penting:
Amin H. Nasser (Presiden & CEO)
Ali bin Ibrahim Al-Naimi (Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral)
Khalid A. Al-Falih, Ketua Dewan Pengawas Saudi Aramco

Penerimaan    : Tahun 2014 - US$ 378 miliar
Website          : www.saudiaramco.com

o o

o o

Lo : Al-Ahsa, di daratkasi

: 25,43  Utara 49,62  Timur;Koordinat

25,43  Utara 49,62  Timur

Operator        : Saudi Aramco

Sejarah

d : 1948itemukan

: 1951Awal produksi

Produksi

: 5 000 000 barel perSaat ini . . hari

BINGKAI
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Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman al Saud

punya peran besar dalam menghadirkan minyak

bagi kekayaan negara Saudi Arabia. Seusai naik

ke tampuk kekuasaan pada 1902, ia

memperluas kekuasaan kerajaan, dan

menciptakan kestabilan. Tanpa stabilitas,

pencarian minyak tak bisa dilaksanakan.

Pencarian minyak di Saudi Arabia dipicu

oleh penemuan minyak oleh perusahaan Anglo-

Persian Oil Company di kawasan Persia, pada

1908; meningkatnya kebutuhan minyak selama

Perang Dunia I, serta berkurang drastisnya

jamaah haji setelah depresi besar ekonomi pada

1929.

Sebelum depresi besar melanda perekonomian

Saudi Arabia, pemasukan negara kerajaan itu berasal

dari jamaah haji yang berkunjung ke Tanah Suci. Namun,

setelah depresi besar melanda, jumlah jamaah haji

anjlok, dari 100.000 orang semusim menjadi di bawah

40.000. Perekonomian Arab limbung. Ini salah satu

pendorong Raja Abdulaziz gencar mencari minyak.

Banjir minyak di Saudi Arabia tak bisa dilepaskan dari jasa seorang insinyur

dari Selandia Baru, Frank Holmes. Ia mayor tentara. Pada 1922 ia bertemu Raja

Abdulaziz. Selama penugasannya pada era Perang Dunia I, ia berkunjung ke

Gallipoli, Turki, dan Ethiopia. Di situ ia mendengar kabar bahwa di kawasan Timur

Tengah terdapat kandungan minyak luar biasa besar. Setelah perang usai, ia

membantu pendirian Eastern and General Syndicate Ltd, perusahaan pencari

konsesi minyak di kawasan Teluk. Frank Holmes punya julukan: Abu Naft, alias

Bapak Minyak.

1923. Raja Abdulaziz mengeluarkan

surat memberi izin bagi Holmes

mencari minyak.

1925. Holmes mendapat izin dari

Sheikh Bahrain untuk mencari

minyak di Bahrain.

1927. Gulf Oil dari Amerika Serikat

mengakuisisi konsesi milik Holmes.

Insinyur Selandia Baru.

Frank Holmes dengan Shaikh Hamad
bin Isa al Khalifa, Raja Bahrain.

Abdul Aziz bin Abdul Rahman al Saud.

suasana jamaah haji jaman 1950-an

Jamaah haji zaman dahulu

Prajurit Arab Saudi pada era Raja Abdul Aziz.

Salah satu peristiwa di Perang Dunia I

Raja Abdul Aziz.

Haji Bukan Andalan

Inilah lima ladang minyak terbesar di Saudi Arabia

flickr.com

www.freelargeimages.com.

No   Ladang  Ditemuka Produksi harian         Operator      Lokasin

Al Ghawar

Khurais

Abu Safah
dan Qatif

1

2

3

1948

1963

5 juta barel minyak
+ 2 MMBTU gas

1,5 juta barel minyak

800.000 barel minyak
+ 370 juta kaki kubik gas.

Saudi
Aramco

Saudi
Aramco

Saudi
Aramco

Provinsi
Al Ahsa

-300 km teng
gara Ryadh

Provinsi Qatif

BINGKAI
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ANDESIT BERTABUR
DI CANDI BOROBUDUR

ARSIP

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

dan Sumber Daya Mineral, total cadangan batu andesit

di wilayah ini sekitar 20,8 juta ton. Potensi batu andesit

tersebut tersebar di beberapa tempat, mencakup wila-

yah Pegunungan Serayu Selatan, Serayu Utara, Zona

Depresi Jawa, dan Gunung Api Kuarter di di sekitar

dataran tinggi Dieng.

Batu andesit memang kerap dijadikan bahan

baku utama konstruksi atau pondasi bangunan karena

memiliki kekuatan lebih dibanding dengan batu biasa.

Batu andesit juga sering dimanfaatkan masyarakat

untuk bahan pembuatan nisan kuburan orang Tiong-

hoa, cobek, lumpang jamu, kap lampu taman, orna-

men hingga peralatan rumah tangga lainnya.

Pada zaman dulu, batuan beku vulkanik ini di-

manfaatkan orang sebagai bahan dasar pembangunan

candi, piramida, meja batu, arca, punden berundak

dan perkakas-perkakas lainnya. Di Indonesia, kita bisa

melihat ragam contoh tersebut di berbagai daerah

terutama bangunan candi yang banyak tersebar di

Pulau Jawa seperti Candi Borobudur, Candi Mendut,

Candi Pawon, Candi Prambanan, dan lain sebagainya.

Material Utama Penyusun Candi

Candi yang terletak di Desa Borobudur, Keca-

matan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

ini merupakan kuil Agama Budha tertua di dunia. Pada

tahun 1991, United Nations Educational, Scientific, and

Cultural Organization (Unesco) menetapkan bangu-

A
wal Februari lalu, perhatian publik ter-

alihkan kepada peristiwa yang terjadi di

Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten

Purworejo, Jawa Tengah. Pasalnya, di desa

yang masih asri itu terjadi keributan antara

warga setempat dengan aparat lantaran tanah leluhur

mereka akan dijadikan lahan pertambangan batu an-

desit. Batu ini nantinya akan digunakan sebagai mate-

rial pembuatan Bendungan Bener.

Bendungan Bener merupakan salah satu pro-

gram pemerintah pusat yang sudah masuk ke dalam

Proyek Strategis Nasional (PSN) besutan Presiden Joko

Widodo dengan total anggaran sebesar 2,06 triliun ru-

piah. Bendungan tersebut diprediksi mampu menam-

pung air kurang lebih 100 juta meter kubik yang akan

diperuntukkan sebagai sumber Pembangkit Listrik Te-

naga Air (PLTA).

Jawa Tengah memang termasuk wilayah yang

memiliki cadangan batu andesit terbesar di Indonesia.

Salah satunya di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.

Dihimpun dari berbagai sumber, Desa Wadas memiliki

cadangan batu andesit sekitar 40 juta meter kubik.

Bergeser ke sebelah barat, tepatnya di Kabupaten

Banjarnegara, potensi kandungan andesit malah lebih

besar lagi. Berdasarkan hasil pemetaan Dinas Energi

10 Edisi 20 Februari - 20 Maret 2022/Th. XVII



ARSIP

nan di atas bukit ini sebagai situs warisan dunia karena

memiliki gaya arsitektur yang unik serta mempunyai

karakteristik dan makna tersendiri.

Salah satu keunikannya terdapat pada desain dan

rancangan candi. Jika candi-candi lain dibangun di atas

lahan yang datar, beda hal dengan Borobudur yang

pembangunannya dilakukan di atas bukit alami. Hal

inilah yang kemudian membuat orang mengira kalau

Candi Borobudur adalah sebuah bukit asli, setelah

lama tertimbun oleh runtuhan tanah imbas letusan

gunung api.

Berdasarkan catatan sejarah, Candi Borobudur

didirikan oleh penganut Budha Mahayana pada masa

Wangsa Syailendra sekitar tahun 800 masehi. Setelah

sekian lama tertimbun, candi kemudian ditemukan

oleh Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa, Sir Thomas

Stamford Raffles pada tahun 1814. Sejak saat itu candi

mengalami serangkaian penyelamatan dan perbaikan.

Secara umum, candi mengalami dua kali pemu-

garan. Pertama pemugaran dilakukan pada masa pe-

merintahan Hindia Belanda di bawah pimpinan Theo-

dore Van Erp yang terjadi tahun 1907-1911. Kedua, pe-

mugaran terjadi setelah Indonesia merdeka, tepatnya

di bawah pemerintahan Rezim Orde Baru pada tahun

1973-1983 melalui proyek Pengembangan Kebudayaan

Nasional dengan dibantu Unesco.

Pada bangunan Candi Borobudur terdapat sekitar

55.000 meter kubik batu andesit. Batu ini berbentuk

balok yang satu sama lain saling terhubung tanpa pere-

kat seperti semen. Sistem seperti ini disebut dengan

sistem , batu-batu saling mengunci sepertiinterlock

dadu-dadu pada permainan lego.

Menurut para ahli, batu andesit penyusun Candi

Borobudur berasal dari tempat lain yang jauh dari lo-

kasi candi. Hal ini lantaran di sekitar candi tidak dite-

mukan sumber batu yang namanya diambil dari Pegu-

nungan Andes ini. Sebagian kalangan memprediksi

bahwa batu andesit penyusun candi diambil dari Gu-

nung Merapi.

Batu Andesit ini bersifat porous atau tekstur yang

berpori dengan tingkat porositas mencapai 30 persen

sampai 50 persen. Jenis batu seperti ini sangat baik saat

terjadi interaksi dengan air lantaran air bisa bergerak,

baik saat berada di permukaan maupun saat berada di

dalam batu melalui pori-pori tersebut.

Sifat porositas ini pula yang menjadikan batu an-

desit penyusun candi memiliki tekanan yang tergolong

rendah dibanding dengan batuan lain, sehingga ele-

men-elemen bangunan menjadi lebih solid dan mu-

dah dipahat seperti tergambar pada relief yang totalnya

mencapai 2.672 panel relief.

Selain itu, pemilihan batu andesit sebagai bahan

utama pembuatan candi lantaran ketersediaannya

yang melimpah, sesuai dengan banyaknya gunung api

di Pulau Jawa. Menurut ahli geologi, gunung-gunung

api mengandung magma yang notabeneintermediet

menjadi cikal bakal kemunculan material batu andesit.

Batu andesit sendiri masuk ke dalam batuan beku

intermediet dengan kandungan silika mencapai 52-66

persen dan memiliki tekstur porfiroafanitik yaitu fe-

nokris (butiran kristal). Tekstur ini kemudian dikelilingi

oleh massa dasar yang afanitik (halus) dengan kom-

posisi mineral utama plagioklas, mineral aksesori horn-

blende, biotit, piroksen dan massa dasar, baik berupa

mineral (asam, warna cerah) atau mineralfelsic Oc eſ

(basa, warna gelap). Masing-masing batu penyusun

candi berukuran rata-rata panjang 50 centimeter dan

lebar 30 centimeter sementara tingginya 22 centimeter.

Di masa modern, proses penambangan batu an-

desit dilakukan dengan sedemikian rupa yang meliputi

pembersihan lahan, pengupasan tanah penutup, pem-

boran, peledakan, pemuatan, pengangkutan, pem-

bongkaran dan pengolahan. Proses pengolahan perlu

dilakukan untuk meningkatkan nilai jual.

Sementara di masa lampau, proses penamba-

ngan masih menggunakan alat-alat tradisional dan

sederhana. Meski begitu, masyarakat dulu mampu me-

nambang dengan baik dan sanggup memproduksi ba-

tu dalam skala besar sebagaimana bisa dilihat dari ba-

ngunan Candi Borobudur yang jumlah batu andesitnya

mencapai puluhan ribu kubik.

11Edisi 20 Februari - 20 Maret 2022/Th. XVII



IZIN DICABUT
LAMA MENGANGGUR

LAPORAN UTAMA
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S
ebanyak 180 Izin Usaha Pertambangan (IUP)

dibatalkan melalui surat yang ditandatangani

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koor-

dinasi dan Penanaman Modal, Bahlil Laha-

dalia. Izin yang dicabut itu terdiri atas 112 IUP

mineral dan 68 IUP batu bara.

Pada pertengahan Februari lalu, Deputi Bidang

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM,

Imam Soejoedi menyampaikan, perusahaan yang izin-

nya dicabut itu tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Pembatalannya dilakukan secara bertahap, sejak Janu-

ari lalu.

”Kami tidak tebang pilih. Tujuan kami untuk

membenahi perizinan yang tidak digunakan dengan

sebagaimana mestinya,” terang Imam.

180 IUP itu dimiliki oleh 165 pelaku usaha, baik

badan usaha maupun perseorangan. Mereka terdiri

dari 68 pelaku usaha pemegang IUP batu bara dan 97

pelaku usaha pemegang IUP mineral.

”Pencabutan IUP batu bara paling banyak dilaku-

kan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 34 IUP yang

dimiliki oleh 34 pelaku usaha. Pencabutan IUP mineral

mayoritas berlokasi di Kepulauan Riau sejumlah 17 IUP,

dimiliki delapan pelaku usaha,” ungkap Imam.

Pemerintah mencabut ratusan izin

tambang yang terlalu lama tidur. Bagian

dari upaya membenahi tata kelola

pertambangan nasional. Bagi yang

merasa keberatan, bisa protes lewat

pengadilan.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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Menurutnya, pemerintah akan melakukan klasi-

fikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara

berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat

bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan mengalih-

kan izin yang dicabut kepada pengusaha yang memiliki

kapabilitas dan integritas, serta kecukupan modal un-

tuk mengelola IUP. Termasuk juga Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), organisasi atau kelompok masya-

rakat, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan koperasi

di daerah.

”Tujuan pengalihan izin ini agar dapat dikelola

oleh pihak yang bertanggung jawab, sehingga dapat

menciptakan nilai tambah, menyediakan lapangan

pekerjaan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di

daerah,” ungkap Imam.

Sepanjang tahun 2022 ini, pemerintah menarget-

kan melakukan pencabutan sebanyak 2.343 IUP mine-

ral dan batu bara. Termasuk di dalamnya izin pertam-

bangan emas, nikel, kobalt, batu bara, mangan, serta

bahan galian C. Selain itu, pemerintah juga akan men-

cabut 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI)

dengan total luas 3.126.439 hektare, dan HGU perkebu-

nan dengan total luas 34.448 hektare.

Dijelaskan pula bahwa langkah ini dilakukan se-

bagai wujud dari arahan Presiden Joko Widodo, bah-

wa pemerintah akan bertindak tegas kepada perusa-

haan yang tidak memanfaatkan izin yang diberikan

sebagaimana mestinya. Terlalu lama tidur, tidak bero-

perasi. Sehingga tidak memberikan kontribusi sama

sekali.

Jokowi telah menerbitkan Keputusan Presiden

No 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penata-

an Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang

menjadi dasar bagi pencabutan IUP mineral dan batu

bara. Satgas tersebut diketuai Menteri Investasi Bahlil

Lahadalia.

Masuk dalam tim ini dan menjadi Wakil Ketua

Satgas yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(LHK), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala

Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Imam Soejoedi, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
BKPM

Pemerintah akan mengalihkan izin yang dicabut kepada pengusaha yang memiliki kapabilitas dan integritas, serta kecukupan modal untuk mengelola IUP.
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Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan

Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menilai, langkah terse-

but positif karena IUP yang dicabut sudah tidak aktif

atau tidak mengikuti peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

”Pencabutan itu dilakukan berdasarkan kajian

yang komprehensif. Salah satunya karena faktor mela-

laikan kewajiban pajak,” terang Rizal.

Hal lain yang bisa dijadikan dasar pencabutan IUP

adalah kepatuhan perusahaan terhadap keselamatan

kerja dan lingkungan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah

kecelakaan berupa kematian dan kerusakan lingku-

ngan yang cukup parah. Hal tersebut dikhawatirkan

berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat, mem-

butuhkan biaya sangat besar di kemudian hari, yang

akan membebani pemerintah. Aspek lainnya terkait

adanya tindakan kriminal yang membahayakan dan

merugikan keuangan negara.

”Semuanya harus berdasarkan analisa yang kom-

prehensif dengan sistem penilaian jelas dan dapat di-

kuantifikasi dengan baik,” tandas Rizal.

Ia juga menyebutkan bahwa pengusaha dapat

melakukan gugatan atas keputusan tersebut apabila

dianggap merugikan. Bisa mengajukan ke Pengadilan

Tata Usaha Negara. Bisa juga ke Pengadilan Negeri apa-

bila bersifat ada unsur perdata.

”Indonesia merupakan negara hukum, sehingga

semua keputusan akan berimplikasi kepada hukum,”

lanjut Rizal.

Menurutnya, langkah pencabutan ini bisa dilihat

dari dua aspek. Bagi pemerintah ini merupakan lang-

kah maju dengan keberanian dan ketegasan untuk

mencabut izin-izin dalam pengelolaan sumber daya

alam.

”Suatu hal yang tidak dilakukan di pemerintahan

sebelumnya. Tetapi bagi pengusaha, ini merupakan

langkah yang dianggap merugikan karena bagaimana-

pun pengusaha sudah mengeluarkan dana yang cukup

besar dalam mengelola perizinan,” ungkap Rizal yang

kembali terpilih sebagai ketua umum Perhapi periode

2021-2024 itu.

Dari sisi pelaku usaha, sambung Rizal, bisa saja

ada sejumlah kendala yang dihadapi sehingga belum

bisa mengembangkan IUP yang sudah ada sebagai-

mana mestinya. Kendalanya bisa dari aspek ekonomis,

teknis, sosial, dan administrasi. Alasan ekonomis se-

perti persoalan harga karena kualitas yang rendah

sehingga menjadi tidak menguntungkan untuk di-

kembangkan.

Alasan teknis berupa teknologi dan alasan cada-

ngan. Kemudian masalah sosial biasanya lebih kepada

licence to operate yang berhubungan dengan masyara-

kat sekitar proyek tambang. Masalah administrasi bia-

sanya berkaitan dengan perizinan yang rumit bahkan

sulit dipenuhi pengusaha.

”Bisa dibayangkan berapa banyak izin yang harus

diurus, waktu, dan instansi pemerintah yang terkait

dengan itu,” tandasnya.

LAPORAN UTAMA

Hal lain yang bisa dijadikan dasar pencabutan IUP adalah kepatuhan perusahaan terhadap keselamatan kerja dan lingkungan.
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Selepas pencabutan ini, pertanyaan selanjutnya

adalah bagaimana konsesi tersebut. Jika merujuk pada

pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, wilayah

tambang tersebut akan diberikan pada pelaku usaha

baik BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi atau

perorangan yang punya integritas dan mampu mengu-

sahakannya.

Namun dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 yang me-

ngatur tentang kegiatan usaha pertambangan, wilayah

IUP yang dicabut mesti dikembalikan ke negara, men-

jadi wilayah pencadangan negara. Jika kemudian akan

diusahakan maka harus dilakukan lewat mekanisme

lelang.

”Apabila akan diusahakan lagi, harus dengan sis-

tem lelang. Prioritas untuk BUMN, BUMD, baru kemu-

dian swasta dan koperasi. Tidak boleh langsung dialih-

kan kepada pihak lain,” tegas Rizal.

Ia berharap pemerintah konsisten dengan ama-

nat UU yang telah ada. Dalam proses lelang terdapat

sejumlah persyaratan, yang salah satunya wajib memi-

liki tenaga ahli pertambangan, memiliki kemampuan

finansial, dan tentu saja berintegritas.

”Kita harus melakukan tender tersebut secara

transparan dan sebaik-baiknya. Pemerintah harus me-

ngumumkan lelang secara terbuka dan transparan

agar pengelolaan pertambangan menuju ke arah yang

lebih baik,” harap Rizal.

Ia menyebutkan bahwa proses lelang harus se-

suai dengan peraturan perundang-undangan, dilaku-

kan secara transparan dan terbuka.

”Perhapi berharap proses pencabutan IUP ini di-

lakukan secara transparan dan berdasarkan evaluasi

menyeluruh dengan sistem penilaian yang jelas. Hal ini

diperlukan agar daya saing industri pertambangan di

Indonesia dapat meningkat, serta dapat menarik inves-

tor baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” terang-

nya.

Ia berpesan, selama proses perbaikan tata kelola

pertambangan harus menghindari hal-hal yang dapat

menurunkan indeks daya saing industri pertambangan

di pasar global. Selain itu, isu strategis ke depan yang

dapat dilakukan, ialah segera menyelesaikan aturan

turunan UU Minerba No 3 Tahun 2020.

Pada kesempatan terpisah, nada positif disam-

paikan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan

Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia. Ia men-

dukung langkah penertiban perizinan termasuk mela-

lui pencabutan izin usaha, sepanjang telah sesuai de-

ngan proses yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. APBI menilai, ada banyak capaian positif

dari perbaikan tata kelola minerba di tanah air.

”Penerapan sanksi sampai pencabutan izin di-

perlukan untuk penataan perizinan pertambangan

namun dengan tetap memperhatikan tahapan dan pro-

sedur sesuai peraturan perundang-undangan,” tandas

Hendra.

Terhadap konsesi bekas IUP yang dicabut, APBI

juga meminta untuk dilelang sesuai aturan perundang-

undangan. Apalagi kata Presiden Joko Widodo, peme-

rintah akan mencabut 2.078 IUP. Artinya, masih panjang

deretan nama perusahaan pemegang IUP yang akan

kena sikat.

LAPORAN UTAMA

Rizal Kasli, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi)
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G
elombang pencabutan izin tambang

memicu respon senator di Senayan. Pada

akhir Februari lalu, Ketua Komisi VII DPR

RI, Sugeng Suparwoto mengimbau

kepada pelaku usaha untuk melayangkan

protes bila merasa keberatan. Politisi Partai Nasdem

yang menggawangi komisi tambang dan energi ini

menilai, proses evaluasi yang dilakukan pemerintah

dalam memblokir izin tambang, bisa saja bolong-

bolong, masih ada potensi keliru.

Hal tersebut disampaikan Sugeng menanggapi

rencana pemerintah yang menargetkan akan memba-

talkan dua ribu lebih Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pada pertengahan Februari lalu, Menteri Investasi atau

Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal,

Bahlil Lahadalia mengumumkan secara resmi, baru

memblokir sebanyak 180 IUP. Sisanya akan menyusul.

”Bagi yang merasa tidak puas, bisa melakukan

hak bantah. Mungkin saja ada unsur ketidakcermatan,

bahwa IUP tersebut sebenarnya tidak layak dicabut,

tapi malah dicabut,” kata Sugeng.

Namun demikian, ia tak menepis, di sisi lain lang-

kah pemblokiran izin bisa berdampak positif. Sebab,

selama ini banyak perusahaan tambang yang menya-

lahgunakan izin. Misalnya, perusahaan dengan area

eksplorasi pertambangan yang begitu luas, namun di-

biarkan mangkrak begitu saja. Tidak beranjak operasi,

sehingga tidak berkontribusi kepada negara, baik me-

lalui setoran pajak maupun penyerapan tenaga kerja.

Perusahaan semacam ini hanya memanfaatkan konse-

si sebagai aset, guna mengerek valuasi.

”Ada yang seenaknya menjual IUP ke pihak lain,

tanpa melakukan kegiatan produksi. Apalagi korporasi

yang sudah , menguasai kawasan pertamba-go public

ngan yang luas, maka portofolionya di pasar modal

menjadi tinggi,” ungkap bekas bos PT Surya Energi Ra-

ya, salah satu perusahaan migas yang mengendalikan

Blok Cepu itu.

Tambang di Kalimantan Timur

melayangkan protes karena izinnya

dicabut. Lewat regulasi anyar,

pemerintah menyodorkan jalan lewat

pengadilan tata usaha. Izin bisa

diaktifkan ulang dengan bekal amar

putusan. Ada potensi terjadi serbuan

gugatan pengusaha, mengingatkan

pengalaman beberapa tahun silam.

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�
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PT SMR Utama Tbk menjadi salah satu perusa-

haan yang melayangkan protes ke Menteri ESDM dan

Menteri Investasi. Melalui keterbukaan informasi di

Bursa Efek Indonesia, pada akhir Februaru lalu, SMR

Utama menyatakan keberatan atas pencabutan izin

anak usahanya, PT Delta Samudra. Konsesi batu bara

yang terletak di Kutai Barat, Kalimantan Timur ini,

masuk dalam daftar 180 IUP yang dicabut.

Sekertaris Perusahaan SMR Utama, Arief Novialdy

mengatakan, pencabutan konsesi Delta Samudra ber-

imbas pada performa keuangan perseroan. Rugi SMR

Utama jadi meningkat tajam. Namun, sejauh ini di-

klaim belum membawa dampak hukum dan opera-

sional.

Di luar urusan itu, SMR Utama tengah dililit

masalah yang pelik. Terancam didepak dari Bursa Efek

Indonesia alias . Perusahaan yang komposisidelisting

mayoritas sahamnya dikendalikan oleh PT Trada Alam

Minera Tbk ini, selama dua tahun terakhir mengalami

penghentian sementara atau . Bursa Efeksuspend

menjatuhkan hukuman suspensi karena berkaitan de-

ngan pemeriksaan kasus korupsi PT Asuransi Jiwa-

sraya dan PT Asabri.

Pelat merah akronim dari Asuransi Sosial Ang-

katan Bersenjata itu, menjadi pemegang saham di SMR

Utama dengan porsi sebesar 8,11 persen. Kasus korup-

si Asabri menyeret delapan terdakwa, salah satunya

Heru Hidayat, yang merupakan Presiden Komisaris

Trada Alam. Tindak pidana korupsi Asabri disebut se-

bagai kasus megakorupsi, karena nilai kerugian negara

yang fantastis, mencapai Rp 22,7 triliun. Trada Alam

juga mengalami dan berada di ambangsuspend de-

listing, sama seperti SMR Utama.

Saham Trada Alam di anak usaha yang lain, PT

Hanochem Shipping sempat disita Kejaksaan Agung

RI. Imbasnya, sejumlah aset perusahaan pelayaran

konsorsium dengan Mitsui O.S.K. Lines Ltd itu, ikut

diamankan, termasuk kapal LNG Aquarius, tanker

berbendera nasional terbesar di Indonesia.

Soal Delta Samudra, aset yang tercatat meliputi

cadangan batu bara sekitar 43 juta ton, dengan kadar

kalori sekitar 5000-5900 kcal/kg. Luas areanya men-

capai 9000 hektare lebih. Eksplorasi tambang ini sudah

berjalan sejak tahun 2010 silam.

SMR Utama ingin mendapatkan kembali konsesi

Delta Samudra di tengah situasi perseroan yang sedang

dilanda krisis. Bosnya didakwa korupsi, anak usahanya

dipereteli, dan induknya berada di ujung jurang. Upaya

protes yang dilayangkan tampak sulit terpenuhi.

Dari Sumatera Sampai Den Haag

Sebelum Menteri Investasi Bahlil Lahadalia me-

ngumumkan pencabutan 180 IUP, Kementerian ESDM

menerbitkan aturan baru, pada akhir Januari lalu, yaitu

Dok. LIPUTAN 6

Di sisi lain langkah pemblokiran izin bisa berdampak positif, sebab selama ini banyak perusahaan tambang yang menyalahgunakan izin.
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Keputusan Menteri Nomor 15 tahun 2022. Isinya me-

muat 19 diktum, mengatur soal tata cara pemrosesan

penerbitan dan pendaftaran IUP.

Dalam salah satu diktumnya menyebutkan, tiap

IUP yang dicabut, perpanjangannya diblokir, atau pe-

ningkatan tahapnya ditolak, dapat mengajukan permo-

honan ulang lewat Dirjen Minerba. Asalkan pegang

amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),

serta memenuhi syarat teknis dan administrasi.

Jika ditarik mundur beberapa tahun ke belakang,

pemerintah pernah memblokir ribuan izin tambang

yang dinilai bermasalah, atau dinyatakan nonclean and

clear, yang dalam prosesnya melibatkan Komisi Pem-

berantasan Korupsi. Kala itu, pengusaha berbondong-

bondong mengajukan gugatan. Ada yang menang, ada

yang kalah. Tata kelola pertambangan Indonesia be-

nar-benar diuji.

Di Sumatera Selatan misalnya, sebanyak delapan

perusahaan sempat menggugat pemerintah daerah.

Salah satunya PT Batubara Lahat. Perusahaan yang

dipimpin Hanifah Husein, istri mantan Menteri Agraria

Dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan ini, berhasil

menang lewat PTUN Palembang. Keputusan Gubernur

Sumatera Selatan yang mencabut IUP Batubara Lahat,

dibatalkan.

Berdasarkan informasi Minerba One Data Indo-

nesia, izin Batubara Lahat tercatat sudah diperbaharui

pada tahun 2019 lewat Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan durasi operasi

hingga tahun 2030. Sebelumnya, izin konsesi seluas 500

hektare itu, dikeluarkan oleh Bupati Lahat pada tahun

2010 dengan durasi 10 tahun.

Puncak gugatan pengusaha tambang sempat me-

lebar hingga arbitrase internasional, di Den Haag, Be-

landa. Indian Metal Ferro and Alloys Limited meng-

gugat pemerintah Indonesia. Perusahaan baja dan ma-

nufaktur asal India ini, marah karena merasaferroalloy

dirugikan atas investasi senilai USD 8,7 juta dalam

pembelian PT Sri Sumber Rahayu Indah.

Indian Metal tidak bisa beroperasi lantaran izin Sri

Sumber di lahan seluas 3.600 hektare itu, dinyatakan

tidak . IUP tersebut tumpang tindih de-clean and clear

ngan izin milik tujuh perusahaan lain. Dalam arbitrase

tersebut, pemerintah Indonesia menang.

Gelombang gugatan yang pernah terjadi, nyata

menyisakan potret buram iklim investasi pertamba-

ngan di Indonesia. Jika pemerintah tidak hati-hati da-

lam proses evaluasi izin hingga akhirnya memutuskan

pencabutan, momok banjir gugatan akan kembali

terulang. Mengancam target meningkatkan investasi

asing .

LAPORAN UTAMA

Di Sumatera Selatan misalnya, sebanyak delapan perusahaan sempat menggugat pemerintah daerah. Salah satunya PT Batubara Lahat.
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P
ada rentang bulan Februari 2022, pemerin-

tah melalui Kementerian Investasi/Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mu-

lai merealisasikan rencana pencabutan Izin

Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan

batu bara di Indonesia. Tindakan tersebut merupakan

bagian dari kelanjutan rencana yang pernah disam-

paikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Januari

2022.

Dari pemberitaan yang beredar, diperoleh infor-

masi bahwa pemerintah akan mencabut sekitar 2.087

IUP dengan total luas lahan sekitar 3.201.046 hektare.

Pemerintah berargumentasi bahwa salah satu alasan

pencabutan IUP merupakan bagian dari proses pena-

taan perizinan pertambangan di Indonesia.

Namun demikian, tindakan pemerintah tersebut

tentu tidak dikehendaki oleh sebagian pelaku usaha

yang merasa dirugikan. Lantas, apa langkah hukum

yang dapat dilakukan oleh pemegang IUP untuk mem-

pertahankan hak hukumnya?

Upaya Administratif

Upaya administratif pencabutan IUP dilakukan

oleh pemerintah lewat penerbitan Surat Keputusan

(SK) alias . Menurut hukum administrasibeschikking
pemerintahan, apabila terdapat pihak-pihak yang me-

rasa dirugikan akibat terbitnya SK, maka terdapat dua

tahapan upaya hukum yang dapat ditempuh, yakni ke-

beratan administratif dan banding administratif. Taha-

pan tersebut merupakan mekanisme yang diberikan

untuk meminta pembatalan, pencabutan, atau koreksi

terhadap suatu keputusan dan atau tindakan adminis-

tratif yang dilakukan oleh badan atau pejabat peme-

rintahan.

Secara umum, keberatan administratif dapat di-

ajukan secara tertulis oleh pihak yang dirugikan dalam

waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya

keputusan tersebut. Keberatan diajukan kepada pihak

yang menerbitkan SK pencabutan IUP.

Hal tersebut merujuk ketentuan Pasal 77 ayat 1

dan 2 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan. Apabila pihak yang mengajukan upaya

keberatan administratif tidak puas dengan hasil penye-

lesaian, maka dapat mengajukan upaya banding admi-

nistratif, yang dapat diajukan paling lama 10 hari kerja

sejak keputusan upaya keberatan administratif dite-

rima.

Upaya banding diajukan secara tertulis kepada

atasan pejabat pemerintahan yang menetapkan SK

pencabutan IUP. Hal tersebut merujuk Pasal 78 ayat 1

dan 2 UU Nomor 30 Tahun 2014.

Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Kemudian, apabila tahapan penyelesaian secara

administratif tidak juga menghasilkan keputusan yang

sesuai dengan harapan, maka selanjutnya adalah

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN). Mekanisme gugatan tersebut di antaranya di-

tegaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Administratif.

Pada Pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 6 Tahun 2018,

mengatur bahwa pengadilan berwenang menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya

administratif. Pihak penggugat dapat mengajukan ala-

san bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

(i.c. SK pencabutan IUP) bertentangan dengan pera-

turan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam perkembangannya, alasan guga-

tan ke PTUN dapat didasarkan pada argumentasi, bah-

wa surat keputusan bertentangan dengan Asas-asas

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sehubungan

dengan AUPB, Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014

telah memberikan rujukan, yakni meliputi asas kepas-

tian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecer-

matan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keter-

bukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Dalam gugatan ke PTUN, pihak penggugat dapat

mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan bahwa SK

pencabutan IUP yang disengketakan agar dinyatakan

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tun-

tutan gati rugi dan atau rehabilitasi.

Apabila setelah melalui proses pemeriksaan per-

kara dan pengadilan mengabulkan tuntutan penggugat

dan dengan menyatakan bahwa SK pencabutan IUP

batal atau tidak sah, maka pemegang IUP memiliki

dasar untuk mempertahankan hak hukum atas IUP

yang dimilikinya.

Selanjutnya, pihak penggugat dapat melakukan

proses administratif atau permohonan pelaksanaan

putusan pengadilan untuk dapat melakukan kegiatan

penambangan sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

AKHMAD ZAENUDDIN, S.H, M.H.
ahmadzae gmail.com@

Penulis adalah Managing Partner pada Akhmad Zaenuddin
& Partners (AZLAW). Sarjana Hukum dari Universitas

Bung Karno dan Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada.
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S
UASANA di daerah perbatasan antara Rusia

dan Ukraina kian memanas. Dua wilayah

yang selama ini menjadi bagian dari Ukraina,

yakni Donetsk dan Luhanska, mengu-

mumkan kemerdekaan setelah mendapat

dukungan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin me-

nyampaikan pidato mengakui kedua wilayah tersebut

sebagai wilayah independen. Kedua daerah ini kemu-

dian populer dengan sebutan Donbass yang mengacu

pada salah satu wilayah di Timur Ukraina.

Sikap Rusia ini langsung mendapat respon keras

dari Amerika Serikat, beberapa negara di kawasan Ero-

pa. Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung mem-

beri respon dan mengumumkan paket sanksi baru ter-

hadap Rusia. Menurutnya pengakuan Moskow atas dua

wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur seba-

gai awal invasi Rusia terhadap tetangganya.

Biden dalam pidato singkatnya mengutuk kepu-

tusan Presiden Vladimir Putin yang mengakui kemer-

dekaan Luhansk dan Donetsk dan mengizinkan penge-

rahan pasukan Rusia untuk ”menjaga perdamaian” di

wilayah tersebut.

Biden bahkan mengatakan ”Siapa dalam nama

Tuhan yang menurut Putin memberinya hak untuk

mendeklarasikan apa yang disebut negara baru di wila-

yah yang menjadi milik tetangganya?” ungkap Joe

Biden.

Konflik di Ukraina Timur akhirnya pecah.

Tentara Rusia bahkan telah

menggempur hingga ibukota Ukraina,

Kiev. Situasi ini berimbas pada pasar

komoditi mulai dari minyak bumi

sampai nikel dan emas.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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Harga minyak dunia khusus Brent naik ke level tertinggi sejak 2014 setelah Moskow mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri.

Uni Eropa pun telah mengumumkan sanksi yang

akan diberikan pada Rusia dan kedua wilayah

indepen-den tersebut. Dalam konferensi persnya,

Josep Borrel, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk

Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan

menegaskan, Uni Eropa akan mengenakan paket

sanksi pada Rusia.

Dijelaskan bahwa sanksi tersebut akan membuat

Rusia semakin menderita. Bahkan sanksi juga akan

menyasar anggota parlemen Rusia yang mendukung

keputusan pengakuan wilayah Donetsk dan Luhansk

menjadi wilayah independen. ”Sanksi akan merugikan

Rusia dan akan sangat merugikan,” kata Borrell.

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, lang-

sung mengumumkan sanksi ekonomi tahap pertama

terhadap Rusia. Kanada melarang warganya untuk me-

lakukan semua transaksi keuangan dengan Luhansk

dan Donetsk. Trudeau juga akan melarang warganya

membeli utang negara Rusia.

Kanada juga akan mengerahkan bantuan militer

tambahan sebanyak 460 orang dengan tujuan mem-

beri perlindungan keamanan. Pasukan ini akan ber-

gabung dengan beberapa negara yang juga telah me-

ngirim pasukan keamanannya.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa

(PBB) dengan tegas mengatakan bahwa sikap Rrusia

tersebut telah melanggar itegritas dan kedaulatan

negara Ukraina.

”Sekretaris Jenderal mendesak semua pihak agar

mencegah tindakan dan pernyataan apa pun yang da-

pat semakin meningkatkan situasi berbahaya di Ukra-

ina dan sekitarnya, memprioritaskan diplomasi untuk

mengatasi semua masalah dengan damai,” ungkap

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric.

Masyarakat global khawatir akan terjadinya peran

dunia ketiga. Selain itu yang juga ditunggu adalah ba-

gaimana respon Rusia terhadap ancaman sanksi terse-

but. Rusia selama ini dikenal sebagai produsen Kece-

masan ini turun mempengaruhi pasar komoditi dalam

beberapa pekan terakhir. Ini terefleksi pergerakan har-

ga komoditi mulai dari minyak bumi, emas dan nikel.

Harga Minyak Dunia Melambung

Harga minyak dunia khusus Brent naik ke level

tertinggi sejak 2014 setelah Moskow mengakui ke-

merdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk yang memi-

sahkan diri, dan memindahkan pasukannya ke Ukraina

timur. Situasi ini diperkirakan akan memperparah ke-

khawatiran pasokan Eropa.

Harga spot Brent diperdagangkan di atas $100 per

barel sejak awal Februari. ICE Brent berjangka menun-

jukkan kenaikan yang semakin mendekati ambang

batas itu. Kenaikan harga minyak bumi ini merupakan

yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Sementara harga gas berjangka Eropa sempat

melonjak lebih dari 13 persen sebagai respon mening-



22 Edisi 20 Februari - 20 Maret 2022/Th. XVII

NASIONAL

katnya kekhawatiran atas konflik bersenjata di Ukraina.

Setelah hampir seminggu bergerak mendatar,

harga minyak dunia kembali mengalami kenaikan se-

iring situasi di perbatasan Ukraina yang semakin men-

cemaskan. Harga sempat turun ketika ada upaya diplo-

masi oleh sejumlah negara.

Konflik Rusia-Ukraina dikhawatirkan memenga-

ruhi pasokan minyak ke pasar global, khususnya pasar

Eropa. Belum lagi beberapa negara di kawasan Eropa

berencana menerapkan sanksi. Jerman bahkan telah

menunda proyek pipa gas yang melewati Laut Baltik

dan melewati Ukraina. Kanselir Jerman, Olaf Scholz,

menyatakan menunda proyek tersebut sebagai respon

terhadap kondisi di Ukraina.

Mamit Setiawan dari Energy Watch, sebuah lem-

baga riset di bidang energi menjelaskan kenaikan har-

ga minyak dunia ini disebabkan setidaknya oleh dua

faktor. Pertama terkait pulihnya ekonomi global pasca

pandemi. ”Meningkatnya kebutuhan bahan bakar tidak

diimbangi dengan persediaan minyak di pasar. Hal ini

dikarenakan masih banyak lapangan yang belum bisa

beroperasi secara optimal. Di sisi lain, OPEC+ juga

belum mau jor-joran meningkatkan kapasitas produksi

mereka,” terang Mamit.

”Kedua, krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukrai-

na yang menyebabkan kekhawatiran terjadinya ke-

langkaan pasokan ke Uni Eropa. Sanksi yang diberikan

kepada Rusia oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa se-

makin membuat pasar khawatir akan terjadi resesi. Di-

khawatirkan Rusia akan melakukan balasan terhadap

sanksi yang diterima,” terang Mamit.

Rusia menurut Mamit memiliki posisi strategis se-

bagai pemasok utama gas ke Eropa, merupakan nega-

ra penghasil minyak yang cukup besar, dan menjadi ba-

gian dari OPEC+. Berbgai faktor itu memungkinkan

mendongkrak harga energi, terutama di ERopa.

Mamit mengatakan eskalasi konflik Rusia dan

Ukraina yang juga melibatkan banyak negara ini men-

jadi pemicu kenaikan harga minyak beberapa waktu

terakhir. Dengan adanya konflik ini, kekhawatiran akan

terganggunya pasokan gas ke Eropa akan semakin nya-

ta dan menyebabkan harga energi di Eropa akan me-

ngalami kenaikan yang signifikan.

”Ditambah lagi ketika konflik ini semakin besar,

maka produksi minyak Rusia akan terganggu. Di te-

ngah semakin besarnya permintaan akan minyak pas-

ca pandemi, sementara suplai akan berkurang secara

optimal,” lanjut Mamit. Banyak yang meramalkan ke-

naikan harga tahun ini akan menyentuh angka USD120-

130$ per barrel.

Ketika ditanya tentang dampaknya untuk Indone-

sia, Mamit mengatakan dari sisi hulu akan mengun-

tungkan. Namun di sisi hilir akan cukup memberi teka-

nan karena Indonesia masih mengimpor cukup besar.

”Dengan kenaikan ini, maka ICP kita akan menga-

lami kenaikan di atas dari asumsi APBN 2022. Hal ini

Konflik Rusia-Ukraina dikhawatirkan memengaruhi pasokan minyak ke pasar global, khususnya pasar Eropa. Belum lagi beberapa negara di kawasan Eropa
berencana menerapkan sanksi.



23Edisi 20 Februari - 20 Maret 2022/Th. XVII

NASIONAL

akan meningkatan pendapatan negara dari hulu migas

baik dari PNBP maupun dari pajak lainnya,” terangnya.

Selain itu lanjut Mamit, kenaikan ini harus bisa

memacu kegiatan hulu migas untuk mengejar lifting

yang ditetapkan atau bahkan melampaui target me-

ngingat harga keekonomian sedang dalam posisi yang

bagus. ”Kegiatan hulu migas juga harusnya bisa tum-

buh dengan kenaikan ini dalam rangka mengejar target

lifting. Dengan demikian, kegiatan pengeboran dan

WOWS akan semakin banyak,” lanjutnya.

Manfaat lainnya adalah penyerapan tenaga kerja

hulu migas juga akan makin banyak karena industri

kembali menggeliat. Industri penunjang hulu migas ju-

ga bisa tumbuh. Kegiatan eksplorasi dan EOR kembali

mendapat momentum untuk di mulai secara optimal.

Namun di hilir menurutnya akan semakin mem-

beratkan. ”Kenaikan harga minyak yang diimbangi de-

ngan kenaikan ICP akan menambah beban subsidi

bagi sektor energi. Harga listrik dan BBM akan mening-

katkan beban subsidi. Harga BBM umum nonsubsidi

juga akan naik,” terang Mamit.

Perusahaan seperti Pertamina, akan semakin ter-

tekan. Sampai saat ini harga Pertamax belum bisa di-

naikkan. Kompensasi untuk Pertalite yang hanya 50%

tetap kurang membantu. Harusnya, kata Mamit, kom-

pensasi yang diberikan 100% mengingat harganya su-

dah jauh di bawah keekonomian.

Dalam situasi yang demikian, Mamit mengatakan

tidak mudah bagi Pemerintah untuk mengambil lang-

kah. Mamit kemudian menyebutkan upaya mengura-

ngi impor untuk produk energi seperti BBM dan LPG

dengan melakukan diversifikasi energi. Seperti BBM

dengan program pengembangan kilang di Balikpapan

(RDMP) dan (GRR) yang saat iniGrass Root Refinery

sedang dijalankan akan mengurangi impor. Selain itu,

populasi kendaraan listrik juga harus dikembangkan

agak semakin banyak.

”Perlu kebijakan agar harga mobil listrik bisa lebih

murah lagi. Pemerintah juga bisa menghidupkan kem-

bali program konversi BBM ke BBG untuk mengurangi

impor. Lalu untuk LPG, program diversifikasi dengan

yang lain harus dilakukan. Penggunaan DME harus

dikaji agar lebih murah dan menguntunhkan. Program

kompor listrik harus digenjot juga,” pungkasnya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi

Notonegoro mengatakan kenaikan harga minya dunia

ini disebabkan oleh kombinasi dua faktor yakni fun-

Mamit Setiawan

Eskalasi konflik Rusia dan Ukraina yang juga melibatkan banyak negara ini menjadi pemicu kenaikan harga minyak beberapa waktu terakhir.
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damental dan non fundamental. ”Fundamental teru-

tama didorong meningkatnya konsumsi sejalan de-

ngan ekspektasi positif dengan tanda-tanda Covid mu-

lai mereda. Sementara non fundamental akibat adanya

konflik Rusia dan Ukraina yang terus memanas,” tan-

das Komaidi.

Komaidi menegaskan bahwa Rusia punya posisi

penting dalam industri migas global. Pasokan gas untuk

Uni Eropa sebagian besar dari Rusia. Jika terdapat

kendala pasokan dari Rusia tentu pasar utamanya di

Eropa akan merespon negatif. Respon ini yang kemu-

dian akan ditransmisikan ke pasar-pasar yang lain.

Oleh karenanya menurut Komaidi Pemerintah

perlu terus mendorong diversifikasi sumber energi se-

bagai bagian dari kebijakan. ”Di antaranya dengan

mendorong pengembangan DME dan penggunaan

kompor listrik misalnya adalah bagian dari antisipasi

untuk meminimalkan dampak akibat peningkatan har-

ga minyak,” tutup Komaidi.

Harga Emas dan Nikel

Harga nikel juga dalam beberapa bulan terakhir

menunjukkan trend positif. Bahkan menjelang akhir

Februari harga nikel menyentuh angka USD25.000 per

ton. Kenaikan ini lebih ditopang oleh makin berkem-

bangnya industri kendaraan listrik. Sebagaimana dike-

tahui nikel merupakan elemen penting dari kombinasi

aluminium nikel-kobalt sebagai bahan kimia di balik

baterai mobil listrik.

Dari laporan sebuah lembaga riset, Fact.MR yang

baru-baru ini diterbitkan, pasar baterai kendaraan Lis-

trik global diproyeksikan tumbuh pada sebesar 25%

antara tahun 2021 dan 2031. Pasar diperkirakan akan

mencapai USD 900 miliar pada akhir tahun 2031.

Sementara penjualan baterai yang meningkat ini

karena ada peningkatan tajam dari permintaan kenda-

raan tanpa emisi. Ditambah lagi adanya kenaikan harga

bahan bakar, menipisnya cadangan bahan bakar fosil,

dan aturan polusi yang diperketat.

Seiring dengan permintaan nikel yang terus me-

ningkat, harga salah satu komoditi andalan Indonesia

ini pun terus menguat. Harga yang ada saat ini di pasar

komoditi terbesar dunia, London Metal Exchange men-

jadi yang tertinggi sejak 2011.

Dalam beberapa waktu terakhir, kenaikan harga

nikel ini mendapat penopang baru yakni krisis di Ukra-

ina. Maklum saja Rusia merupakan produsen nikel

terbesar ketiga di dunia. Ada kesemasan jika konflik

pecah di Ukraina pasokan komoditas global akan ter-

ganggu. Pada 22 Februari harga nikel di LME menyebut

USD25,650 per ton.

Hal yang sama juga terjadi pada emas. Harganya

dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan trend

menguat. Pada Selasa (22/2) harga emas sudah me-

nyentuh level tertinggi di angka USD 1.910 per troy on-

ce. Faktor seperti Inflasi Amerika Serikat (AS) di bulan

Januari 2022 menyentuh 7,5% telah menyedot per-

hatian bagi pasar di mana orang membeli emas untuk

melawan laju inflasi.

Selain karena permintaan yang terus meningkat,

kondisi sosial politik secara khusus di Ukraina Timur

telah membuat harga emas menguat. Dalam situasi

yang tidak baik seperti saat ini, emas menjadi pilihan

investasi.

Hanya saja memang secara jangka panjang pros-

pek harga emas tahun ini kemungkinan akan sedikit

Perusahaan seperti Pertamina, akan semakin tertekan, sampai saat ini harga Pertamax belum bisa dinaikkan. Kompensasi untuk Pertalite yang hanya 50% tetap
kurang membantu.
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terkoreksi. Seiring dengan tapering yang sedang di-

lakukan, dan juga rencana peningkatan suku bunga di

AS, seharusnya harga emas bisa terkoreksi kembali.

Ibrahim Assuaibi, analis pasar komoditi men-

jelaskan, sejak awal tahun ia sudah memperkirakan

harga beberapa komodit pertambangan khususnyaas

nikel dan emas akan menguat, tahun ini. ”Sejak akhir

tahun 2021 saya sempat membuat analisis terkait pros-

pek komoditi tambang termasuk nikel. Saya sudah

memperkirakan bahwa harga nikel akan menguat di

tahun ini seiring meningkatnya permintaan dari seg-

men kendaraan listrik,”terang Ibrahim yang juga ada-

lah Direktur PT TRFX Garuda Berjangka. PT TRFX Ga-

ruda Berjangak merupakan salah satu perusahaan

pialang berjangka dan anggota dari PT Bursa Berjangka

Jakarta (BBJ).

Dalam perjalanan, situasi geopolitik akibat invasi

Rusia ke Ukraina harga nikel menguat secara luar

biasa. Maklum Rusia merupakan salah satu produsen

nikel terbesar. ”Di satu sisi ketika konflik ini terus me-

ningkat akan berdampak pada aktivitas produksi nikel

yang akan terganggu. Rusia akan dikenakan sanksi

oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak hanya pe-

merintah tetapi juga kalangan pengusaha. Jika ini yang

terjadi maka itu akan mengganggu produksi,”terang

Ibrahim.

Belum lagi menurut Ibrahim jika beberapa ne-

gara mitra Ukraina menerapkan sanksi embargo, maka

kegiatan ekspor nikel dari Rusia ke beberapa negara

seperti Cina dan konsumen lain akan terganggu. ”Ba-

yangkan saja di saat permintaan nikel meningkat se-

mentara pasokan berkurang tentu akan membuat har-

ga nikel bakal menguat mencapai harga tertinggi yang

belum pernah terjadi selama ini,” terang Ibrahim.

Meski ia juga mengakui bahwa ada peran spe-

kulan juga dalam situasi seperti saat ini. ”Pada speku-

lan pasti akan bermain memanfaatkan situasi krisis ini

untuk mendapatka keuntungan sebesar-besarnya,” te-

rangnya.

Hal yang sama juga terjadi dengan emas yang

selama ini memang berperan penting dalam lindung

nilai. ”Dalam kondisi seperti sekarang, emas menjadi

salah satu investasi yang paling aman. Sehingga banyak

yang memburu emas. Meski sesungguhnya mata uang

dollar Amerika Serikat juga tengah menguat,” tandas

Ibrahim.

Bahkan ia mewanti-wanti untuk waspada dengan

situasi yang ada. ”Ini perlu diwaspadai karena di satu

sisi harga komoditi menguat di sisi lain mata uang dolar

Amerika pun menguat. Bisa menimbulkan bubble se-

perti saat krisis moneter tahun 1998,” terangnya.

Ia memperkirakan harga emas akan terus dalam

trend menguat dalam situasi geopolitik yang tidak me-

nentu ini. ”Dalam hitungan jam harga emas yang se-

belumnya USD1.895 bper trou once naik menjadi USD

1.948 per troy once. Kemungkinan di Bulan Maret harga

emas sudah bisa menyentuh UD2.000,” pungkasnya.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute

Konflik terus meningkat, berdampak pada aktivitas produksi nikel yang akan terganggu.



26 Edisi 20 Februari - 20 Maret 2022/Th. XVII

NASIONAL

R
usia dan Ukraina kembali bersitegang.

Pasalnya, setelah berhasil mengerahkan

lebih dari 100 ribu tentaranya ke perbatasan

pada akhir tahun lalu, kini negara terbesar

di dunia itu menjadi negara pertama yang

mengakui kedaulatan Donetsk dan Lugansk. Dua kota

yang dulu masuk wilayah Ukraina. Pengakuan itu

terucap langsung dari Presiden Rusia, Vladimir Putin

pada Senin 21 Februari lalu.

Tindakan Putin tersebut dianggap oleh negara-

negara Barat sebagai tanda dimulainya invasi Rusia ke

Ukraina. Tak sedikit juga negara-negara dunia yang

menganggap kalau konflik kedua negara yang

bertetangga ini bakal menjadi pemicu perang dunia

ketiga. Apalagi pasca pengakuan kedaulatan itu, Rusia

kembali mengirimkan tentaranya ke kota Donetsk dan

Lugansk.

Donetsk dan Lugansk adalah kota yang terletak di

Sabuk Karat, Ukraina Timur. Keduanya telah

memisahkan diri dari Pemerintahan Ukraina sejak

tahun 2014. Menurut sejumlah ahli, Donetsk dan

Lugansk memilih menjadi wilayah otonomi lantaran

penduduk kedua kota tersebut memliki kedekatan

secara kultural dengan Negara Rusia.

Terlepas dari itu, Donetsk dan Lugansk ternyata

merupakan kota yang memiliki sumber daya alam

melimpah terutama batu bara. Berikut profil kedua

kota tersebut.

Donetsk

Donetsk yang dulunya bernama Stalino adalah

kota industri yang terletak di tepi Sungai Kalmius,

Ukraina. Donetsk juga merupakan kota terbesar kelima

di Ukraina yang secara administratif, kota ini me-

rupakan ibukota dari Oblast Donetsk. Oblast adalah

sebutan yang lazim digunakan oleh negara-negara

Slavia untuk menyebut sebuah provinsi.

Donetsk dikelilingi oleh tumpukan terak, produk

sampingan menyerupai batu kaca setelah terpisah dari

logam. Donetsk juga merupakan bagian dari wilayah

cekungan pertambangan Donets atau Donbas dengan

cadangan batu bara yang cukup besar. Donbas sendiri

merupakan daerah penghasil besi dan baja terbesar di

Ukraina serta menjadi wilayah kompleks metalurgi dan

industri berat utama dunia.

Kota yang luasnya jauh lebih kecil dari Kota

Jakarta ini, dihuni sekitar dua juta penduduk. Industri

utamanya di sektor pertambangan dan industri baja.

Berdasarkan catatan sejarah, kota ini dulu berdiri

berbarengan dengan pendirian pabrik baja dan

tambang batu bara oleh pengusaha asal Wales, John

Hughes pada tahun 1869.

DONETSK DAN LUGANSK:

DUA KOTA UKRAINA BERLIMPAH BATU BARA
RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

Donetsk merupakan kota terbesar kelima di Ukraina yang secara administratif
merupakan ibukota dari Oblast Donetsk.
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Hal inilah yang kemudian menjadikan Donetsk

dijuluki sebagai jantung industri dan pertambangan

batubara terbesar di Ukraina. Pada tahun 2013 misal-

nya, salah satu perusahaan tambang batubara Do-

netsk, Zasyadko berhasil memproduksi batu bara

sebesar 1,4 juta ton.

Saat ini, Donetsk menjadi negara berdaulat de-

ngan nama resmi Republik Rakyat Donetsk yang dipro-

klamirkan oleh kaum separatis pada 7 April 2014. Meski

saat itu belum ada negara yang mengakui kemerdeka-

annya, tapi sebagian besar rakyat mendukung pemi-

sahan tersebut melalui sebuah referendum yang dilak-

sanakan pada 11 Mei 2014.

Lugansk

Tak jauh beda dengan Donetsk, Lugansk juga

merupakan kota di timur Ukraina yang kaya akan

tambang batu bara. Berkembangnya Lugansk sebagai

wilayah tambang besar lantaran wilayah ini terkerek

oleh cekungan tambang batu bara Donetsk atau Don-

bas yang sudah terjadi sejak tahun 1890-an. Lugansk

malah menjadi kota industri lebih lengkap yang meli-

puti peralatan tambang, suku cadang kendaraan ber-

motor dan penghasil tabung besi.

Kota yang dulunya bernama Voroshilovgrad ini

berdiri pada tahun 1795. Letaknya di sepanjang Sungai

Lugan hingga berbatasan dengan Sungai Vilkhivka. Saat

ini, penghuni kota Lugansk ditaksir 1,5 juta penduduk.

Lugansk merupakan salah satu wilayah yang

memiliki site tambang batu bara terbanyak dibanding

dengan daerah lain. Hal ini terbukti dari total kese-

luruhan tambang yang dimiliki Ukraina yang berjumlah

150 tambang batu bara, sekitar 90 persennya berada di

kawasan cekungan Donbas. Dari 90 persen tersebut,

sekitar 40 tambang terletak di Lugansk.

Di negara Keranjang Roti Eropa itu, batubara

digunakan sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik

Tenaga Uap (PLTU) dan sisanya dimanfaatkan untuk

bahan baku industri baja. Ukraina juga tercatat memi-

liki cadangan batu bara hingga 33,873 miliar metrik ton

atau 3,9 persen dari cadangan dunia.

Ada tiga jenis batubara yang ditambang di negeri

ini, yakni batubara lignit, bituminous dan antrasit.

Batubara sendiri menjadi satu-satunya sumber energi

dan bahan bakar yang memadai bagi Ukraina. Selain

itu, batu bara juga menjadi salah satu komoditas yang

memiliki peran sentral terhadap stabilitas perekono-

mian pemerintah Ukraina.

Saat ini, Lugansk menjadi negara otonom dengan

nama Resmi Republik Rakyat Lugansk. Sama seperti

Donetsk, Lugansk memisahkan diri dari Ukraina pada

bulan April 2014. Bedanya Lugansk memerdekakan diri

pada tanggal 27, dua puluh hari lebih muda dibanding

Donetsk.

Lugansk merupakan kota di timur Ukraina yang kaya akan tambang batu bara.
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D
i tengah rapat yang dipenuhi silang pen-

dapat, Arifin Tasrif harus legowo lantaran

usulannya untuk membuat Badan La-

yanan Umum (BLU) batu bara ditolak

Komisi VII DPR RI pada Rapat Dengar

Pendapat (RDP) yang dilaksanakan pertengahan Fe-

bruari lalu. Padahal sebulan sebelum rapat ini digelar,

dirinya dan menteri-menteri terkait sudah menggodog

lembaga baru pengawas tata kelola batu bara ini de-

ngan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kema-

ritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Hasil pertemuan lintas kementerian itu menyata-

kan bahwa BLU nantinya akan berada di bawah nau-

ngan Kementerian ESDM atau Kementerian Keuangan

dengan tugas mengumpulkan pungutan dana dari

setiap perusahaan batu bara. Dana tersebut kemudian

disalurkan kepada PLN untuk menutupi selisih antara

harga pasar dengan kemampuan PLN dalam membeli

batubara.

”Bahwa terkait dengan pembentukan BLU nanti

kita sedang melakukan beberapa kegiatan antara lain

menginventarisasi. Ada 1.124 perusahaan batu bara

dari produksi kecil sampai yang besar. Jadi sedang

kami lakukan pemilahan nanti juga akan dibahas oleh

tim gotong royong mengenai kewajiban-kewajiban

yang harus digendong oleh masing-masing segmen

tersebut,” ungkap Arifin.

Kendati demikian, melalui RDP ini pula peme-

rintah dan Komisi VII DPR RI menyepakati pemben-

tukan entitas khusus batu bara sebagai pengganti BLU.

Pendirian lembaga ini dimaksudkan agar tataad hoc
kelola batu bara dalam negeri tidak mengalami krisis

Usulan pemerintah membuat Badan

Layanan Umum (BLU) untuk

mengamankan pasokan batu bara

dalam negeri ditolak dewan senayan,

digantikan dengan entitas khusus.

Lembaga anyar ini dinilai akan mampu

menjadi baik bagiwin-win solution

produsen maupun konsumen batu

bara domestik khususnya untuk

kelistrikan PT PLN.

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

Usulan pemerintah membuat Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengamankan pasokan batu bara dalam negeri ditolak dewan senayan, digantikan dengan
entitas khusus.
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lagi sebagaimana terjadi pada akhir tahun 2021 lalu di

mana 10 juta pelanggan PLN terancam mengalami pe-

madaman listrik.

Imbas dari krisis pasokan batu bara ini juga mem-

buat pemerintah melarang perusahaan tambang untuk

ekspor batubara selama satu bulan terhitung sejak 1 –

31 januari 2022. Perusahaan tersebut baik yang memili-

ki Izin Usaha Pertambangn (IUP), Izin Usaha Per-

tambangan Khusus (IUPK) Tahap Kegiatan Operasi

Produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak

atau perjanjian dan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara (PKP2B).

Kerja Sama Kendalikan Pasokan Batu bara

Dalam RDP disepakati bahwa Entitas khusus batu

bara bertugas memungut dana dari badan usaha batu

bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO (Domestic
Market Obligation) untuk menutupi selisih antara har-

ga pasar batu bara untuk domestik dan harga patokan

DMO (untuk sektor energi dan industri lainnya). Entitas

tersebut juga dibentuk guna perusahaan tambang

mampu memenuhi DMO batu bara baik dari jumlah

tonase maupun melalui skema gotong royong.revenue
Anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman

mengatakan bahwa krisis batu bara yang terjadi akhir

tahun lalu salah satunya disebabkan minimnya penga-

wasan terhadap praktik jual beli batuan panas terse-

but. Karena itu, dia menyampaikan perlu ada satu lem-

baga khusus untuk memantau tata kelola perdagangan

batubara dengan tetap menjunjung tinggi prinsip ke-

adilan.

”Namun kita sadar sekali, bahwa dalam konteks

pengawasan ini banyak sekali celah-celah dan kele-

mahan-kelemahan, maka dari itu rekomendasi dari

kami dan menjadi sebuah produk keputusan komisi VII

kita mengusulkan agar dibentuk sebuah entitas khu-

sus,” kata Maman .

Legislator asal partai beringin ini kemudian me-

nyampaikan bahwa entitas khusus merupakan suatu

lembaga yang tugas dan fungsinya berdasarkan skema

gotong royong untuk memenuhi kebutuhan batu bara

dalam negeri terutama untuk bahan bakar Pembangkit

Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN.

Sementara fungsi dari entitas khusus ini meliputi

enam poin. , menjaga ketahanan cadanganPertama
dan stabilitas harga batu bara. , meningkatkanKedua
dan mengikat kontrak batu bara yang memiliki spesi-

fikasi sesuai kebutuhan domestik. , mendukungKetiga
pemungutan dana sesuai aturan yang berlaku untuk

menutupi selisih harga antara Domestic Market Obliga-
tion (DMO) dan harga pasar dengan skema gotong ro-

yong.

Keempat, memastikan keamanan dan keterse-

diaan energi primer batu bara untuk seluruh pembang-

kit listrik yang dikelola oleh PLN maupun IPP (Indepen-
dent Power Producer) Keli-dengan harga sesuai DMO.

ma, meningkatkan realisasi target RKAB (rencana ker-

ja dan anggaran biaya) dari perusahaan. Keenam, me-

ningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

dan beberapa pajak turunan melalui adanya pening-

katan.

Menurut Maman, melalui skema entitas khusus

Anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman.
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batu bara ini, pemerintah nantinya yang akan menetap-

kan perusahaan mana saja yang menjadi penyuplai

batu bara kepada PLN sesuai kebutuhan PLN itu sen-

diri. Lalu selisih antara harga perusahaan dengan harga

patokan ditutupi melalui iuran dari tiap perusahaan.

”Ini bisa jadi solusi jangka panjang tanpa harus

mengesampingkan pengawasan. Setidaknya, bisa me-

nyelesaikan dua hal, prinsip keadilan dan penerapan

DMO secara tegas,” terang Maman.

Senada dengan Maman, Direktur Eksekutif Aso-

siasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI),

Hendra Sinadia mengatakan bahwa entitas khusus

untuk mengurusi ihwal batu bara memang diperlukan

selagi tidak merugikan satu sama lain. Yang paling

penting, kata dia, pemerintah bisa berlaku adil baik

untuk para penambang maupun untuk PLN sendiri.

”Semuanya kita dukung. Kita ikut aja lah ya.

Intinya kita dukung skema apapun yang diambil peme-

rintah yang penting itu bisa menjamin dan bisa adil

buat semua penambang. buat semua penam-Fear
bang. Gak ada yang dirugikan lah, dan PLN gak dirugi-

kan. Itu prinsipnya sih,” kata Hendra.

Terkait iuran yang akan dipungut dari tiap peru-

sahaan tambang sebagai siasat untuk menutupi selisih

harga DMO dan harga pasar, pria lulusan Universitas

Hasanuddin Makassar ini juga setuju dengan hal ter-

sebut. Menurutnya, pemerintah yang lebih paham ba-

gaimana supaya entitas khusus ini bersikap adil bagi

semua pemangku kepentingan. Meski begitu, dia ber-

harap pihaknya dilibatkan langsung oleh pemerintah

terkait aturan anyar ini agar tidak terjadi salah paham di

antara pengusaha tambang.

”Kita belum bisa ngasih spesifik karenastatement
belum diundang juga untuk rapat. Jadi masukan kami

minta diundang dalam rapat-rapat pembahasan. Di

skema-skema itu nanti ada pembayaran iuran, gotong

royong, kita ikut juga. Apapun iurannya asal itu tadi

yang pertama. Skema tadi harus memberikan keadilan

buat semua penambang dan PLN tidak dirugikan. Itu

saja,” paparnya.

Skema Gotong Royong, Tepatkah?

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan

Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli justru mempertanya-

kan konsep gotong royong yang dibebankan kepada

perusahaan tambang yang terdapat di salah satu poin

tugas entitas khusus tersebut. Menurut Rizal, perlu di-

jelaskan secara rinci konsep gotong royong yang di-

maksud dalam aturan itu agar tidak terjadi kesalah-

pahaman dalam pelaksanaannya.

”Apa yang dimaksud dengan gotong royong?

Apakah dengan sukarela? Hal ini perlu diperjelas dan

dipertegas agar tidak ada kerancuan dalam pelaksa-

naan dan penerapannya. Yang sudah ada aturannya

saja belum semua perusahaan menjalankannya,” ung-

kap Rizal.

Jika aturan dijalankan dan diawasi dengan baik dan regular pengawasannya, tentu saja persoalan DMO tidak akan menjadi masalah lagi.
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Aturan yang dimaksud Rizal adalah Keputusan

Menteri (Kepmen) ESDM No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022

tentang pengenaan denda dan dana kompensasi pe-

menuhan batu bara dalam negeri. Dalam Kepmen

tersebut dijelaskan bahwa bagi perusahaan yang tidak

dapat memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri

akan diberikan sanksi berupa penghentian ekspor,

pencabutan izin operasi dan denda serta kompensasi

yang harus dibayarkan kepada Negara sebagai kom-

pensasi atas tidak dipenuhinya DMO.supply
”Namun, ada hal-hal yang harus diperhitungkan

terutama untuk batu bara yang tidak ada pasarnya di

dalam negeri seperti batu bara dengan kalori rendah

3400 kkal/kg atau di bawahnya (ICI-5). Umumnya batu

bara jenis ini lebih banyak dibutuhkan untuk ekspor

karena dijadikan bahan pencampuran dengan batu

bara kalori tinggi namun tinggi kandungan sulfur dan

ashnya,” ungkap Rizal.

Khusus DMO, kata Rizal, sebenarnya sudah ada

ketentuan yaitu setiap perusahaan diberikan kuota 25%

untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kalau aturan

ini dijalankan dan diawasi dengan baik dan regular pe-

ngawasannya, menurutnya tentu saja persoalan DMO

tidak akan menjadi masalah lagi.

Lelaki jebolan Teknik Pertambangan Institut Tek-

nologi Bandung ini kemudian mengatakan perlu ada-

nya kajian yang komprehensif dengan stakeholder batu

bara sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat

sasaran. Kalau jaminan DMO, kata dia, sudah ada ke-

tentuan dari Menteri ESDM untuk menjamin skema

DMO yang wajib dipatuhi oleh produsen batubara.

”Perhapi menyarankan agar penggunaan dana

dari ekploitasi sumberdaya minerba seyogyanya dike-

lola dengan menggunakan pola Sovereign Wealth Fund
(SWF) sebagai dana yang atau ekonomisustainable
berkelanjutan untuk masyarakat di sekitar tambang

sehingga tidak akan menimbulkan kutukan sumber

daya alam ,” ungkapnya.(natural resources curse)
”Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pasal

33 UUD 1945 dapat tercapai yaitu untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat,” tandasnya.

Entitas khusus untuk mengurusi ihwal batu bara memang diperlukan selagi tidak merugikan satu sama lain.
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D
alam sebuah rapat terbatas, Panglima

Tentara Nasional Indonesia Jenderal An-

dika Perkasa menyimak arahan Menko

Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan.

Pada awal Maret lalu, pemerintah beren-

cana akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pe-

ngamanan Komoditas Utama Pertambangan dan Batu-

bara.

Satgas ini akan melibatkan lintas kementerian,

TNI, Polri, dan Bakamla. Di sela-sela rapat, Jenderal

Andika menyebut, anak buahnya baru saja berhasil

menghadang upaya penyelundupan batu bara ilegal

dengan muatan 32 ton. Operasi penggagalan bermula

dari laporan pencurian batu bara di atas tongkang.

”Lanal Balikpapan menangkap ada 1 tongkang

yang dicuri oleh 8 kapal, batu baranya. Total itu 8 kapal

32 ton yang sudah masuk ke kapalnya masing-masing,”

ungkap Jenderal Andika.

Di Indonesia, batu bara dominan diproduksi di

Kalimantan Timur dan Selatan. Sehingga dalam me-

nunjang kerja Satgas, langkah awal pengamanan bisa

dilakukan melalui Lantamal XIII/Tarakan.

”Kalau batu bara ini hanya di Kalimantan Timur

dan Selatan, kita fokus ke Lantamal XIII yang posisinya

ada di Nunukan. Ini adalah gelar kita, yang nanti apabila

diperlukan untuk operasi, itu bisa dikerahkan dari pos-

pos terdekat, jelasnya.”

Pembentukan Satgas Pengamanan Pertamba-

ngan itu akan diposisikan di level pusat dan daerah.

Tugas intinya mulai dari pengawasan, pengamanan,

hingga penegakan hukum terhadap oknum-oknum tak

bertanggung jawab yang mengeruk kekayaan negara.

Pemerintah membentuk satuan tugas

baru untuk mengamankan

pertambangan dengan melibatkan

tentara. Di tengah harga batu bara

yang tengah membubung, gembong

para pencoleng tumbuh menjamur.

Marak pencurian di atas tongkang dan

penggangsiran di konsesi perusahaan.

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

Ilustrasi
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Kehadiran TNI menjadi hawa segar dalam pem-

berantasan tambang ilegal, yang belakangan ini sema-

kin marak. Tren harga batu bara yang tengah membu-

bung, memacu aksi penggangsiran di lumbung-lum-

bung emas hitam.

Anggota Komisi VII DPR, Muhammad Nasir me-

nyebut ada sosok Ratu Batu Bara di Kalimantan Timur,

daerah yang kaya batu bara. Semestinya sejak dulu

ditangkap, sebab orang ini diduga mengekspor batu

bara dari tambang-tambang ilegal.

”Produksi Ratu Batu Bara itu mencapai satu juta

ton per bulan. Tapi tidak ada laporan dari Kementerian

ESDM kepada kita. Semua tau dia pemain batu bara

dan tambangnya diambilin ke mereka. Namanya ter-

kenal sekali di sana,” tegas Nasir.

Pada awal Februari lalu, Tim Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum Gakkum Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, menggerebek kegiatan dan me-

nindak penambangan batu bara ilegal di sekitar lokasi

Ibu Kota Negara. Tepatnya di lokasi Greenbelt Waduk

Samboja, Taman Hutan Raya, Bukit Soeharto, Kecama-

tan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara.

Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup Wila-

yah Kalimantan mengamankan para pelaku beserta

barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil

pemeriksaan sejumlah tersangka, yang terancam hu-

kuman penjara maksimum 15 tahun dan denda Rp 10

miliar.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan,

Sustyo Iriyono mengungkapkan, operasi tangkap ta-

ngan itu berawal dari laporan masyarakat. Saat ini, tim

penyidik masih mengembangkan kasus untuk meng-

ungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam aktivitas

penambangan batu bara ilegal tersebut.

”Kami harapkan pelaku, apalagi pemodal dihu-

kum seberat-beratnya, agar ada efek jera. Kami juga

mengapresiasi dukungan pihak kepolisian, kejaksaan

dan masyarakat, dalam penindakan kasus tambang

ilegal seperti ini,” ungkap Iriyono.

Bergeser ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Ta-

nah Bumbu, keberingasan penambang ilegal diduga

telah menerkam nyawa seorang advokat bernama Jur-

kani. Saat sedang mendampingi PT Anzawara Satria,

perusahaan batu bara yang tengah diganggu penam-

bang ilegal, Jurkani dihabisi orang. Dibacok. Dibantai

secara brutal.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Tindak Pidana

Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Pipit Rismanto

menginstruksikan Polda Kalimantan Selatan (Kalsel)

untuk menindak para pencoleng yang masuk konsesi

Anzawara. Para penambang ilegal ini diduga berani

menerobos garis polisi atau .police line

Sejauh ini, Polisi berhasil menangkap dua orang

tersangka pelaku penganiayaan Jurkani, yang sudah

divonis masing-masing delapan tahun dan sepuluh ta-

hun. Namun dua orang pelaku lainnya masih buron.

Ilustrasi
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Operasi pemburuannya juga diserahkan ke Polda Kal-

sel.

”Bareskrim yang melakukan . Kasuspolice line

tersebut sudah ditangani Polda (Kalsel). Tindak lanjut

kasus kita limpahkan ke wilayah,” ungkap Pipit.

Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari

surat yang dilayangkan Dirjen Minerba Kementerian

ESDM, Ridwan Djamaluddin. Lewat surat resminya,

bernomor B 419/MB.07/DJB.T/2022, Ridwan meminta

bantuan secara khusus kepada Bareskrim.

Penggangsiran itu sudah terjadi lebih dari setahun

lalu. Selain menghambat jalannya operasional perusa-

haan, penambang ilegal juga dinilai menyebabkan

gangguan keamanan bagi masyarakat sekitar, memicu

konflik sosial, merusak lingkungan, dan mengurangi

penerimaan negara.

”Berdasarkan hal-hal tersebut, dimohon bantuan

(Bareskrim) untuk melakukan upaya penertiban atas

kegiatan tambang ilegal di wilayah IUP Anzawara,”

tegas Ridwan dalam surat tersebut.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan

Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli mengatakan, kunci

untuk memutus rantai penambang ilegal adalah peran

Kapolda secara langsung. Menurutnya, Kapolda ada-

lah penegak hukum yang mengetahui persis kondisi di

lapangan.

”Di suatu diskusi dengan Bareskrim Polri, seorang

jenderal polisi yang mengetahui persis akan hal ini

mengungkapkan bahwa kuncinya terletak di tangan

Kapolda, ungkap Rizal.”

Rizal memberi contoh penindakan tambang ile-

gal seperti yang terjadi di Aceh. Menurutnya, peninda-

kan tambang liar di sana terbilang efektif karena lang-

sung ditangani oleh Kapolda.

”Polda Aceh melakukan penangkapan pelaku

tambang ilegal, sudah berlangsung beberapa kali,”

ujarnya.

Maraknya tambang ilegal ditengarai karena ting-

ginya harga batu bara sejak tahun lalu, dan trennya

terus berlanjut hingga kini. Rizal menilai, selalu ada

orang kuat yang menjadi atas kegiatan tam-backing

bang ilegal.

”Disebabkan beberapa faktor, antara lain tinggi-

nya harga komoditas di pasar global, penindakan oleh

aparat penegak hukum yang boleh dibilang tidak jalan,

adanya orang kuat di belakang, serta masihbacking

tingginya korupsi, kolusi dan nepotisme di negara kita,”

bebernya.

Gembong para pencoleng batu bara mungkin

hingga hari ini masih bebas beraksi. Tapi yang jelas,

dengan adanya pembentukan Satgas Pengamanan Per-

tambangan, di mana TNI ikut turun tangan menge-

rahkan pasukan di pos-pos terdekat, maka harapan

pemberantasan tambang ilegal menjadi semakin

besar.
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K
ondisinya masih terlihat lesu. Arifin Tasrif

yang tempo lalu posisinya sempat diganti se-

mentara oleh Menteri Investasi/Kepala Ba-

dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),

Bahlil Lahadalia imbas dugaan Covid 19,

mencoba tegar untuk menyampaikan sepatah dua

patah kata dalam acara peluncuran transisi energi yang

diselenggarakan awal Februari lalu.

Dalam acara tersebut, Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral (ESDM) itu menyebut pihaknya men-

dapat mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)

untuk mensukseskan salah satu pilar Presidensi G20,

yakni percepatan transisi energi. Dua pilar lainnya ada-

lah kesehatan global dan transformasi ekonomi digital.

Menurut Arifin, salah satu upaya untuk mengura-

ngi resiko pemanasan global yang disebabkan emisi

karbon dan emisi gas rumah kaca sebagaimana men-

jadi isu utama transisi energi adalah dengan meng-

gunakan Carbon Capture and Utilization and Storage
(CCUS).

”Pilar transisi energi akan mengangkat tiga isu

prioritas, yaitu perihal akses, teknologi dan pendanaan.

Dengan tiga prioritas tersebut, forum transisi energi

diharapkan akan memberikan hasil persidangan G20

yang lebih konkrit,” ungkap Arifin.

CCUS adalah alat penangkap karbon dioksida ha-

sil pembakaran energi fosil agar tidak masuk ke atmos-

fer yang mengakibatkan perubahan iklim. Dalam prak-

tiknya, alat ini saling terhubung satu sama lain mulai

dari penangkapan karbon dari sumber emisi gas buang

(capture), pengangkutan CO tertangkap ke tempat pe-2

nyimpanan , penyimpanan ke tempat(transportation)
yang aman serta pemanfaatan yang bernilai(storage)
ekonomi .(utilization)

Co yang berhasil ditangkap CCUS, setelah di daur2

ulang akan menjadi bahan kimia dan bahan bangunan

Wacana pemerintah untuk menurunkan

emisi karbon dioksida (CO ) secara2

besar-besaran terus digaungkan di

berbagai forum nasional maupun

internasional. Pada puncak Presidensi

G20 November nanti, pemerintah

malah akan mengusulkan Carbon

Capture and Utilization and Storage

(CCUS) sebagai proyek kerja sama

antar negara anggota demi menekan

angka gas buang.

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�
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yang bisa dijual seperti hidrogen, ammonia, besi, baja

dan semen. Malah, alat ini mampu meningkatkan pro-

duksi minyak dan gas (Migas) melalui CO -EOR (2 En-
hanced Oil Recovery).

Karena itu, pemerintah akan mengusulkan kepa-

da 19 negara lainnya untuk menjadikan CCUS sebagai

proyek kerja sama pada Konferensi Tingkat Tinggi

(KTT) Presidensi G20 pada november di bali nanti.

Ke 19 negara tersebut yakni Afrika Selatan, Ame-

rika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil,

India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko,

Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki dan

Uni Eropa.

”Pilar transisi energi diharapkan menghimpun ko-

mitmen global yang lebih kuat dalam rangka mencapai

target global pada akses energi yang ditargetkan 2030.

Sebagai tujuan pembangunan yang berkelanjutan un-

tuk meningkatkan pemanfaatan teknologi yang bersih

dan mengintensifkan pendanaan transisi energi,” ung-

kapnya.

Terkendala Dana Investasi

CCUS memiliki sehingga tekno-multiplier effect
logi ini banyak diminati para pelaku usaha sektor in-

dustri maupun sektor migas. Di sektor migas misalnya,

pengembangan CCUS akan mulai diterapkan di be-

berapa lokasi seperti di Lapangan Gundih Blok Cepu

Jawa tengah, lapangan Sukowati, Bojonegoro, Jawa

Timur, Sakakemang, Musi Banyuasin, Sumatera Sela-

tan East Kalimantan hingga rencana CO -EGRproject 2

di Lapangan Tangguh, Papua Barat.

Malah penelitian di Lapangan Tangguh menun-

jukkan penerapan CCUS dapat menghasilkan nilai eko-

nomi yang signifikan apabila proses injeksi dilakukan

hingga tahun 2045. Lapangan Tangguh ditargetkan mu-

lai menerapkan CCUS tahun 2026 dan potensi CO yang2

tersimpan sebanyak 25 juta ton selama 10 tahun.

Sementara proyek CCUS Lapangan Gundih akan

beroperasi pada tahun 2025 dan Lapangan Sukowati

akan beroperasi tahun 2030. Kedua proyek ini milik PT

Pertamina Persero.

Kendati demikian, proses pembangunan CCUS

masih belum bisa dieksekusi apalagi dibangun secara

masal lantaran ongkosnya tergolong mahal. Untuk

membangun dua proyek CCUS milik Pertamina tadi

misalnya, perlu dana investasi sekitar USD 500 juta atau

setara Rp 7,13 triliun di luar biaya operasi (Capex).

Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan In-

donesia (METI), Surya Dharma turut menanggapi hal

tersebut. Menurutnya, biaya pembangunan CCUS lebih

mahal jika dibandingkan dengan ongkos pembuatan

infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) yang fungsi
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utamanya sama-sama mengurangi emisi gas buang.

Untuk membangun tiga Pembangkit Listrik Tena-

ga Mikrohidro (PLTM) dengan total kapasitas 8,95 Me-

gawatt (Mw), PT PLN Persero cukup merogoh kocek

sebesar Rp 200 miliar, jauh lebih murah dibanding

modal pembuatan CCUS tadi.

Ketiga PLTM tersebar di tiga lokasi berbeda. Perta-
ma, PLTM Batanghari, Sumatera Barat dengan kapa-

sitas sebesar 5,1 Mw, kedua PLTM Titab, di Bali berka-

pasitas 1,27 Mw dan ketiga PLTM Pandanduti, di Nusa

Tenggara Barat dengan kapasitas 0,58 Mw.

Selain karena biayanya yang mahal, mandeknya

pembangunan CCUS ini menurut Surya lantaran sistem

CCUS sendiri masih memiliki kendala dari sisi teknis, di

antaranya tidak mudah menginjeksikan CO di keda-2

laman tertentu agar CO itu tidak keluar lagi. Meski2

begitu, dia berharap kehadiran CCUS dapat menjadi

solusi untuk menangkap emisi karbon dari Pembangkit

Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang belum dipensiunkan.

Mengajak Anggota Presidensi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan optimis jika suksesi

transisi energi dari energi fosil ke energi hijau yang

tengah digodok ini dapat mengundang para investor.

Menurut dia, gelaran Presidensi G20 adalah mo-

men tepat untuk mengajak sederet negara maju agar

mencokolkan uangnya dalam pembangunan proyek

energi bersih ini. Apalagi negara seperti Amerika dan

Kanada sudah berpengalaman dalam mengembang-

kan proyek CCUS.

”Saya akan meminta komitmen global dari ma-

sing-masing G20 untuk bersama-sama kitaleaders
menyepakati langkah-langkah konkrit dalam perce-

patan transisi energi,” ungkap Luhut.

Sebetulnya, Indonesia sudah melakukan kerja

sama bilateral dengan Jepang dalam pengembangan

proyek CCUS untuk pembangkit listrik melalui Memo-
randum of Cooperation/MoC) tentang ”Realization of

Energy Transitions yang diteken pada 10 Januari lalu .”

Kesepakatan antar kedua negara sahabat terse-

but masing-masing diwakili Menteri ESDM, Arifin Tasrif

dan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri

(METI) Jepang, Hagiuda Koichi.

”Indonesia dan Jepang bisa mengembangkan

bersama-sama teknologi Carbon, Capture, Utilization,
and Storage dengan memanfaatkan sumber daya alam

yang ada di Indonesia, kata Arifin.”

Adapun bentuk kerja sama yang termaktub da-

lam MoC itu antara lain penyusunan roadmap transisi

energi menuju emisi berdasarkan target na-net zero
sional masing-masing. Kemudian pengembangan dan

penyebaran teknologi yang berkontribusi pada transisi

energi yang realistis antara lain hidrogen, bahan bakar

amonia, , dan CCUS.carbon recycling
Poin selanjutnya adalah mendukung upaya da-

lam forum multilateral untuk mempercepat kerja sama

teknologi yang berkontribusi pada transisi energi yang

realistis dan dukungan untuk pengembangan kebija-

kan. Kemudian pengembangan sumber daya manusia

dan berbagi pengetahuan tentang transisi energi dan

teknologi yang digunakan.

Atas dasar itu, Luhut menilai kalau Indonesia

perlu mengajak negara anggota lain untuk berperan

aktif dalam pembangunan proyek CCUS yang tergo-

long mahal ini. Apalagi Indonesia juga menurutnya

sedang menggarap kawasan industri hijau di Kali-

mantan Utara yang merupakan bagian tak terpisahkan

dari proyek tersebut.

”Bagian penting dari transisi energi adalah mulai

mendorong industri yang lebih hijau. Contoh Indonesia

akan membanun kawasan industri hijau di Kalimantan

Utara. Di sini kita memerlukan plan investasi dan kon-

tribusi dari sektor swasta, filantropi, dan bentuk-bentuk

pendanaan inovatif, yang bisa mengafirmasi komit-

men pendanaan USD 100 miliar per tahun dari negara-

negara maju kepada negara-negara berkembang,”

pungkasnya.

PLN membangun tiga Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM).
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P
ALADIUM menjadi perhiasan banyak dimi-

nati, selain emas dan perak. Pengantin pria

menggunakannya sebagai pengganti emas,

karena dalam Islam ada pendapat yang me-

larang pemakaian logam mulia itu bagi pria.

Paladium warnanya putih mengilap dan masuk satu

kelompok dengan platinum, ruthenium, rhodium, os-

mium, dan iridium.

Sebagai perhiasan, paladium masih kalah pamor

dibanding emas. Namun logam mulia yang satu ini

punya keunggulan, yakni harganya lebih murah juga

lebih tahan lama. Paladium juga lebih mudah diber-

sihkan dan tidak menimbulkan efek alergi pada kulit.

Warna paladium tidak mudah berubah. Logam-

nya keras, membuat paladium lebih sulit dibentuk ke-

timbang emas yang relatif lunak. Ini membuat tidak

banyak bentuk yang bisa dibuat dari paladium.

Paladium juga digunakan di industri otomotif dan

kedokteran. Di industri otomotif, paladium dipakai di

bagian sistem gas buang. Paladium mengurangi emisi

gas beracun dari ruang bakar mesin. Industri otomotif

menyerap sekitar 80% produksi paladium dunia.

Beberapa produsen mobil mencari cara mengu-

rangi ketergantungan terhadap pasokan paladium.

Salah satunya, menggantikan paladium dengan pla-

tinium. Di sisi lain kemajuan industri kendaraan listrik

juga memangkas pemakaian paladium di industri oto-

motif.

Beberapa tahun ke depan, kebutuhan paladium

diperkirakan masih tinggi. Pengamat komoditi menye-

butkan, paladium memiliki prospek pasar yang men-

janjikan tahun ini, karena antara pasokan dengan kon-

Paladium sebagai logam mulia

semakin diminati sebagai salah satu

perhiasan. Sebagian besar paladium

digunakan di industri otomotif.

Kebutuhannya meningkat seiring

kenaikan produksi mobil. Rusia dan

Afrika Selatan menjadi produsen

terbesar.

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�
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sumsi terdapat senjang cukup besar. Di pasar global,

harga paladium dengan kadar murni dijual seharga

USD2.500 per .ounce

Salah satu perusahaan tambang yang juga pro-

dusen paladium adalah Norilsk Nickel, dari Rusia. Me-

nurut riset perusahaan ini, dua tahun ini terdapat

kekurangan pasokan paladium di pasar global. Di ta-

hun 2021, pasar paladium defisit 0,2 moz. Kemudian

melebar menjadi 0,3 moz di tahun ini.

Pemicunya tidak lain kebutuhan industri otomotif

yang meningkat. Tahun ini konsumsi paladium diper-

kirakan akan meningkat 6% tahun per tahun menjadi

10,6 moz. Industri otomotif menjadi pendorong utama.

Kebutuhan untuk industri lain, seperti industri elek-

tronik dan kimia, masih normal.

Menurut riset Norilsk, harga rata-rata paladium

pada tahun 2021 meningkat 9% y-o-y menjadi USD

2.398 per troy ounce. Permintaan paladium tumbuh se-

besar 4% y-o-y, didorong oleh pemulihan konsumsi

otomotif.

Menurut laporan itu, pasokan paladium pada ta-

hun 2021 meningkat sebesar 3% menjadi 9,8 moz ka-

rena penghentian sementara operasi milik Norilsk. Pe-

nurunan produksi Rusia diimbangi produksi Afrika

Selatan, yang sudah pulih dari gangguan Covid.

Rusia adalah pemain penting di pasar paladium

global, menyumbang 40% dari total produksi global.

Beberapa pengamat pasar komoditi seperti Metal Fo-

cus menyebutkan, konflik Rusia dan Ukraina ini tidak

akan banyak berdampak pada pasar paladium.

Tornado Bullion Solutions, sebuah lembaga riset

komoditi menyebutkan invasi hanya akan mengangkat

harga paladium menjadi $ 2.700 per ounce. Namun

tetap harus waspada karena posisi Rusia masih sangat

penting.

Hal yang masih ditunggu, apa sanksi dunia inter-

nasional pada Rusia. Jika ada kebijakan pembatasan

seperti akses keuangan atau akses pasar tentu akan

mendorong kenaikan harga.



40 Edisi 20 Februari - 20 Maret 2022/Th. XVII

P
aladium merupakan logam langka

berwarna putih berkilauan. Bersama pla-

tinum, rodium, rutenium, iridium, dan

osmium, paladium membentuk golongan

unsur yang dirujuk sebagai logamgolongan

platine. Meski memiliki kemiripan yang sama tetapi

paladium punya titik lebut dan kerapatan paling ren-

dah.

Paladium pertama kali ditemukan oleh seorang

ahli kimia asal Ingris William Hyde Wollaston. Kemu-

dian diberi nama palladium yang diambil dari asteroid

terbesar kedua, Pallas yang ditemukan pada tahun

1802. Asteroid itu sendiri namanya diambil dari dewi

Yunani kuno, Pallas Athena.

Selain sebagai perhiasan, sejak 1989 paladium

digunakan sebagai katalis untuk mobil. Ketika mesin

pembakaran dalam mobil membakar bahan bakar, re-

aksinya tidak sempurna. Sebelum catalytic converter

dikembangkan segala macam senyawa pengotor uda-

ra lolos melalui pipa knalpot, termasuk hidrokarbon

yang tidak terbakar dan nitrogen oksida.

KOMODITI

Kemudian dibuatlah r sebagaicatalytic converte

struktur tubelike, biasanya keramik, dilapisi dengan

paladium (atau platinum atau rhodium, yang memiliki

sifat serupa). Gas buang dari mesin bergerak melalui

struktur, bereaksi dengan nano partikel paladium di

sepanjang jalan. Molekul jahat kemudian menempel

pada nanopartikel. Ini membuat paladium menjadi

bahan baku penting bagi kendaraan saat ini.

Tidak mudah mendapatkan paladium dan ke-

lompok platinum lainnya. Data US Geological Survey

menyebutkan semua enam elemen kelompok plati-

num yang disatukan hanya membentuk 0,0005 bagian

per juta kerak bumi. Sebagian besar ditemukan dalam

endapan biji yang dibentuk oleh pendinginan magma.

Deposit yang paling banyak telah ditemukan di

sabuk norit Bushveld Igneous Complex yang meliputi

Transvaal Basin di Afrika Selatan, Stillwater Complex di

Montana, Amerika serikat, Thunder Bay District di

Ontario, Canada, dan Norilsk Complex di Rusia.

MENGENAL PALADIUM
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T
erik siang yang menyengat di Distrik Sota tak

menyurutkan niat Eko Gunarto. Pendiri seka-

ligus Dewan Pengawas Asosiasi Profesi

Keselamatan Pertambangan ini, membawa

rombongan menuju ujung Indonesia paling

timur. Pada pertengahan Februari lalu, Eko bersama

puluhan anggota APKPI mengibarkan bendera kam-

panye di nol kilometer Merauke, Papua. Agendasafety

tersebut menjadi puncak dari rentetan kegiatan Bulan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Sebulan

sebelumnya, Eko memimpin pembukaan kampanye

di nol kilometer Sabang, Aceh.

Eko menggeluti dunia sejak muda. Ia lu-safety

mayan tenar di kalangan praktisi keselamatan tam-

bang. Selama hampir 26 tahun bertugas di Ditjen

Minerba Kementerian ESDM, Eko menangani urusan

safety. Jabatan terakhirnya sebagai Kasubdit Penga-

wasan Teknis, pensiun pada tahun 2018 lalu. Eko ter-

catat pernah menjadi ketua Tim Perumus Sistem Ma-

najemen Keselamatan Pertambangan, regulasi ruju-

kan utama soal pengendalian risiko bagi perusahaan

mineral dan batu bara.

Menurutnya, ruang lingkup keselamatan pertam-

bangan bukan hanya mencakup aspek operasional,

seperti menjaga keamanan instalasi, alat berat, dan

teknis penambangan. Melainkan juga mencakup as-

pek kesehatan para pekerja, mulai dari pencegahan

potensi cidera, hingga memproteksi karyawan dari

paparan penyakit akibat kerja.

Kunci keselamatan pertambangan ada pada pe-

ngelolaan sumber daya manusia, proses operasi, dan

organisasi perusahaan. Keselamatan pertambangan ti-

dak bisa diposisikan hanya sebagai instrumen peleng-

kap. Jauh daripada itu, harus ditanamkan sebagai bu-

daya berperilaku pada tiap individu.

Penerapan prosedur keselamatan

pertambangan tak bisa ditawar. Jika

abai, maka taruhannya nyawa.

Rangkaian kampanye keselamatan

tahun ini dilakukan dari ujung Sabang

sampai ujung Merauke. Mendorong

pemanfaatan teknologi digital.

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�
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Pengalaman yang tak pernah dilupakan Eko, saat

ia turun sebagai tim investigasi kecelakaan maut tam-

bang bawah tanah di Big Gossan PT Freeport Indone-

sia, pada Mei 2013. Sebanyak 38 pekerja tambang ter-

timpa robohan atap penyangga terowongan. Dari pe-

ristiwa itu, 10 orang dinyatakan selamat, sedangkan 28

orang lainnya tewas.

Eko berjibaku bersama 200 anggota tim penye-

lamat. Setelah kecelakaan terjadi, Freeport menutup

operasinya selama 40 hari. Menghindari kemungkinan

longsor susulan. Kala itu, kecelakaan Big Gossan men-

jadi insiden tambang terparah sejak 30 tahun Freeport

beroperasi.

”Mari kita pikir, kalau hal semacam itu terjadi di

tempat kita, berapa kerugian yang terjadi, termasuk

semangat kerja karyawan. Mengabaikan keselamatan

pertambangan taruhannya nyawa,” kata lulusan Tek-

nik Mesin Universitas Indonesia itu.

Ia menjabarkan pola keselamatan pertamba-

ngan, yang terbagi menjadi tiga tingkatan. Dimulai dari

level emosional, di mana karyawan menerapkan pro-

sedur karena diberi motivasi, berupa imbalan atau bo-

nus. Tingkat selanjutnya level profesional, para pekerja

menjalankan seluruh prosedur yang ada, dan merasa

aman jika terjadi kesalahan tidak akan membuatnya

dipecat atau turun jabatan. Sedangkan tingkat paling

tinggi level psikologis, saat keselamatan fisik dijalani

secara alami dan tetap melekat, meskipun tidak ada

aturan tertentu yang mewajibkannya.

Di tengah kemajuan teknologi digital yang kian

berkembang, kata Eko, perusahaan tambang kini se-

makin lebih mudah untuk mencegah terjadinya kece-

lakaan tambang. Misalnya, dengan menyematkan sen-

sor tertentu pada alat berat, pengawas operasional da-

pat memantau pekerja lapangan secara langsung atau

realtime. Saat terjadi anomali yang mengarah pada

bahaya, bisa langsung ditegur atau dicegah.

Sejumlah tambang di Tiongkok misalnya, sudah

menerapkan kecerdasan buatan atau artifisial inte-

legence pada alat-alat tambang. Sehingga operator

dapat mengoperasikannya dari rumah, bukan lagi dari

kantor. Di Indonesia, penggunaan artifisial intelegence

digunakan oleh PT Freeport Indonesia pada operasi

tambang bawah tanah. Operator mengendalikan ken-

daraan-kendaraan dari ruang kontrol, seperti orang

main gim dengan tongkat kemudi atau .joystick

Namun demikian, teknologi tidak bisa seko-

nyong-konyong diandalkan untuk menjamin kesela-

matan. Sebab, sehebat apapun peranti teknologi, sifat-

nya hanya alat. Penentu keselamatan tetap ditentukan

oleh manusia itu sendiri. Sederet perangkat canggih

berguna untuk mendukung sekaligus memperkuat se-

mangat yang sudah ditanamkan dalam diri tiapsafety

individu.

Berdasarkan data Ditjen Minerba Kementerian

ESDM, sepanjang tahun 2021 kejadian kecelakaan tam-

bang tercatat sebanyak 232 kasus. Jumlah meninggal

sebanyak 31 orang. Paling dominan, korban mati ada-

Aktivitas di tambang bawah tanah Toguraci.
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SAFETY

lah pekerja dengan pengalaman di bawah 2 tahun.

Angka ini yang mendorong Eko dan APKPI getol

mengampanyekan kesadaran tentang . Meski da-safety

lam beberapa tahun belakangan trennya makin mem-

baik, tetapi kecelakaan berakibat fatal masih jamak

terjadi.

Jam Pintar Pantau Kualitas Tidur

Dalam rangkaian peringatan kampanye ,safety

APKPI menyelenggarakan diskusi serial. Salah satu

pembicaranya Direktur Teknik Dan Sistem Informasi

PT Pamapersada Nusantara, Hendra Hutahaean. Lu-

lusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung ini,

menjelaskan soal inovasi sederhana yang diterapkan

oleh Pamapersada, yang dinilai punya dampak ampuh

dalam mencegah kecelakaan kerja.

Pamapersada menerapkan pemantauan kualitas

tidur para pekerja lapangan. Kecukupan istirahat ope-

rator dan pengemudi kendaraan di area tambang atau

site smart-, dideteksi melalui jam tangan pintar atau

watch. Pekerja wajib mengenakannya setiap saat.

Hasil deteksi itu kemudian dikawinkan dengan

aplikasi yang didesain khusus, sleep monitoring sys-

tem. Aplikasi ini digunakan untuk menghitung peme-

nuhan sejumlah prosedur yang sudah dise-safety

suaikan dengan kebijakan dan regulasi tentang standar

keselamatan kerja.

Jika operator memenuhi nilai standar tersebut,

maka boleh bekerja atau dinyatakan . Na-fit to work

mun apabila tidak memenuhi penilaian, maka opera-

tor dilarang terjun ke tambang. Tahap penilaian dilaku-

kan tiap menjelang peralihan jam kerja atau . Tiapshift

operator akan melewati sebelum masuk kescreening

dalam kabin alat berat, atau sebelum bekerja di tam-

bang.

Inisiatif tersebut digulirkan dalam rangka me-

ngurangi risiko kecelakaan kerja yang disebabkan ke-

lalaian atau . Anak usaha PT United Trac-human error

tors Tbk itu, tercatat telah memanfaatkan teknologi

digital untuk meningkatkan performa di berbagai bi-

dang, mulai dari administrasi, operasional, termasuk

keselamatan kerja.

”Ini sudah dijalankan Pama dan sedang dalam

pengembangan,” ungkap Hendra.

Pama juga memasang berbagai perangkat kame-

ra. Ada yang disematkan di dalam kabin kendaraan,

dan ada yang dipasang di sejumlah titik area tambang.

Kamera ini berfungsi untuk membaca apakah operator

mengantuk, kelelahan, atau melanggar rambu-rambu

lalu lintas. Operator dipantau secara .real time

Di tengah majunya penggunaan teknologi dalam

meningkatkan aspek , Hendra tetap meyakinisafety

bahwa peran yang paling penting ada pada diri manu-

sia itu sendiri. Kesadaran individu tentang keselamatan

pertambangan tetap menjadi ujung tombak.

Menambang di Kubangan Air Panas

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menjadi sa-

lah satu tambang di Indonesia yang berkarakter unik.

Perusahaan yang beroperasi di Halmahera Utara, Malu-

ku Utara ini, melakukan aktivitas di tambang bawah

tanah Toguraci berbeda dari yang lain. Sebab under-

ground mining di sini memiliki manifestasi panas bumi

berupa sumber air panas alami. Penerapan aspek ke-

selamatan kerja NHM dituntut lebih ekstra.

Selain harus melakukan atau me-dewatering

mompa air panas, para penambang di NHM juga harus

melakukan pendinginan udara. Alat yang digunakan

berbeda dari alat pendingin udara pada tambang ba-

wah tanah umumnya. Proses dan pendi-dewatering

nginan udara dilakukan NHM secara terus menerus,

selama 24 jam sehari.

Air panas dari bawah tambang dipompa keluar,

kemudian ditampung di untuk dine-settlement pond

trakan suhunya, lalu dialirkan ke zona bebas setelah

dinyatakan aman. Tiap detik, volume air panas yang

dipompa mencapai 380 liter.

Seluruh pompa tersebut dipantau menggunakan

sistem yang terkoneksi dengan jaringan tanpa kabel

atau . Masing-masing pompa dikontrol dariwireless

ruangan kantor. Tim perawatan atau ti-maintenance

dak perlu terjun ke area tambang bawah tanah. Pompa

ini memiliki spesifikasi khusus yang mampu membaca

suhu air dan level kedalamannya.

Untuk mendinginkan udara ke dalam tambang

bawah tanah, NHM memasang semacam air condi-

tioner. Kompresornya mampu menghembuskan suhu

udara sekitar 12 derajat. Distribusinya ke sudut-sudut

tambang tercatat sekitar 28 derajat. Pemantauan air

conditioner ini dilakukan secara jarak jauh, lewat layar-

layar digital.

NHM mewajibkan tiap pekerjanya minum air mi-

neral sebanyak 2 liter per jam. Ini prosedur untuk men-

jaga para pekerja terhindar dari dehidrasi. Selain itu,

secara berkala para pekerja ini melewati tes dehidrasi

dengan tes berat urine.

Sederet upaya yang diterapkan NHM itu, adalah

untuk menjaga agar semua pekerja tambang tetap

aman, dan rencana penambangan dapat berjalan se-

suai target. Karakter unik tambang NHM menuntut pe-

ngelolaan dengan standar yang tak biasa.safety
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P
T Petrosea Tbk didirikan pada tahun 1972

sebagai perusahaan multidisiplin di bidang

kontrak pertambangan, rekayasa, pengadaan

& konstruksi (EPC), serta jasa minyak dan gas

bumi yang berkomitmen penuh dalam

mendukung pembangungan Indonesia.

Pada tahun 1976, Petrosea mulai merintis

pengoperasian Petrosea Offshore Supply Base (POSB) di

Tanjung Batu, Balikpapan, Kalimantan Timur untuk

mendukung sektor minyak & gas bumi serta

menyediakan berbagai jasa pertambangan & EPC.

Dimulai dengan pengembangan pertambangan timah di

Pulai Bangka, kemudian merambah ke batubara, bauksit

dan emas melalui berbagai layanan serta kapabilitas

secara berkelanjutan.

Pada tahun 1984, Perusahaan diakuisisi oleh

Clough Limited dan terus memperluas jangkauan

operasionalnya di Indonesia dan Kawasan Asia Pasifik.

Dengan dukungan keahlian Teknik dari sumber daya

manusia yang kompeten dan berpengalaman, Clough

memberikan nilai tambah bagi Petrosea dalam

menyediakan layanan berkualitas dan keahlian

berstandar internasional, khususnya dalam mendukung

kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi ( danonshore

offshore) serta sektor pertambangan untuk berbagai

perusahaan besar multinasional yang beroperasi di

Indonesia.

Setelah menjalankan usahanya selama 18 tahun,

tepatnya pada 21 Mei 1990, Petrosea mencapai sebuah

jejak langkah bersejarah dengan menjadi perusahaan

rekayasa dan konstruksi pertama di Indonesia yang

tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX: PTRO).

Pada tahun 2009, Petrosea diakuisisi oleh PT Indika

Energy Tbk, perusahaan energi terdiversifikasi dan

terdepan di Indonesia dengan berbagai portfolio bisnis

yang mencakup sumber daya energi, jasa energi dan

infrastruktur serta berbagai diversifiaksi bisnis yang

terbarukan. Tahun ini juga menjadi tonggak bersejarah

dalam perjalanan bisnis Petrosea, dimana Perusahaan

berubah status menjadi perusahaan milik Indonesia.

Dengan kepemilikan baru dibawah naungan Indika

Energy, Petrosea meningkatkan pelaksanaan GCG

dengan membangun infrastruktur tata kelola dan

menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG

50 TAHUN PETROSEA

BERKARYA DAN BERINOVASI
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di seluruh organisasi Perusahaan, termasuk

menciptakan budaya tata kelola yang dibuat demi

mendukung keberlanjutan usahanya. Organisasi ditata

ulang dan sistem manajemen risiko diperbaiki agar lebih

kuat dan siap dalam menghadapi berbagai tantangan

usaha sehingga dapat terus tumbuh dan berkembang di

masa yang akan datang. Sejalan dengan pertumbuhan

yang signifikan dari sektor batubara pada periode

tersebut, Petrosea terus mengembangkan berbagai

kapabilitas dan kapasitas di sektor pertambangan demi

mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai

salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di

dunia.

Pada tahun 2015, Petrosea mengakuisisi 51.25%

saham PT Mahaka Industri Perdana disusul pada tahun

2018 dengan mengakuisisi 95% saham PT Kuala

Pelabuhan Indonesia yang keduanya mendukung penuh

kegiatan operasional PT Freeport Indonesia.

Perusahaan memulai perjalanan transformasi

digitalnya sejak 2018 melalui inisiatif strategis Project

Minerva (Mining and Engineering Advanced Analytics)

dengan memanfaatkan sistem platform digital yang

dirancang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan

operasional di proyek-proyek pertambangan dengan

mengadopsi teknologi Industri 4.0. Project Minerva

dilaksanakan untuk memicu transformasi Petrosea

secara menyeluruh melalui berbagai inovasi teknologi,

inisiatif serta pemutakhiran matachange management

rantai di seluruh elemen Perusahaan. Tujuannya adalah

menjadikan Petrosea sebagai organisasi yang lebih agile

dan untuk terus memperkuat kinerjanya.cost effective

Menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi

Perusahaan bahwa inisiatif strategis untuk melakukan

transformasi kegiatan operasionalnya melalui digitalisasi

mendapatkan pengakuan dari dunia internasional,

setelah da tahun 2019 Petrosea dipilih oleh Worldpa

Economic Forum sebagai satu-satunya perusahaan milik

Indonesia yang masuk ke dalam Global Lighthouse

Network. Sebagai lighthouse company, Petrosea

berperan sebagai acuan untuk membantu perusahaan

lainnya melewati segala tantangan dalam

mengaplikasikan teknologi Industri 4.0.

Sebagai kelanjutan dari kesuksesan transformasi

digital yang dijalankan, pada akhir tahun 2019, Petrosea

melunjurkan strategi 3D, yaitu, DIVERSIFIKASI,

DIGITALISASI dan DEKARBONISASI yang merupakan

enabler dan pilar kunci sukses Perusahaan untuk terus

mengembangkan -nya kepada seluruhvalue proposition

stakeholder. Dengan mengembangkan strategi tersebut,

Perusahaan diharapkan dapat terus menjaga

keberlanjutan usahanya serta mendukung upaya

pemerintah dalam menciptakan dan meningkatkan

lapangan kerja, termasuk mengahadapi kondisi VUCA.

Pada tahun 2021, Perusahaan menambah bidang

usahanya di bidang digitalisasi, 3D printing & rebuild

center dan lembaga pelatihan kerja dan sertifikasi agar

siap menghadapi berbagai tantangan persaingan usaha

dan meraih setiap peluang usaha baru di masa depan

yang mengharuskan Petrosea menambah bidang usaha

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital

yang berkembang dengan sangat pesat belakangan ini.

Sebagai cerminan dari kinerja dan track record

Petrosea selama beberapa tahun terakhir, Perusahaan

telah menerima berbagai penghargaan, diantaranya

dipilih oleh Forbes Indonesia dalam edisi “50 Best of the

Best 2020 Companies” yang didasarkan pada kinerja

fundamental jangka panjang dari 50 perusahaan terbaik

Indonesia, serta penghargaan dari International Data

Corporation (IDC) sebagai “Operating Model Master” dan

“Talent Accelerator” di ajang IDC DX Digital

Transformation Awards 2020 sebagai perusahaan yang

sukses melakukan terobosan signifikan melalui

transformasi digital di Kawasan Asia Pasifik. Selain itu,

Petrosea juga meraih penghargaan untuk kategori Digital

Mining di ajang D Frontrunner Awards 2021 yang’

diberikan oleh Telkomsel kepada perusahaan yang

berhasil menerapkan inisiatif transformasi digital untuk

meningkatkan kinerja. Sedangkan sebagai wujud

komitmen Perusahaan dalam mengedepankan aspek

ESG, Petrosea terpilih dalam kategori “CCC Disclosure

Rating Commitment” di ajang ESG Disclosure Awards

2021 yang diselenggarakan oleh Majalah Investor-Berita

Satu Media Holdings (BSMH) yang berkolaborasi dengan

Bumi Global Karbon Foundation (BGKF).

Memasuki usia ke-50 tahun yang jatuh pada tanggal

21 Februari 2022, Petrosea berkomitmen penuh untuk

memprioritaskan aspek Environmental, Social &

Governance (ESG) dan penerapan strategi keberlanjutan

yang sejalan dengan Sustainable Development Goals

(SDGs). Kedepannya, Petrosea akan memanfaatkan

teknologi terkini melalui Minerva Digital Platform yang

terbukti dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi

pada kegiatan operasional, serta mengurangi emisi

karbon yang dihasilkan. Selain itu, Perusahaan berupaya

untuk terus memperkuat budaya keselamatan dan

kesehatan melalui penerapan Target Zero dan

operational excellence di seluruh area operasional.

Seluruh inisiatif dan program yang dilaksanakan

Petrosea dalam mendukung implementasi strategi 3D

adalah untuk mengembangkan -nyavalue proposition

kepada seluruh pemangku kepentingan serta

memastikan di tahun-sustainable superior performance

tahun mendatang.
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P
esatnya perkembangan teknologi membuat

pesawat tanpa awak atau drone terkini tidak

hanya digunakan untuk industri media, te-

tapi juga dapat mendukung sepenuhnya

kegiatan industri pertambangan.

Pemanfaatan dan penggunaan teknologi drone

pada operasi tambang, khususnya dilakukan pada ke-

giatan monitoring alat berat hingga menghitung volu-

me ataupun pengukuran kontur. Pemanfaatan drone di

area pertambangan yang sering dilakukan ialah peme-

taan topografi untuk kebutuhan eksplorasi.

Hal ini mengingat penggunaan drone untuk pe-

metaan topografi dapat menghemat waktu serta kebu-

tuhan sumber daya manusia yang lebih sedikit diban-

dingkan cara konvensional.

Dalam satu kali penerbangan drone, ada banyak

informasi yang berguna untuk menunjang kegiatan

eksplorasi.

Penggunaan drone lebih ekonomis daripada sur-

vei menggunakan pesawat udara, serta memiliki mini-

mum order yang lebih kecil.

Drone didesain untuk penggunaan yang sangat

ringkas dan mudah dimobilisasi di lokasi kerja, se-

hingga tidak dibutuhkan peralatan maupun transpor-

tasi khusus. Hanya diperlukan satu orang pilot untuk

mengoperasikannya, dan dengan kemampuan drone

untuk mengganti sensor dengan sangat mudah, se-

hingga kegiatan lapangan menjadi jauh lebih efisien

Terra Drone Indonesia dengan drone-

nya dukung keberhasilan pemetaan

topografi untuk kebutuhan eksplorasi

tambang. Hanya dalam satu kali

penerbangan, seluruh area pekerjaan

bisa dipetakan dengan tingkat akurasi

yang tinggi. Aktivitas dilakukan dari

jarak jauh, perusahaan mendapat

kepastian keamanan dan

keberlangsungan operasional

tambang.

TERRA DRONE INDONESIA
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jika dibandingkan dengan harus menurunkan banyak

orang untuk mengambil data yang berbeda-beda.

Drone bahkan dapat dibawa dengan mudah un-

tuk menjangkau area yang sulit, atau cukup mener-

bangkannya dari jarak yang jauh. Hasil sudah bisa

dilihat pada hari yang sama.

Adalah PT Terra Drone Indonesia, perusahaan

penyedia jasa pemanfaatan drone untuk kegiatan pe-

rencanaan eksplorasi hingga rencana pembangunan

infrastruktur untuk menunjang kegiatan operasi per-

tambangan.

Dalam metode pengambilan data dengan meng-

gunakan fotogrametri ataupun teknologi lidar. Tujuan-

nya antara lain untuk mengkalkulasi seberapa banyak

kandungan atau sumber daya di area yang dipetakan.

Terra Drone Indonesia, teknologi dronenya tidak

hanya membawa kamera saja, namun berbagai sensor

juga dapat dibawa. Salah satu sensor yang dapat diba-

wa untuk dimanfaatkan di area pertambangan ialah

sensor , tujuannya untuk mencari anomaliMagnetic

yang berada di suatu area tertentu sehingga memu-

dahkan tim untuk mengidentifikasi atau menganalisa

area tersebut, contohnya potensi kandungan mineral

atau logam yang ada di bawah tanah. Kelebihan yang

didapatkan ialah perusahaan tambang dapat mening-

katkan produktivitas mereka per hari, perencanaan

eksploitasi, dan perencanaan pembangunan fasilitas.

Drone sangat jauh lebih akurat dalam pengambilan

data-data dibandingkan dengan survei melalui darat.

Drone magnetic umumnya digunakan untuk sur-

vei eksplorasi mineral yang memiliki karakteristik mag-

net seperti emas, bijih besi, dan mineral logam lainnya.

Sedangkan drone GPR umumnya digunakan untuk

survei eksplorasi nikel dan batu bara.

Survei dilakukan disesuaikan dengan jenis tam-

bangnya, namun pada umumnya seluruh pertamba-

ngan membutuhkan survei topografi, dan drone LiDAR

adalah solusinya.

Secara proses pengambilan data secara umum

sama dan ringkas yaitu, perlunya penentuan jalur sur-

vei sesuai kebutuhan dan sensor yang digunakan, dan

melakukan misi penerbangan bersama sensor terse-

but.

Penggunaan drone utamanya memiliki keunggulan dalam kecepatan serta lebih produktif dari pada survei darat.

Drone GPR cukup ringan bila dibandingkan dengan pesawat berawak atau
helikopter.
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Pengolahan data akan sesuai dengan sensor

masing-masing, dan ahli geologi/geofisika akan terlibat

dalam proses penentuan jalur survei untuk masing-

masing jenis pertambangan dan nantinya melakukan

pengolahan data.

Penunjang Eksplorasi

Dalam pengelolaan kegiatan eksplorasi yang baik

dan terstruktur harus dilakukan dengan terencana, ter-

program, dan efisien. Drone memiliki peran penting

untuk menunjang kegiatan eksplorasi, dengan proses

yang cepat dan tepat.

Berapa cakupan luas yang dihasilkan drone? Ca-

kupan luas yang dihasilkan bergantung dengan bebe-

rapa faktor yaitu, tujuan survei, tipe drone yang diguna-

kan, serta tipe sensor yang digunakan.

Beberapa jenis pemetaan dengan menggunakan

drone seperti pemetaan fotogrametri, LiDAR, Drone

Magnetic, dan drone GPR.

Pemetaan fotogrametri dapat mencakup hingga

5000 Ha/hari dengan menggunakan drone tipe fixed

wing yang dilengkapi dengan sensor RTK/ PPK sehing-

ga menghasilkan akurasi hingga 5 cm.

Drone yang digunakan untuk kegiatan fotogra-

metri adalah Drone C-Astral Bramor ppX, yang didesain

untuk pemetaan serta pemodelan udara. Untuk ke-

lengkapannya memiliki kamera 42 MP, dan drone ini

mampu memberikan resolusi sub-cm dengan akurasi

tinggi. Waktu terbangnya hingga 3,5 jam, dan ini sangat

cocok untuk pemetaan area yang sangat luas.

LiDAR, mampu menjangkau 150-200 hektar per

hari menggunakan multirotor LiDAR, serta dapat men-

capai 500 hektar menggunakan LiDAR. Tek-fixed wing

nologi sensor Terra Lidar One yang diangkut dengan

Drone DJI M300 mampu memberikan hasil yang sangat

detail dan akurat dengan biaya dua hingga tiga kali

lebih murah daripada teknologi serupa lainnya di

pasar.

Kemudian adalah Drone Magnetic, yang mampu

menjangkau hingga 24-30 kilometer per hari meng-

gunakan drone multirotor, dibandingkan dengan

menggunakan sensor darat yang hanya 2-3 kilometer

per hari.

Sensor magnetic yang diangkut dengan drone

mampu terbang lebih tinggi, sehingga mampu menje-

lajah area eksplorasi tanpa terhalang oleh akses dan

kondisi hutan yang lebat.

Selanjutnya adalah Drone GPR, dengan jangkau-

an 5-6 kilometer per hari menggunakan drone tipe

multirotor, dibandingkan menggunakan sensor di darat

yang hanya 1-2 kilometer per hari. Drone GPR cukup

ringan bila dibandingkan dengan pesawat berawak

atau helikopter.

Perangkat ini mudah diangkut dengan mobil, na-

mun mampu terbang secara mandiri di ketinggian

rendah dengan presisi tinggi. Pendekatan ini menjamin

pengiriman hasil survei yang akurat, juga lebih aman

bagi personel dan lebih efisien waktu.

Terra Drone memiliki nilai lebih dalam meme-

nuhi kebutuhan kegiatan eksplorasi, seperti yang di-

Hasil data drone GPR untuk eksplorasi nikel.
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ungkapkan Michael Wishnu Wardana, Managing Direc-

tor Terra Indonesia. ”Kami menghadirkan teknologi

terkini dan tentu saja cukup canggih, dengan tetap me-

ngedepankan pengetahuan serta pengalaman lokal”.

Menurut Michael, Terra Drone memberikan pela-

yanan mulai dari pada tahap awalend-to-end support

terkait kebutuhan pengguna jasa, hingga padasupport

layanan purna jual.

Terra Drone juga menawarkan kombinasi laya-

nan jasa dan penjualan, dimana pengguna jasa tam-

bang dapat memilih untuk menggunakan jasanya dan

penjualan drone sehingga pengguna dapat melakukan

secara mandiri dengan support dari Terra Drone.

Secara keseluruhan, solusi yang ditawarkan ter-

kait survei eksplorasi dapat diselesaikan lebih cepat

dan tepat sasaran. Sehingga dari segi biaya dan waktu

lebih hemat secara signifikan, serta opportunity cost

yang umumnya muncul, apabila survei eksplorasi dila-

kukan terlalu lama.

Terra Drone mengedepankan terha-compliance

dap peraturan pengoperasian drone dan kegiatan sur-

vei yang berlaku. Pilot dan Drone yang dimiliki sudah

tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara dari Kementerian Perhubungan, sehingga sudah

eligible untuk terbang di kawasan udara di Indonesia.

Terra Drone juga akan melakukan pengurusan izin di

kawasan ruang udara, sehingga kegiatan survei dan pe-

nerbangan drone bersifat legal.

” danKegiatan kita mengedepankan keselamatan

keamanan, termasuk didalamnya perencanaan yang

matang elaksanaan yang mengutamakan keselama. P -

tan, serta seluruh penerbangan drone ditanggung asu-

ransi, termasuk untuk kerugian pihak ketiga,” ujar

Michael.

Michael menambahkan, Terra Drone lebih me-

ngedepankan inovasi baik dari sisi teknologinya mau-

pun produk yang ditawarkan. ”Ke depannya, Terra Dro-

ne Indonesia akan menawarkan produk-produk baru

untuk kegiatan eksplorasi pertambangan, seperti

Gamma-ray spectrometer, Hyperspectral camera, serta

sensor-sensor geofisika lainnya,” pungkasnya.

LiDAR, mampu menjangkau 150-200 hektar per hari menggunakan multirotor LiDAR, serta dapat mencapai 500 hektar menggunakan fixed wing LiDAR.

Drone Fixed Wing.
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E
rick Thohir makin gencar melangsingkan

struktur bisnis pelat merah. Di bawah pe-

rintah Menteri BUMN itu, lima perusahaan

yang bergerak di sektor pertahanan kini

dilebur. Pada awal Maret lalu, PT Len

Industri (Persero) resmi ditunjuk sebagai induk holding

Defend ID, dengan empat anggotanya, yaitu PT

Dirgantara In-donesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad,

dan PT DAHANA.

Pembentukan Defend ID diyakini bakal men-

dongkrak pasar industri pertahanan di skala regional

dan internasional, termasuk meningkatkan daya tawar

dalam kerja sama alih teknologi dengan mitra asing.

Salah satu sasarannya, memperkuat industri bahan

peledak, yang sejauh ini punya pangsa pasar moncer di

sektor tambang.

Dalam itu, DAHANA diproyeksikan untukholding

fokus pada pengembangan produk bahan peledak.

Saat ini, DAHANA tengah merampungkan pemba-

ngunan pabrik pionir bahan peledak deto-elemented

nator di Indonesia. Lokasinya berada di Subang, Jawa

Barat. Proses pemancangan tiang atau groundbreaking

telah dilakukan pada Januari 2019 silam. Tahun ini

beranjak naik ke tahap produksi.

Pabrik tersebut dibangun atas kerjasama antara

DAHANA dengan Hanwha Corporation, perusahaan

bahan peledak terbesar di Korea Selatan. Dalam se-

tahun, pabrik ini akan memproduksi elemented deto-

nator dengan kapasitas hingga 8 juta pcs.

Direktur Teknologi dan Pengembangan Dahana,

Suhendra Yusuf Ratu Prawiranegara mengatakan,

pembangunan pabrik tersebut dalam rangka mewu-

Tren komoditas tambang yang sedang

moncer turut memacu permintaan

bahan peledak. Pemain lokal tengah

mengebut pembangunan pabrik anyar.

Segmen produk dinamit dinilai masih

mengandalkan pasokan dari luar.

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

Kantor Manajemen Pusat atau yang biasa disebut dengan Kampus DAHANA, lokasinya berada di Subang, Jawa Barat.
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judkan visi kemandirian teknologi bahan peledak,

yang ujungnya mengeliminasi impor agar mengurangi

ke-tergantungan terhadap negara lain.

Dengan berdirinya pabrik itu, DAHANA dapat

lebih mudah dalam melakukan inovasi, pengemba-

ngan detonator, dan riset yang berkelanjutan. Sehingga

mampu mengasilkan produk yang semakin baik dan

kompetitif, termasuk dari sisi harga.

”Pabrik baru ini dibangun untuk meminimalisir

ketergantungan impor bahan peledak, khususnya di

sektor initiating device,” jelas Suhendra.

DAHANA juga sedang mengakselerasi pemba-

ngunan pabrik amonium nitrat di Bontang, Kalimantan

Timur. Bekerja sama dengan PT Kaltim Amonium Ni-

trat dan PT Pupuk Kaltim. Perusahaan ini akan mem-

produksi amonium nitrat dengan kapasitas 75.000 ton

per tahun. Rencananya, tahun depan bisa mulai pro-

duksi.

Sepanjang tahun 2020, DAHANA tercatat mence-

tak pendapatan sebesar Rp 1,6 triliun. Didongkrak ber-

bagai lini bisnis, mulai dari pengeboran dan peledakan

pada sektor pertambangan, hingga pengerjaan berba-

gai macam proyek strategis nasional.

Selain tambang, DAHANA menjadi pelat merah di

bidang industri strategis yang menyediakan layanan

bahan peledak terpadu untuk sektor migas, kuari dan

konstruksi, serta pertahanan. Awalnya, DAHANA ter-

bentuk dari proyek Angkatan Udara Republik Indo-

nesia (AURI) pada tahun 1966, berlokasi di Tasikma-

laya, Jawa Barat. Kemudian, pada tahun 1973 secara

resmi menjadi Perusahaan Umum sebelum ditetapkan

sebagai Perusahaan Perseroan pada tahun 1991.

Moncernya permintaan bahan peledak tercermin

dari kinerja PT Ancora Indonesia Resources Tbk. Pada

awal tahun ini, permintaan amonium nitrat dan deto-

nator naik.

Direktur Utama Ancora, Rolaw P Samosir meng-

ungkapkan, permintaan bahan peledak tercatat naik,

meski masih dalam tingkat yang rendah. Pertumbuhan

itu dipicu permintaan pelanggan perusahaan, khusus-

nya tambang batu bara yang tengah meningkatkan

produksi menyambut tren harga komoditas yang ma-

sih tergolong cukup tinggi.

Secara umum, Ancora melihat prospek bisnis

yang cerah di sepanjang tahun ini. Saat ini segmen bis-

nis jasa peledak masih menjadi lini yang berkontribusi

paling besar ke penjualan Ancora, porsinya mencapai

86 persen.

Bisnis yang dijalankan oleh anak usaha Ancora,

yakni PT Multi Nitrotama Kimia ditargetkan mencetak

pertumbuhan penjualan sepanjang tahun ini, dengan

volume amonium nitrat sebanyak 118.000 metrik ton,

dan volume detonator mencapai 3,5 juta pcs. Untuk

mendukung target tersebut, Ancora akan meningkat-

kan belanja modal di Multi Nitrotama kurang lebih USD

2 juta.

Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan

Indonesia, Bambang Tjahjono mengatakan, Dahana

dan Multi Nitrotama merupakan perusahaan yang me-

mimpin pasar bahan peledak untuk sektor tambang di

Indonesia, khususnya amonium nitrat. Pemain lokal

berkembang menguasai pasar amonium nitrat karena

ditopang permintaan yang lebar, tidak hanya dari in-

dustri tambang, tetapi juga dari industri pupuk.

Sedangkan perusahaan asing semisal Orica, pe-

nyedia bahan peledak asal Australia, umumnya meme-

gang pasar produk dinamit, begitu juga Hanwha. Kata

Bambang, kompetisi antara produsen lokal dan asing

di bidang bahan peledak bisa dibilang tidak signifikan.

Masing-masing punya produk yang berbeda.

”Amonium nitrat sudah banyak diproduksi oleh

pemain lokal. Kalau dinamit masih impor. Pemain

asing jualannya rata-rata dinamit,” tegas Bambang.

Ia mengakui, permintaan bahan peledak ikut ter-

kerek ketika harga batu bara sedang melambung se-

perti saat ini. Bahkan, bukan hanya volumenya saja

yang naik, tetapi juga harganya. Banderol bahan pele-

dak ikut merangkak seiiring tingginya permintaan.

Suhendra Yusuf Ratu Prawiranegara, Direktur Teknologi dan Pengembangan
DAHANA.
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S
eiring tren harga komoditas tambang yang

tengah menggeliat, industri bahan peledak

ikut merasakan berkah. Menurut Direktur Ek-

sekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indone-

sia, Bambang Tjahjono, saat harga batu bara

melambung, pelaku usaha berbondong-bondong

menggenjot produksi, sehingga kebutuhan bahan pe-

ledak naik.

Saat ini, pasar amonium nitrat sudah maju ber-

kembang dipegang perusahaan dalam negeri. Sebab,

investasinya cenderung lebih ekonomis karena didu-

kung pangsa pasar yang lebar, tidak hanya dari industri

tambang, tetapi juga dari industri pupuk.

Bahkan, sejumlah perusahaan pelat merah kini

sedang mendirikan konsorsium untuk membangun

pabrik baru. Didorong permintaan amonium nitrat

yang terus bertumbuh.

Untuk produk dinamit, Kata Bambang, sejauh ini

masih didominasi oleh perusahaan asing. Penye-

babnya, karena kebutuhan dinamit tergolong kecil jika

dibandingkan dengan amonium nitrat, khususnya ke-

butuhan di sektor tambang.

Pada akhir Februari lalu, TAMBANG meMajalah -

wawancarai Bambang. Dalam durasi sekitar sejam

lebih, ia mengulas berbagai hal mengenai penggunaan

bahan peledak di sektor tambang. Berikut ini peti-

kannya.

Secara umum, bagaimana gambaran kebutuhan

bahan peledak di sektor tambang?

Kalau menambangnya bisa dilakukan cukup de-

ngan kerukan ekskavator, itu tidak perlu peleda-bucket

kan. Kalau dengan tidak bisa, tahapnya lebihbucket

dulu dibantu dengan . Kalau masih tidak bisa,ripper

maka pakai peledakan.

Ripper biayanya mahal, sekali garuk paling ke-

dalamannya cuma 8 meter. Kalau pakai ekskavator

dengan besar, kedalaman hanya bisa 1 meter.bucket

Menurut Anda, bagaimana tantangan yang dihadapi

penambang dalam penggunaan bahan peledak?

Perlu saja jelaskan, bahwa tidak semua tambang

membutuhkan atau menggunakan bahan peledak.

Tergantung pertimbangan teknis dan .cost

Tambang batu bara yang membutuhkan peleda-

kan biasanya tambang yang tanah permukaannya ke-

ras. Kalau yang tanahnya lunak, tidak membutuhkan

bahan peledak. Batu bara yang masih muda, umum-

nya dekat dengan permukaan tanah, stripping ratio

rendah, jadi tanah di atasnya lunak, seperti di Sumatera

Selatan, Jambi, dan sekitarnya. Tapi ini tidak selalu, ada

beberapa faktor lain yang secara geologi mempenga-

ruhi.

Artinya, secara umum, bisa dibilang tambang de-

ngan kalori rendah biasanya tidak pakai peledakan.

Di kalangan kontraktor atau pemilik tambang, bia-

sanya pola pengadaan bahan peledak bagaimana?

Tambang batu bara yang besar, biasanya pakai

Kontraktor besar biasanya punya

tenaga kompeten di internal untuk

peledakan. Sedangkan pemain skala

menengah ke bawah tidak punya. Jadi

peluang bagi pemasok bahan peledak

menawarkan layanan jasa. Namun, tak

semua tambang butuh dan pakai

bahan peledak, tergantung

pertimbangan teknis dan biaya.

MINING SERVICES
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kontraktor. Pengerjaan peledakan sepenuhnya dipe-

gang oleh kontraktor. Mulai dari mengebor atau drilling

sampai peledakan.

Ini butuh khusus, kontraktor besar biasanyasklill

punya tenaga dan sendiri yang berkom-blaster driller

peten. Kecuali untuk pekerjaan yang spesifik, mereka

terima bersih di lubang. Peledakan khusus seperti pa-

kai amonium nitrat cair, itu mungkin pakai jasa boro-

ngan, dihitung per lubang. Tapi kalau yang digunakan

adalah amonium nitrat biasa, mereka beli bahan pe-

ledak saja.

Skala besar itu ya kira-kira patokannya di atas 10

juta bcm per tahun. Di bawah itu, masuknya

menengah ke bawah.

Tambang atau kontraktor skala menengah ke

bawah, biasanya tidak punya tenaga dan .blaster driller

Dia pakai subkontraktor.

Siapa subkontraktor itu?

Supplier bahan peledak. Mereka jualan bahan

peledak sekaligus menawarkan jasa peledakan.

Umumnya, bahan peledak memperluas laya-supplier

nan ke arah jasa. Ada jasa pengeboran sendiri, dan ada

jasa peledakan sendiri. Masing-masing punya kompe-

tensi berbeda.

Dalam kondisi apa amonium nitrat cair digunakan?

Ketika lubang yang digali berair, maka pakai amo-

nium nitrat cair.

Selain faktor teknis dan karakteristik tambang se-

perti yang Anda jelaskan, apa pertimbangan kon-

traktor dalam memilih produk bahan peledak?

Kalau kontraktor besar, mereka sudah punya te-

naga kompeten, dengan hanya soal pa-deal supplier

sokan bahan peledak saja. Kecuali kebutuhannya spe-

sifik dengan jumlah yang tidak banyak. Kalau kontrak-

tor kecil, ada hitung-hitungan, apakah lebih murah

dikerjakan sendiri atau disub.

Hitungan-hitungan ini bisa soal jam kerja. Misal-

nya, area yang diledakkan, harus bisa ditambang sela-

ma dua hari. Jangan sampai lokasi yang diledakkan

bersebelahan dengan lokasi yang sedang ditambang.

Kalau jaraknya berdekatan, tenaga akan lebihblaster

banyak menganggurnya. jadi lebih mahal.Cost

Soal skema kerja sama, apakah bisa dilakukan se-

cara ?long term

Tergantung. Belum tentu juga mau diikatsupplier

secara . Ini soal . Kategorilong term supply and demand

long term supplieruntuk kontraktor dan itu paling lama

ya setahun, tidak berani sampai lima tahun. Sama-

sama takut harga dan pasokan naik-turun.

Ada beberapa kasus yang membuat harga bahan

peledak meroket. Kadang karena aturan pemerintah,

batasan impor. Dinamit bahan berbahaya, jadi agak

repot regulasinya. Kadang juga karena lonjakan per-

mintaan, saat harga batu bara tinggi, permintaan ba-

han peledak ikut tinggi, dan harganya jadi naik.

MINING SERVICES
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P
emanfaatan teknologi digital dinilai ber-

kontribusi memacu kinerja operasional per-

tambangan. PT Pamapersada Nusantara, se-

bagai salah satu kontraktor terbesar tam-

bang batu bara di Indonesia yang juga punya

tambang emas, melakukan digitalisasi di berbagai

bidang. Tujuannya untuk meningkatkan efiensi.

Direktur Teknik Dan Sistem Informasi PT Pama-

persada Nusantara, Hendra Hutah ean mengatakan,a

digitalisasi diciptakan bukan untuk mengeliminasi te-

naga manusia. Akan tetapi, untuk mendongkrak pro-

duktivitas para pekerja. Sehingga capaiannya bisa lebih

optimal.

Jebolan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung

ini mencontohkan, Pamapersada telah menerapkan

digitalisasi pada bidang , yaitu pemantauan kua-safety

litas tidur para pekerja lapangan. Kecukupan istirahat

operator dan pengemudi kendaraan di area tambang

atau , dideteksi melalui jam tangan pintar atausite

smartwatch.

Hasil deteksi itu kemudian dikawinkan dengan

aplikasi yang didesain khusus, sleep monitoring sys-

tem. Aplikasi ini digunakan untuk menghitung peme-

nuhan sejumlah prosedur yang sudah dise-safety

suaikan dengan kebijakan dan regulasi tentang standar

keselamatan kerja.

Tak hanya itu, kata Hendra, digitalisasi juga mam-

pu mendukung kegiatan peledakan. Sejauh ini, praktik

peledakan masih kesulitan memprediksi fragmentasi

batuan atau . Soal ,fragmentation rock blasting recovery

diketahui setelah dilakukan penggalian. Mestinya infor-

masi fragmentasi batuan bisa didapat lebih awal de-

ngan menggunakan digitalisasi, supaya kerja alat bisa

efektif.

Pada akhir Februari lalu, TAMBANG meMajalah -

ngobrol dengan Hendra. Dalam wawancara sekitar

setengah jam, pria yang juga menjabat sebagai Wakil

Direktur Utama PT Agincourt Resources ini, bercerita

tentang upaya-upaya yang dilakukan Pamapersada un-

tuk meningkatkan efektivitas peledakan lewat digitali-

sasi.

Bagaimana awal mula Pamapersada menerapkan

digitalisasi untuk peledakan, apa motivasinya?

Pamapersada punya konsentrasi khusus untuk

mengembangkan digitalisasi, agar pertambangan le-

bih efisien, karena kita tidak bisa mengandalkan kerja

manual 100 persen.

Katakan misalnya kita punya 15 , lalujob site lea-

ding hand job sitedi peledakan cuma 5, sementara 10

Di lapangan, kerja peledakan ditangani

kontraktor. Tiap terjadi kesalahan akan

membebani biaya operasional.

Pamapersada tengah

mengembangkan digitalisasi untuk

bidang peledakan. Memanfaatkan

teknologi semacam ground penetrating

radar, yang ujungnya untuk mengukur

fragmentasi batuan. Kerja jadi makin

efisien.

HENDRA HUTAHAEAN, DIREKTUR TEKNIK DAN SISTEM INFORMASI PT PAMAPERSADA NUSANTARA

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

Hendra Hutah eana , Direktur Teknik Dan Sistem Informasi
PT Pamapersada Nusantara
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lagi mau siapa. Makanya kita gunakan digitalisasi untuk

membantu proses pengawasan.

Apa tantangan yang dihadapi di lapangan soal pele-

dakan, sehingga perlu dibantu teknologi digital?

Pada operasional peledakan dan pengeboran,

awalnya kita melakukan dengan buldoser, ituripping

cuma dapet 1-1,5 meter saja kedalamannya. kalau kita

punya alat yang besar, itu kedalaman 1,5 meterloading

tidak cukup untuk tinggi jenjang. Butuh buldoser yang

sangat banyak, dan terus. Kemudianripping peeling

muncul teknologi .drill and blast

Sebelum mengebor, kita harus tahu geometrinya

seperti apa, dengan mengecek material dan alat bor.

Kemudian kita bor. Terus kita , kita ledakkan,charging

kita gali. Setelah kita gali, kita tahu hanya 90recovery

persen. Akhirnya terjadi kondisi galian yang tidak se-

suai desain. Atau mungkin ekstremnya, yang tadi tidak

terledakkan dengan baik, dipaksa digali dengan alat

berat, sehingga produktivitasnya rendah.

Kalau kita tahu dari awal, itu material yang kita

ledakkan kedalaman 10 meter, itu ada yang mentah,

kita bisa cuma 8 meter, maka yang 2 meter kita tinggal-

kan, nanti kita lagi. Kalau kita paksa gali, pro-blasting

duktivitas alat jadi turun.

Dengan informasi seperti itu, kita bisa cegah su-

paya tidak terjadi yang mahal. Untuk mengetahuicost

itu, butuh alat seperti . Ini kita lakukan padarontgen

lapisan bumi, dengan konsep membaca perbedaan

kepadatan material. Teknologi itu namanya ground

penetrating radar atau GPR. Awalnya dulu untuk cari

air, sekarang diperluas. Kami mencoba menggunakan

teknolgi itu untuk .drill and blast

Secara , bagaimana?cost

Digitalisasi untuk konsep yang saya sampaikan,

memang menambah , tapi dengan dia tahu perma-cost

salahn teknis, kita bisa mencegah kerugian yang lebih

besar. Kalau misalnya peledakan dilakukan dengan

baik, dengan sempurna, bisa menghindari deviasi. Kita

mau 10 meter, maka dapatnya 10 meter.

Namanya peledakan, di situ masih ada manusia

yang bekerja, dan sifatnya rutin. Tambang yang sudah

bagus, bisa 2-3 kali seminggu melakukan peledakan.

Total perminggu, bisa 1000-2000 lubang, dilakukan de-

ngan tenaga manusia, yang mungkin konsistensinya

lemah. Kita bisa meningkatkan aspek dengansafety

digitalisasi.

Selain itu, digitalisasi tidak hanya bisa untuk

membaca kepadatan fragmentasi atau hasil peleda-

kan, api juga bisa untuk mengukur .steaming injection

Misalnya dengan menggunakan . Nanti bisa tahudrone

berapa persen , atau untuk melihatsteaming injection

fly rock seberapa jauh. Kebanyakan orang peledakan

kalau tidak dikasih dia tidak tahu permukaandrone,

peledakan seperti apa karena evakuasi semua.

Kemudian, alat itu juga bisa digunakan untuk pe-

mantauan kepadatan jalan, untuk . Melakukanhauling

predictive maintenance. Ada suatu gelombang yang

dipancarkan, sehingga tahu kepadatan material. Dan

masih banyak lagi kegunaannya.
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Selain menggarap tambang batu bara, Pamaper-

sada juga punya tambang emas. Apakah ada perbe-

daan yang signifikan di antara keduanya dalam hal

peledakan?

Beda soal . Karakter di mineral bu-powder factor

tuh yang lebih besar dibandingkan de-powder factor

ngan tambang batu bara. Sehingga sangat dimungkin-

kan, begitu kita lengah, tidak efisiennya makin besar.

Untuk tambang mineral, dan tidakoverburden waste

kasat mata, mengukurnya mesti hati-hati.

Bagaimana upaya yang dilakukan Pamapersada da-

lam mengembangkan kompetensi tenaga teknis

peledakan?

Dari sisi sumber daya manusia, kita lakukan pe-

ningkatan kompetensi. Kita lakukan secara internal

untuk pengembangan orang. Kita buat buku panduan

untuk menyeragamkan operasional pengeboran dan

peledakan.

Tentu juga, kita selaraskan dengan kebijakan pe-

merintah, termasuk kartu izin meledakkan, secara

reguler kita perbaharui. Bahan peledak barangkan

berbahaya, jadi harus dikelola dengan baik.

Selain Pamapersada, apakah ada pemain yang me-

ngembangkan teknologi ground penetrating radar

untuk peledakan, seperti yang Anda jelaskan?

Saya pernah tanya ke salah satu pemasok, dia be-

lum pernah mengembangkan ke arah sana. Itu sekitar

dua tahun lalu.

Artinya, yang lebih melakukan inovasi ituaware

kontraktor?

Iya karena dia yang keluar duit. Kalau supplier

bisa temukan itu bagus, bisa membuat penggunaan

bahan peledak lebih optimum.

Di Pamapersada, kalau kami , kami yang ke-fail

luar uang. Kami yang merasakan .pain



Apakah anda ingin memaksimalkan penggunaan lisensi di sejumlah departemen,
memaksimalkan pemanfaatan, mendorong penggunaan di seluruh perusahaan untuk
berbagi, atau mendapatkan akses cepat dan mudah ke micromine, kami memiliki jenis
lisensi yang sesuai dengan kebutuhanAnda.

Lisensi berlangganan Micromine memungkinkan anda menggunakan Micromine Origin &
Beyond dengan basis terbarukan dengan periode waktu fleksibel yang mendorong efisiensi
biaya.

Pelanggan dapat memilih dari bermacam-macam pilihan paket yang mencakup seluruh
rantai nilai pertambangan. Anda dapat memilih mulai dari langganan harian, bulanan dan
tahunan, serta nikmati juga fleksibilitas untuk memilih periode dan fungsionalitas yang
diperlukan yang tentunya akan mengurangi biaya operasional Pertambangan anda.

Kenapa harus berlangganan Micromine?
� Fleksibilitas untuk dapat memilih pilihan paket serta jangka waktu berlangganan

yang sesuai dengan kebutuhan anda.
� Biaya berlangganan yang lebih hemat.
� Tanpa batas dapat menikmati beraneka macam fitur terbaru dari Micromine.
� Nikmati training GRATIS bersama team Micromine serta terhubung ke forum

pengguna Micromine dari seluruh Dunia.

Tunggu apa lagi? Tidak perlu galau karena layanan pembaruan Micromine sebelumnya
ditutup! Sudah saatnya beralih ke paket berlangganan yang pasti dan
#BeneranTanpaBatas! Cek informasi selengkapnya di www.micromine.com

Layanan update Micromine Anda ditutup?
Saatnya beralih ke model berlangganan tanpa batas dari Micromine.
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INDOMIE DAN

NASIB HILIRISASI MINERAL

DI INDONESIA

KOLOM
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I
ndomie—sebuah produk mie instan asal Indo-

nesia, dituding di balik meningkatnya angka keha-

milan remaja di Ghana. Tudingan itu terlontar dari

seorang pakar gender dan ketenagakerjaan berna-

ma Bashiratu Kamal, dalam sebuah dialog tentang

kekerasan seksual selama masa pandemi Covid-19.

Rupanya di kalangan masyarakat miskin di Gha-

na, yang ekonominya kian terpuruk selama pandemi

Covid-19, pulsa telpon dan Indomie bisa menjadi im-

balan untuk bertukar transaksi seks. Miris, sekaligus

bikin senyum kecut.

Di Ghana dan juga di sejumlah negara Afrika,

Indomie memang dikonsumsi secara luas. Bahkan di

Nigeria, Indomie menguasai 70% dari pasar mie instan

di negara itu. Tak heran jika tahun 2016Brand Footprint
lalu, menobatkan Indomie sebagai produk mie instan

yang paling banyak dikonsumsi di Afrika, dalam kate-

gori (FMCG).Fast Moving Consumer Goods
Produk olahan gandum yang diproduksi oleh PT

Indofood Sukses Makmur ini, memang telah mendu-

nia. Produknya telah diekspor ke hampir 60 negara, dan

bisa ditemui di hampir 100 negara. Pabriknya pun telah

berdiri di sejumlah negara.

Tak cuma Indomie. Indonesia juga penghasil ane-

ka makanan berbahan jenis gandum. Ada sejumlah

produk turunan gandum, yang juga diekspor ke sejum-

lah negara. Catatan Asosiasi Produsen Tepung Terigu

Indonesia (Aptindo), pada tahun 2019 lalu, nilai ekspor-

nya mencapai sekitar Rp 10 triliun.

Fakta ini menarik. Sebab nyatanya, Indonesia bu-

kan negara penghasil gandum. Tanaman ini tak tum-

buh baik di wilayah tropis. Kalaupun ada, hasil produk-

sinya bisa diabaikan. Kebutuhan gandum di dalam

negeri, hampir seluruhnya diimpor. Pada 2018, nilai

impor gandum mencapai US$2,56 miliar, meningkat

US$2,79 miliar pada 2019, dan sedikit menurun pada

2020 yang nilainya US$2,6 miliar.

Kendati bukan bahan makanan asli Indonesia,

namun berkat keahlian kuliner serta cita rasa me-

ngolah makanan yang kuat, masyarakat Indonesia jus-

tru berhasil menciptakan dan menghasilkan aneka je-

nis makanan berbahan baku gandum. Sejak dikenal-

kan oleh Bangsa Belanda dan Portugis di masa koloni-

al, gandum yang diproses menjadi tepung terigu, kini

wujudnya dapat dijumpai pada ribuan jenis makanan;

mie ayam, mie pangsit, martabak manis, bolu kukus,

roti goreng, biskuit , kue tart, gorengan,Khong Guan
serta aneka kue dan makanan lainnya.

Indonesia memang punya ketergantungan sangat

besar atas impor gandum. Namun hilirisasi gandum,

telah memberi peningkatan nilai tambah (added
value) yang berlipat-lipat. Setidaknya di Indonesia saat

ini, ada sekitar 200 perusahaan, 30.000 UKM dan ribuan

usaha berbasis rumah tangga, yang menjalankan kegi-

atan usaha berbasis gandum. Serta ada ratusan ribu,

bahkan mungkin jutaan penduduk Indonesia, yang kini

hidup dan penghasilannya tergantung dari hilirisasi

berbahan dasar gandum. Industri berbasis pengolahan

makanan, termasuk gandum, telah berkontribusi signi-

fikan atas Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional,

serta menghasilkan devisa yang cukup besar, yang

notabene bahan dasarnya tak ditemukan di Indonesia.

Jepang Dan Hilirisasi Mineral

Dalam kontek serupa, begitu pula yang dialami

Jepang. Negara ini miskin sumber daya alam. Tam-

bangnya hanya berupa batu gamping, sedangkan batu

bara ditemukan terbatas. Sementara mineral logam

penting lainnya, nyaris tak ditemukan di negeri ini. Besi,

nikel, tembaga, timah, aluminium, mangan serta mine-

ral logam lainnya, mesti diimpor dari luar.

Jepang mendatangkan material logam tersebut

dari berbagai negara, dalam bentuk bahan mentah

( ) ataupun produk setengah jadi (raw material inter-
mediate product). Ketergantungan Jepang atas impor

material berbasis logam ini sangat tinggi. Selain migas

dan batu bara, nilai impor produk berbasis logam me-

nempati peringkat teratas, dalam struktur importasi

Jepang.

Pada 2019 lalu, Jepang mengimpor bijih besi se-

nilai USD 8,99 miliar. Di tahun yang sama, impor bijih

dan kosentrat tembaga sebesar USD 7,79 miliar. Meng-

impor nikel dalam bentuk bijih, matte, maupun produk

setengah jadi lainnya senilai USD 934 juta. Membeli ti-

mah dalam bentuk sebesar USD 472 juta.raw material
Namun, bahan mentah dan setangah jadi yang

diimpor itu, dengan penguasaan teknologi serta sum-

ber daya manusia yang cakap dalam pengolahan dan

Oleh: Muhammad Toha*)
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hilirisasi mineral berbasis logam, diolah lebih lanjut

hingga ke hilir menghasilkan aneka produk akhir (end
product). Apakah berhenti sampai di situ? Tidak.

Produk akhir inilah yang diaplikasikan untuk me-

menuhi kebutuhan industri, yang wujudnya dapat kita

temukan dalam bentuk produk otomotif, elektonika,

robotic, transportasi, konstruksi, telekomunikasi, per-

mesinan, peralatan rumah tangga, dirgantara, serta

masih banyak lagi.

Seperti halnya gandum yang diolah menjadi te-

pung terigu, lalu menjadi martabak manis. Setiap taha-

pan proses, meningkatkan nilai tambah yang signifi-

kan. Begitu halnya dengan mineral logam yang diimpor

oleh Jepang. Nilai tambahnya berkali-kali lipat mening-

kat, setelah bahan mentah tersebut berubah wujudnya

menjadi mobil Toyota, televisi Panasonic, ataupun

sepeda motor Honda.

Hal tersebut tercermin pada PDP Jepang. Sektor

industri memberi kontribusi lebih dari 30% dari total

PDP Jepang, yang pada tahun 2020 lalu nilainya sebe-

sar USD 5,05 triliun. Nah, dari nilai tersebut, devisa yang

dihasilkan melalui ekspor mencapai USD 641 miliar,

yang sebagian besar disumbang oleh industri manu-

faktur berbasis aplikasi mineral logam.

Ironis sekaligus miris. Karena Indonesia adalah

salah satu negara tujuan ekspor produk-produk indus-

tri Jepang, yang bahan bakunya justru banyak diimpor

dari Indonesia.

*) Ketua Bidang Kajian Strategis Pertambangan
PERHAPI
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L
isti Witanni terjun di dunia tambang sejak

awal karirnya. Tak selang lama setelah lulus

kuliah di Universitas Indonesia pada tahun

2002, Listi bergabung dengan PT Antam Tbk,

perusahaan pelat merah yang pegang

tambang emas, nikel, hingga bauksit. Ia sempat

mencicipi kerja di bidang asuransi dan kenotariatan,

tapi hanya sebentar, tak lebih dari setahun.

Sejak tahun 2019, Listi pindah ke PT Timah Tbk,

setelah kenyang pengalaman pegang divisi hukum di

Antam selama 15 tahun. Saat pindah dari Antam ke

Timah, Listi sempat menjajal kerja di sektor

penerbangan, pelat merah juga. Tapi lagi-lagi hanya

sebentar.

”Memang sepertinya jiwa saya sudah terbentuk

di tambang. Jadi harus balik lagi ke tambang” ujarnya

saat diwawancara Majalah TAMBANG, akhir Februari

lalu.

Sehari-hari, Listi lebih sering tinggal di Pangkal

Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, tempat kantor

pusat Timah. Bahkan, bisa dibilang ia menetap di

Negeri Laskar Pelangi itu.

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

LISTI
WITANNI
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Ia datang ke Jakarta hanya saat-saat tertentu.

Misalnya, ketika ada pertemuan dengan pemerintah

pusat atau analis.

Saat ini, Listi menggawangi divisi hukum

perusahaan sekaligus relasi investor di Timah. Selain

menangani urusan dengan birokrat dan investor, Listi

juga kerap ikut turun membereskan gejolak ketika

terjadi selisih paham dengan masyarakat.

”Sektor tambang itu bersinggungan dengankan

kepemilikan masyarakat. Kita gali di bawah, atasnya

punya orang. Namanya gejolak itu pasti ada. Tinggal

strateginya bagaimana agar masyarakat bisa

menerima kita dengan baik, dan tetap dalam koridor

hukum,” beber perempuan asal Bandung, Jawa Barat

itu.

Bagi Listi, dunia tambang memang keras, tapi

jika didalami lebih jauh, tidak sehoror yang

dibayangkan orang-orang kebanyakan. Menurutnya,

kehadiran perempuan di tengah atmosfer lingkungan

tambang yang lebih dominan diisi laki-laki, justru

menjadi spesial. Unik. Bahkan dalam kondisi tertentu

menjadi penting.

Ketika terjadi ketegangan misalnya. Saat

perusahaan berhadapan dengan kelompok tertentu

yang menentang, kemudian muncul perdebatan

panas, sampai gebrak-gebrak meja. Dalam situasi

semacam ini, perempuan bisa ambil peran meredam

suasana. Menurunkan tensi emosi sekaligus

memberikan penjelasan yang lebih dapat diterima.

”Itu pengalaman yang pernah saya alami.

Mungkin justru karena saya perempuan, saya

menyelesaikan dengan gaya saya yang tanpa

kekerasan,” tegasnya.

Selama menggeluti bidang hukum di sektor

tambang, Listi melewati berbagai dinamika transisi

Undang-Undang (UU). Mulai dari UU di era reformasi,

lalu UU Minerba tahun 2009 hingga UU Minerba tahun

2020, dengan segala perangkat ketentuan teknisnya.

Satu hal yang ia tegaskan, makin ke sini, tata

kelola pertambangan di Indonesia semakin

membaik.

Contohnya, pemerintah semakin serius

memberi ruang gerak bagi pelat merah. Timah,

sebagai perusahaan yang terintegrasi di bidang

pertambangan dan pengolahan, kini diberi durasi izin

yang lebih lama berikut perpanjangnya.

Di luar rutinitasnya melakukan danupdating

kajian regulasi, Listi hobi mendengarkan musik untuk

melepas penat pekerjaan sehari-hari. Kesukaannya

makin tersalurkan sebab rekan-rekan di Timah

banyak yang hobi bermain musik.

Bahkan, mereka membentuk khusus yangband

aktif mempopulerkan lagu-lagu khas Bangka

Belitung, namanya Penikmat Keroncong Timah.

”Saya bersyukur, punya teman-teman yang asik.

Di luar sana, mungkin banyak yang berfikir dunia

tambang itu identik dengan maskulinitas, sangar dan

keras. Tapi sebenarnya tidak sehoror itu,” pungkas

jebolan Magister Hukum Universitas Utrecht, Belanda

itu.
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S
eperti hari-hari biasa, aktivitas pedagang

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

di Tepian Basuli Sambaliung terlihat ramai.

Sejumlah pedagang tampak sibuk menata

dagangannya agar terlihat menarik oleh

pembeli yang melintas. Meski dalam kondisi pandemi

covid-19, aktivitas pedagang di tempat ini masih tetap

berjalan. Tentunya dengan protokol kesehatan yang

ketat.

Para pedagang ini termasuk kelompok yang ta-

han banting di era wabah COVID-19. Bahkan mereka

masih bisa menuai untung. Hal ini tidak terlepas lepas

dari peran perusahaan yang beroperasi di Bumi Bati-

wakkal seperti PT Berau Coal.

Pelaku UMKM di Tepian Basuli sampai sekarang

tetap eksis berjualan. Bahkan, saat ini tidak sedikit dari

mereka yang menggantungkan penghidupan dari ber-

dagang di lokasi tersebut. Jumlahnya pun setiap tahun

terus bertambah. Mereka semakin terbantu dengan

adanya bantuan rombong atau tempat berdagang dari

PT Berau Coal.

Mariama, salah satu contohnya. Sebagai salah sa-

tu pelaku UMKM di Tepian Basuli, Ia berhasil meme-

nuhi kehidupan keluarga dan mewujudkan impiannya.

Mariama berdagang sejak tahun 1996, dari era krisis

moneter hingga pandemi COVID-19 dilaluinya.

”Awalnya Saya berdagang di salah satu kantin

SMA sampai tahun 2017 kemudian memutuskan ber-

henti dan fokus berjualan di Tepian Sambaliung. Sudah

sepuluh tahun lamanya,” kisahnya, Selasa (1/3).

Selama satu dekade ini, Ia mengalami jatuh ba-

ngun dalam berdagang, ada saat ketika ramai pembeli

tetapi ada waktunya juga sepi pembeli. Situasi semakin

sulit saat Ia ditinggal sang suami yang meninggal. Ma-

riama harus menjadi tulang punggung keluarga di te-

ngah tuntutan ekonomi yang kian sulit. Ia harus meng-

hidupi kedelapan anaknya.

Namun semuanya dijalami dengan tanpa menge-

luh. Situasi sulit, ketika sepi pembeli tidak membuat-

nya menyerah. Ia terus berjuang dan bersemangat da-

lam berdagang. Ia masih optimis dan melihat ada pelu-

ang usaha di Tepian Sambaliung.

Semangat berjualan untuk membiayai anak-

anaknya sekolah yang membuatnya terus berjuang.

Mariama bagun subuh untuk mempersiapkan jualan-

nya, mulai dari nasi kuning, nasi goreng, soto hingga

mie rebus dan mie goreng. Aneka es dan minuman bo-

PT Berau Coal membantu Rombong

untuk UMKM yang berdagang di tepian

Basuli Sambaliung, Berau. Selain

menjadikan tempat ini enak dipan angd

sehingga menarik pengunjung.

Pendapatan pedagang pun meningkat.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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tol juga dipajangnya. Buka sejak Pkl 08.00 Witeng hing-

ga Pkl 24.00 Witeng.

Usaha kerasnya pun berbuah manis. Anak-anak-

nya bisa mengenyam pendidikan bahkan sampai me-

nyelesaikan kuliah. ” anak-anak saya se-Alhamdulillah,

muanya berpendidikan. Ada juga yang sudah sarjana,”

ungkapnya.

PT Berau Coal membantu UKMK di tempian Ba-

suli berupa rombong, tempat berjualan. Mulanya baru

ada dua rombong yang dibangun di lokasi yang men-

jadi sentra UMKM yakni milik Mariama dan anaknya.

”Setiap hari ada saja yang beli. Sekarang tambah ramai

jadi menambah penghasilan juga,” jelasnya.

Jumlah Rombong di lokasi yang ada di Kelurahan

Sambaliung ini kemudian ditambah dengan bentuk

yang seragam dan warnanya pun sama didominasi

warna hijau. Ini membuat lokasi ini lebih indah dan

enak dilihat. Membuat banyak orang terpancing ber-

dagang. Semakin banyak juga pengunjungnya. Rom-

bong juga sudah dibolehkan untuk menetap di tempat

meski tidak dibuat permanen.

”Kalau dulu setelah selesai jualan, rombong tidak

boleh ditinggal di tempat. Sepanjang tepian harus ber-

sih lagi. Sekarang, tidak perlu lagi memindah-mindah-

kan rombong. Tetapi tetap menjaga kebersihan dan

terpenting prokes ketat,” terang Mariama.

Ia melanjutkan, ”Yang dulunya sepi pengunjung

sekarang jadi ramai. Karena lokasinya mudah dijang-

kau, tidak terlalu jauh dari pusat kota. Tentunya omzet

harian juga bertambah,” bebernya.

Karenanya, Ia sangat berterima kasih kepada PT

Berau Coal yang telah memberinya kepercayaan seba-

gai penerima bantuan rombong tersebut. Mariama

bersyukur semakin dipermudah dalam berdagang. Ia

berharap, semakin banyak orang yang dapat merasa-

kan keberadaan perusahaan ini.

”Terima kasih atas kerja sama dan perhatiannya

kepada kami para pedagang. Rombong yang diberikan

memberi kami banyak kemudahan dalam berdagang.

Mudah-mudahan semakin banyak bantuan lainnya,”

ungkapnya.

Lurah Sambaliung, Didi Mulyadi mengakui, ra-

mainya Tepian Basuli saat ini telah meningkatkan per-

ekonomian masyarakat, khususnya para pelaku UMKM

yang berjualan. Berpengaruh pada kesejahteraan ma-

syarakat yang juga meningkat.

”Sangat luar biasa ya peningkatan penghasilan

mereka, dengan banyaknya pengunjung yang datang,”

ungkapnya.

Adanya bantuan rombong dari PT Berau Coal,

secara tidak langsung membantu aparat pemerintahan

untuk meringankan beban masyarakat yang ingin

membuka usaha tapi terkendala tempat. Bantuan disa-

lurkan dengan baik dan tepat sasaran. ”Menjadi salah

satu jalan bagi masyarakat untuk menyangga hidup,”

ujarnya.

Didi berharap, kerja sama baik dengan PT Berau

Coal ini dapat terus berjalan, karena dampaknya besar

untuk masyarakat. Selaku pihak kelurahan, dia selalu

menjalin silaturahmi dengan mengedepankan komu-

nikasi.

”Peran perusahaan merupakan keharusan. Teri-

ma kasih karena sudah mewujudkan harapan kami,”

ucapnya.

Sementara itu, Community Development Mana-

ger PT Berau Coal, Hikmawaty menjelaskan selain

bantuan 30 rombong pihaknya juga membantu me-

lengkapi fasilitas prokes bersama Dinas Kesehatan

(Dinkes) Berau dan kelurahan. Seperti, pembagian

masker, hand sanitizer, apron, toilet umum hingga

tempat sampah.

”Kami tentu bersyukur, dukungan rombong

UMKM yang kami beri nama Berau Ciptausaha hampir

setahun telah berjalan dan bantuan benar-benar bisa

berdampak kepada pendapatan masyarakat,” ungkap-

nya.

Menurutnya konsep program pengembangan

masyarakat PT Berau Coal juga mendorong untuk

menciptakan lingkungan yang bersih. Memperhatikan

dari segi kesehatannya juga. Untuk itu, ke depan pi-

haknya akan melakukan pengelolaan limbah yang di-

hasilkan para pedagang. Seperti, air hasil cucian jangan

sampai dibuang ke sungai. Tapi, perlu dinetralisir agar

aman saat dibuang ke sungai.

”Dengan berbagai teknologi kualitas air cucian

akan dibuat sama dengan air sungai. Kami berusaha

semaksimal mungkin untuk membantu agar jangan

sampai potensi wisata menjadi beban lingkungan,” tu-

tupnya.
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S
iang itu, belasan hiu berputar-putar dan me-

nari mengelilingi lima orang penyelam. Hiu

terlihat santai dan tidak terganggu dengan

keberadaan penyelam. Begitupun sebalik-

nya. Penyelam menikmati keberadaannya di

tengah-tengah hiu yang berkelompok, dan dihiasi ikan

karang lainnya yang beraneka warna. Momok hiu yang

kerap dianggap buas dan menakutkan, seketika itu

juga sirna. Hiu dan penyelam berinteraksi bersama.

Para penyelam yang juga wisatawan itu tengah

berada di pulau kecil bernama Mitita. Lokasinya ter-

letak di sebelah utara Pulau Halmahera, Maluku Utara.

Pulau ini lebih mudah dijangkau dari Pulau Morotai.

Tempat hiu-hiu berkumpul jaraknya hanya 15 menit

dari Pelabuhan Feri Morotai menuju ke Selatan pulau

dengan berkendara perahu motor.

Maluku Utara, bukan hanya menyimpan keka-

yaan potensi sumber daya mineral, di mana sejumlah

perusahaan tambang banyak beroperasi, tetapi juga

memiliki keindahan alam yang mampu memukau sia-

pa saja yang berkunjung ke sana.

Seorang pemandu selam, Galang, dengan lincah

dan berani menebar potongan daging tuna segar di

beberapa titik, bersama para wisatawan di Mitita itu.

Daging tuna disembunyikan di balik karang guna me-

mancing hiu. Awalnya, hiu tidak terlihat di sekeliling

para penyelam.

Tak berselang lama, belasan hiu langsung ber-

munculan. Galang juga memancing datangnya hiu de-

ngan umpan yang diletakkan di dalam pipa yang sedikit

berlubang. Dengan memainkan umpan tersebut, hiu

pun ikut menari mengitarinya.

Guna menyapa hewan yang biasa hanya dilihat di

film atau televisi ini, para penyelam harus turun ke

dasar laut hingga kedalaman 20 meter.

Menikmati kebersamaan dengan para hiu harus

didampingi dengan tenaga profesional. Galang, de-

ngan teman-teman kelompok penyelamnya, sudah sa-

ngat berpengalaman memandu wisatawan dari dalam

dan luar negeri. Peralatan yang mereka sediakan pun

cukup lengkap, mulai dari perahu motor khusus penye-

lam, serta semua perlengkapan penyelaman, terma-

suk kamera yang mengabadikan momen langka.

”Sebenarnya, di sekitar kepulauan Morotai, ikan

hiu bukanlah makhluk langka. Hiu di sini umumnya

berjenis hiu sirip hitam ( ) yangcarcharhinus limbatus

dikenal dengan . Mitita, merupakanblacktip reef shark

salah satu titik penyelaman yang mudah memancing

para hiu berdatangan. Lautnya tenang dan dalam de-
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ngan arus yang relatif bersahabat. Di sini, para penye-

lam yang baru pun dapat menyesuaikan diri. Hanya

saja sebaiknya para wisatawan sudah pernah me-

nyelam sebelumnya, karena kedalamannya cukup

dalam, hingga 20 meter,” jelas Galang.

Yusuf, salah satu pengunjung asal Jakarta yang

baru pertama ke Morotai mengungkapkan kekagu-

mannya akan kekayaan bawah laut Maluku Utara. Ia

yang sudah menyelam di beberapa lokasi, belum per-

nah melihat dan berinteraksi dengan hewan laut yang

dikenal buas itu.

”Ini anugerah buat saya dan menjadi pengalaman

paling berharga. Saya dapat melihat langsung para hiu

bermain di sekitar saya. Antara senang, takjub, takut,

bangga dan kagum, bercampur menjadi satu. Hiu-hiu

yang panjangnya 1 sampai 2 meter mengelilingi saya

dan teman-teman yang lain. Pengalaman seperti ini

tidak mungkin bisa di dapat di banyak tempat, salah

satunya di Morotai ini,” ungkap Yusuf.

Galang menceritakan, selama ia memandu para

penyelam bermain bersama hiu, berbagai pengala-

man telah dilalui. Namun Galang memastikan, tidak

akan ada bahaya yang mengancam selama para pe-

lancong mengikuti instruksi para pemandu.

”Yang terpenting bagi hiu adalah jangan sampai

mereka merasa terancam. Caranya mudah, jangan

melakukan gerakan yang tiba-tiba. Jangan memberi

makan hewan tersebut secara langsung dan yang pen-

ting, ikuti arahan pemandu. Selama saya memandu,

saya pernah ditabrak atau diseruduk, disenggol dan

lainnya. Namun masih dalam taraf wajar dan tidak

membahayakan. Mereka mengikuti saya karena saya

yang memancing dengan umpan tuna dalam tabung

pipa,” ungkap Galang yang juga pemuda asli Morotai

itu.

Galang menyarankan, jumlah ideal untuk menye-

lam dan menyapa hiu adalah 3 sampai 4 orang wisata-

wan dengan jumlah pemandu yang sama, dan dan

ditambah 1 orang pemancing hiu. Setiap wisatawan di-

temani 1 orang pemandu biar aman. Waktu penyela-

man antara 40-50 menit lamanya. Biasanya dilakukan

antara jam 10 sampai 12 siang.

”Kalau sendiri, biayanya bisa mahal, bisa menca-

pai 2-3 juta rupiah. Kalau 3 atau 4 orang, per orangnya

bisa jauh lebih murah,” tutupnya.

Usai menyapa hiu di Morotai, wisatawan dapat

bersantai di berbagai pulau-pulau kecil di seputaran

pulau dengan sejarah Perang Dunia ke-2 itu. Berbagai

keindahan dan keunikan alam di timur Indonesia akan

menjamu mata dan hati setiap tamu yang meng-

hampiri.



KOLABORASI APIK DI BIDANG LISTRIK

P
abrik pengolahan dan pemurnian (smelter)

feronikel milik PT Antam Tbk yang terletak

di Halmahera Timur, Maluku Utara, bakal

dialiri listrik PT PLN persero dengan

kapasitas yang cukup besar. Hal ini guna

mempercepat pro-ses hilirisasi sebagaimana sudah

diamanatkan peme-rintah beberapa waktu lalu.

Kolaborasi antar sesama perusahaan negara ini,

termaktub dalam (HOA) PLN danHead Of Agreement

Antam yang dilaksanakan di Kantor Pusat PLN, Jakarta,

pada awal Februari kemarin. Dalam HOA diputuskan

bahwa Smelter Feronikel Antam akan dialiri listrik PLN

sebesar 75 Megawatt (MW) selama 30 tahun ke depan.

Sinergi pasokan listrik Smelter Feronikel Haltim

akan dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap perta-

ma, PLN akan memasok kebutuhan listrik selama

enam bulan ke depan. Selanjutnya pada tahap kedua,

dilaksanakan selama 12 bulan kemudian.

” merupakan salah satu proyek strategisSmelter

nasional untuk mendukung hilirisasi mineral di Indo-

nesia. Dengan dukungan listrik PLN, yang su-smelter

dah selesai dibangun ini akan segera beroperasi pe-

nuh. Dengan adanya sinergi bersama PLN, inismelter

akan beroperasi pada 2022 ini,” ujar Direktur Utama

Antam, Nicholas Kanter.

Nicholas berharap proses pembangunan dan pe-

nyambungan listrik dilakukan secara cepat, tepat dan

andal. Hal ini agar dapat meningkatkan kontribusi ke-

pada negara dan memberikan manfaat lebih, terutama

bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasi

pabrik.

”Kami meyakini dengan sinergi yang baik antara

Antam dan PLN, upaya percepatan hilirisasi mineral te-

rutama dalam kaitannya dengan komoditas nikel

dapat terlaksana segera,” ujar Nicholas.

Smelter Feronikel Haltim memiliki kapasitas

13.500 ton nikel dalam feronikel (TNi). Sampai dengan

Desember 2021, pembangunan Smelter Feronikel Hal-

tim telah mencapai kemajuan konstruksi sebesar 98

persen.

”Nantinya, jika pembangunan telah selesai, Smel-

ter Feronikel Haltim akan menambah portfolio kapa-

sitas produksi total tahunan Antam menjadi 40.500

Tni,” tandasnya.

Senada dengan Nicholas, Direktur Utama PLN,

Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya siap me-

masok listrik untuk mendukung operasional pabrik pe-

ngolahan dan pemurnian milik perseroan MIND.ID

tersebut.

Menurutnya, PLN siap memasok kebutuhan lis-

trik Antam sebesar 75 Megawatt (MW) selama 30 tahun

ke depan. PLN juga tengah menyiapkan kapasitas yang

lebih besar hingga mencapai 111 MW untuk menjamin

keandalan pasokan dan mengantisipasi pertumbuhan

kebutuhan smelter Antam di masa mendatang.

Pasokan listrik sebesar 111 MW ini rencananya

akan terbagi menjadi dua tahap. Pertama, selama

enam bulan ke depan PLN akan memasok kebutuhan

listrik Antam sebesar 51 MW. Kedua, setelahnya PLN

selama 12 bulan akan menyelesaikan pasokan listrik

sebesar 60 MW untuk keperluan listrik sepenuhnya

Smelter Feronikel.

”Kapasitas 111 MW ini untuk mendu-dedicated

kung kebutuhan Antam hingga jangka panjang. Silakan

jika ke depan Antam membutuhkan tambahan suplai

listrik, kami juga sudah siap,” ujar Darmawan.

Untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik tersebut,

PLN akan mendatangkan dua mesin Pembangkit Lis-

trik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) daridual fuel system

wilayah Sumatera Selatan sebesar 51 MW dan Jambi

sebesar 60 MW untuk dibawa ke Halmahera Timur

sehingga bisa mengoptimalkan pasokan listrik untuk

smelter Antam.

”Ada beberapa daerah yang saat ini oversupply

secara pasokan sehingga pembangkit tersebut saat ini

underutilize. Sehingga ini bisa kita maksimalkan pe-

manfaatannya untuk Smelter Feronikel milik Antam di

Halmahera Timur,” paparnya.

Darmawan menyebut kolaborasi ini diyakini

mampu memperkuat ekosistem BUMN. Apalagi, smel-

ter yang dibangun Antam merupakan amanat pemerin-

tah untuk menggenjot produk hilirisasi mineral.

”Kita semua tahu bahwa pembangunan smelter

ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

Tentunya -nya sangat banyak dari doro-multiplier effect

ngan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pe-

ngembangan wilayah,” tutup Darmawan.

KORPORAKSI

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

66 Edisi 20 Februari - 20 Maret 2022/Th. XVII



BUMA AUSTRALIA PERBAHARUI KONTRAK

DENGAN BHP BILLITON DAN MITSUBISHI ALLIANCE
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P
T Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA),

melalui anak perusahaannya di Australia,

BUMA Australia Pty Ltd (BUMA Australia),

melakukan aksi korporasi yang ciamik bu-

lan ini. Perseroan baru saja melakukan pem-

baharuan kontrak jasa pertambangan dengan BHP

Billiton dan Mitsubishi Alliance (BMA) terkait operasi

tambang Blackwater. Penyegaran kontrak ini termasuk

dengan perpanjangan hingga Juni 2026.

BHP Billiton adalah perusahaan pertambangan

multinasional yang bergerak dibidang penambangan

batubara dan mineral seperti bauksit, tembaga, nikel,

uranium dan perak. Selain itu, perusahaan yang didiri-

kan pada tahun 2001 ini juga bergerak di bidang

minyak bumi. Kantor punsatnya terletak di Melbourne,

Aus-tralia.

Sementara Mitsubishi Alliance adalah perusaha-

an pertambangan batu bara terbesar Australia yang

beroperasi di Central Queensland. Mitsubishi Alliance

berdiri pada tahun 2001 dengan biaya patungan antara

BHP dan Mitsubishi yang masing-masing memiliki sa-

ham 50 persen.

Adapun Blackwater adalah tambang batu bara

kokas yang berlokasi di Blackwater, Queensland, Aus-

tralia. Perpanjangan kontrak yang dilakukan Buma

Australia dengan kedua perseroan mentereng negeri

Kangguru itu meliputi penambahan sekitar AU$550

juta ke buku pesanan perusahaan. Kerja sama juga

dilaksa-nakan untuk mendukung akuisisi Perusahaan

atas BUMA Australia.

Peremajaan kontrak juga mencerminkan keyaki-

nan bahwa BMA yang notabene produsen dan pema-

sok batubara kokas terbesar di Australia, dan peserta

joint venture, meyakini kemampuan BUMA Australia

untuk mengoperasikan proyek-proyek pertambangan

yang besar dan kompleks.

BUMA sendiri memiliki produksi tahunan rata-

rata sekitar 36 juta bank cubic meter (BCM) lapisan ta-

nah penutup. Untuk lebih memperkuat bisnisnya, BU-

MA Australia akan terus melakukan diskusi dengan

pelanggan potensial dan baru untuk kontrak baru.

Pihak perseroan menilai jika proses pembaruan

ini merupakan upaya berkelanjutan untuk tetap tum-

buh di Australia. Selain itu, hal ini juga akan memvali-

dasi komitmen Perusahaan di Australia dan menegas-

kan akuisisi bisnis Australia oleh Perusahaan melalui

BUMA.

Untuk diketahui, BUMA adalah anak usaha PT

Delta dunia makmur Tbk (DOID) yang bergerak di

bidang kontraktor jasa pertambangan batubara. BUMA

juga merupakan perusahaan kedua terbesar di Indo-

nesia berdasarkan volume produksi, yang menyedia-

kan jasa penambangan untuk beberapa produsen batu

bara terbesar di Indonesia.
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PT VALE CATA AN KINERJA POSITIFTK

TAHUN 2021SELAMA

P
T Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya

telah mengumumkan pencapaian kinerja

keuangan yang telah diaudit untuk periode

2021. Dijelaskan bahwa perseroan yang me-

miliki kode INCO ini berhasil mencatatkan

laba bersih hingga naik dua kali lipat.

”Sepanjang tahun ini kami mencatat laba bersih

dua kali lipat dan membukukan saldo kas akhir tahun

menjadi USD508,3 juta, meningkat hampir USD120 juta

dari saldo tahun sebelumnya. Penguatan saldo kas ini

akan memberikan dukungan yang kuat untuk pelak-

sanaan proyek pertumbuhan kami,” kata CEO dan Pre-

siden Direktur Perseroan, Febriany Eddy.

Febriany menambahkan bahwa salah satu aspek

keberhasilan ini lantaran ditopang harga nikel yang

sedang bagus. ”Harga nikel yang lebih tinggi diiringi

dengan disiplin biaya yang kuat memberikan dampak

positif pada kinerja keuangan kami,” imbuhnya.

Catatan positif juga terjadi pada aspek EBITDA

(Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and

Amortization) atau pendapatan sebelum bunga, pajak,

depresiasi, dan amortisasi. Di mana selama tahun 2021

perseroan membukukan EBITDA sebesar USD391,9 ju-

ta, meningkat 44 persen dari EBITDA tahun sebelum-

nya.

Dalam hal penjualan, Grup mencatat sebesar

USD953,2 juta pada tahun 2021 atau naik 25 persen

dibanding penjualan tahun 2020 yang tercatat sebesar

USD764,7 juta. Harga realisasi rata-rata pengiriman ni-

kel dalam matte adalah USD14.309 per ton, meningkat

dari level tahun 2020 sebesar USD10.498 per ton.

Pada tahun 2021, konsumsi HSFO (High Sulfur

Fuel Oil), diesel dan batubara mengalami penurunan

sejalan dengan volume produksi yang lebih rendah

karena perusahaan menurunkan pengaturan daya

untuk tanur listrik empat yang telah memasuki usia.

”Pada bulan Desember kami memulai shutdown

pembangunan kembali tanur listrik empat dan pemba-

ngunan kembali tersebut akan berlangsung selama

sekitar lima bulan. Harga rata-rata HSFO, diesel dan

batubara juga meningkat masing-masing sebesar 42%,

28% dan 62%,” paparnya.

Kas dan setara kas Grup pada 31 Desember 2021

dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar USD

508,3 juta dan USD388,7 juta karena Grup menerima

pendapatan yang lebih tinggi pada tahun 2021. PT Vale

akan senantiasa berhati-hati mengontrol pengeluaran

untuk menjaga ketersediaan kas.

Menurutnya, PT Vale mengeluarkan sekitar USD

180,7 juta untuk belanja modal pada tahun 2021, me-

ngalami peningkatan dari yang dikeluarkan pada tahun

2020 sebesar USD152,1 juta terutama disebabkan oleh

pengeluaran yang lebih tinggi untuk kelangsungan dan

modal pertumbuhan pada tahun 2021.

Proper Hijau Kedua Kali

Pada Desember 2021, untuk kedua kalinya PT Va-

le menerima predikat PROPER Hijau dari Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lantaran

perseroan berhasil menerapkan pengelolaan lingku-

ngan dengan prinsip 3R yaitu dan .reuse, reduce recycle

Prinsip lainnya adalah penurunan beban pencemaran

air serta pengembangan dan pemberdayaan masya-

rakat.

Khusus untuk gelaran tahun 2021, pihak penye-

lenggara menambahkan sejumlah kriteria baru di anta-

ranya sensitifitas dan daya tanggap perusahaan terha-

dap kebencanaan termasuk pandemi Covid 19.

”Kami bersyukur dan akan terus meningkatkan

praktik-praktik penambangan yang baik dalam operasi

kami untuk masa depan yang lebih baik,” ucapnya.

Sebelumnya PT Vale memang cukup berhasil da-

lam menangani angka kematian secara berturut-turut

selama enam tahun terakhir termasuk saat terjadi pan-

demi Covid 19. ”Kami mencapai enam tahun kalender

bebas kematian berturut-turut dan berhasil mengura-

ngi dampak COVID-19,” ungkapnya.

Karena itu, perseroan kata Febriany, akan tetap

fokus pada berbagai inisiatif produkti itas dan peng-v

hematan biaya untuk mempertahankan daya saing

Perseroan dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan tan-

pa mengkompromikan nilai utamanya, yaitu memprio-

ritaskan keselamatan jiwa, menghargai kelestarian bu-

mi dan komunitas kita.
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PRODUKSI PT ADARO ENERGY INDONESIA

MELEMAH DI TAHUN 2021
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P
T Adaro Energy Indonesia Tbk baru saja

menyampaikan hasil kinerja perseroan sela-

ma tahun 2021. Dalam laporannya dijelas-

kan bahwa Adaro hanya mampu mem-

produksi batu bara sebesar 52,7 juta ton

dalam satu tahun.

”PT Adaro Energy Indonesia Tbk mencatat

volume produksi batu bara 52,70 juta ton pada tahun

2021, sesuai target produksi yang ditetapkan 52-54 juta

ton,” kata Sekretaris Perusahaan, Mahardika Putranto.

Kendati memenuhi target, capaian perusahaan

kali ini justru menurun 3 persen jika dibandingkan de-

ngan produksi tahun 2020 yang berhasil memproduksi

batu bara hingga 54,53 juta ton. Hal ini kata dia diaki-

batkan faktor cuaca yang tidak stabil sehingga mempe-

ngaruhi aktivitas pengupasan lapisan tanah penutup.

”Nisbah kupas tahun 2021 mencapai 4,15x, di ba-

wah target yang ditetapkan 4,80x, akibat faktor cuaca

yang kurang mendukung di sepanjang tahun, yang

mempengaruhi aktivitas pengupasan lapisan penu-

tup,” paparnya.

Penurunan juga terjadi pada aspek penjualan di

mana selama tahun 2021 volume penjualan batubara

mencapai 51,58 juta ton. Angka ini turun 5 persen dari

penjualan tahun 2020 yang mencapai 54,14 juta ton.

Menurt udia, Cina tetap menjadi faktor penentu

yang utama bagi permintaan dan harga seaborne pada

kuartal IV. Namun, pada umumnya perbaikan kegiatan

ekonomi di beberapa negara berkat adanya stimulus

fiskal dan moneter.

Adanya pelonggaran terhadap pembatasan Covid

19, bersama dengan kekurangan suplai di pasar sea-

borne global juga telah menyebabkan harga batu bara

melonjak. Harga batu bara tetap kuat pada kuartal IV

2021, dengan harga rata-rata batu bara Indonesia 5000

Gross Air-Received (GAR) dan 4200 GAR, masing-

masing melebihi USD130/ton dan USD90/ton.

”Di pasar Cina, persediaan yang sangat rendah

menimbulkan kekuatiran akan krisis energi di awal ku-

artal ini, sehingga menyebabkan minat China terhadap

batu bara impor naik signifikan,” ungkapnya.

Harga batu bara menengah juga(subbituminous)

menurutnya melonjak tinggi sampai melebihi USD200/

ton untuk basis 5000 GAR akibat naiknya harga batu

bara domestik Cina. Intervensi pemerintah Cina yang

kemudian diberlakukan menurunkan harga domestik,

juga permintaan terhadap impor.

Pemerintah Cina juga membatasi permintaan lis-

trik sektor industri dan menaikkan kapasitas tambang

dan produksi batu bara. Pada bulan Oktober 2021, out-

put harian batubara ditingkatkan dan dipertahankan

pada rekor tertinggi 12,5 juta ton per hari, yang mendo-

rong kenaikan total produksi batu bara kuartal ini men-

jadi 1,1 miliar ton (meliputi batu bara termal dan ko-

kas).

Menuurt Mahardika, konsumen terbesar batu

bara selama tahun 2021 adalah kawasan Asia Tenggara

dan Asia Timur dengan porsi 20 persen. Sementara ne-

gara Tiongkok hanya mengimpor sebesar 19 persen.

Sementara itu, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan

meningkatkan impor batu bara Australia karena Cina

terus menerapkan larangan terhadap batu bara Aus-

tralia.



LEPAS SAHAM DEMI KEJAR UNTUNG

DI ENERGI BERSIH

A
nak usaha Indika Group yakni PT Indika

Energy, perusahaan yang bergerak di bidang

pertambangan baru saja menjual 69,8 sa-

hamnya di PT Petrosea kepada PT Caraka

Reksa Optima dengan harga senilai USD

146,58 juta. Perjanjian jual beli saham ini sudah ditan-

datangani kedua belah pihak pada 18 Februari 2022.

”Perseroan dan PT Caraka Reksa Optima (CARA)

telah menandatangani suatu Perjanjian Jual Beli Sa-

ham Bersyarat sehubungan dengan rencana penjualan

seluruh saham milik Perseroan di PT Petrosea Tbk.

kepada CARA pada tanggal 18 Februari 2022 dengan

tanggal efektif pada 25 Februari 2022 (PPJB),” kata

Sekretaris Perusahaan Indika Energy, Adi Pramono.

Berdasarkan PPJB tersebut, Perseroan bermak-

sud untuk menjual seluruh 704.014.200 lembar saham

yang mewakili 69,80% kepemilikan saham di PTRO

(Rencana Transaksi- ). Adapu valuasi yang disepared n -

kati untuk seluruh saham tersebut setara dengan jum-

lah Rupiah dari USD210.000.000 (dua ratus sepuluh juta

Dolar Amerika Serikat).

”Dengan demikian, perkiraan nilai penjualan dari

Rencana Transaksi adalah setara dengan jumlah Ru-

piah dari USD146.580.000 (seratus empat puluh enam

juta lima ratus delapan puluh ribu Dolar Amerika Seri-

kat),” ungkpanya.

Adi mengungkapkan, setelah penjualan saham

ini dilaksanakan maka secara otomatis Petrosea tida

lagi menjadi bagian dari Indika Energy dan tidak akan

disertakan lagi dalam hal konsolidasi laporan ke-

uangan perseroan.

”Setelah Rencana Transaksi selesai dilaksanakan,

PTRO tidak lagi menjadi anak perusahaan Perseroan

dan tidak akan dikonsolidasi dalam laporan keuangan

Perseroan,” ungkapnya.

Meski hubungan antar kedua anak usaha Indika

Group ini sudah terjalin sejak tahun 2009 silam, namun

menurut Adi, penjualan saham tersebut tetap harus

dilakukan sebagai bagian dari strategi perseroan

dalam mencari peruntungan di sektor lainnya.

”Rencana Transaksi ini merupakan langkah stra-

tegis Perseroan sebagai salah satu strategi diversifikasi

Perseroan,” tandasnya.

Sementara Wakil Direktur Utama dan Group CEO

Indika Energy, Azis Armand mengatakan bahwa penju-

alan kepemilikan saham di Petrosea adalah bagian dari

strategi Perseroan untuk menyelaraskan kembali por-

tofolio bisnisnya yakni untuk mencapai target 50% pen-

dapatan dari sektor non-batu bara pada tahun 2025 dan

menjadi perusahaan netral karbon pada tahun 2050.

Azis kemudian menjelaskan bahwa Indika Energy

terus mengkaji portofolio bisnis dan mengutamakan

aspek berkelanjutan, serta akan fokus melakukan di-

versifikasi di luar sektor intinya di bidang energi dan

pertambangan.

”Hasil penjualan Petrosea akan digunakan untuk

memperkuat finansial perusahaan, serta mendanai

diversifikasi bisnis perusahaan yang mengedepankan

aspek keberlanjutan sehingga dapat memaksimalkan

nilai bagi pemegang saham,” jelas Azis.

Jauh sebelum itu, Indika Energy juga telah men-

jual seluruh saham anak usahanya, PT Mitrabahtera

Segara Sejati Tbk (MBSS) kepada PT Galley Adhika Ar-

nawama dengan harga senilai Rp589 miliar. Penjualan

saham ini juga diakui perseroan sebagai upaya untuk

beralih ke energi hijau.

PT Caraka Reksa Optima sendiri adalah konsor-

sium yang dipimpin oleh Anggara Suryawan. Perusa-

haan bancakan ini terdiri dari beberapa investor yang

disponsori oleh Haji Romo Nitiyudo Wachjo.

KORPORAKSI

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�
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