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Tesla kembali tebar janji akan membangun
pabrik di Indonesia yang sebelumnya
sempat batal. Pertemuan Elon Musk dan
Presiden Jokowi berlangsung di tengah
situasi lobi Tesla dengan India yang masih
alot. Selain pasang pajak tinggi, India
bersikeras minta Tesla mendirikan pusat
manufaktur di dalam negeri.





B
eberapa tahun lalu tepatnya di tahun 2014,

Cina, negeri dengan jumlah penduduk

terbanyak di dunia, menggelontorkan US$ 80

miliar untuk membangun pembangkit listrik

dari energi hijau, sebutan untuk energi yang

tak mencemari semesta. Hasilnya, Cina kini menjadi

pemilik pembangkit listrik terbanyak di jagad. Tiap 1 dari

3 pembangkit bertenaga bayu di dunia berada di Cina.

Namun, gerakan Cina dipandang terlalu cepat.

Begitu banyak pembangkit listrik bertenaga angin

dibangun, tapi penyerapannya kurang lancar. Banyak

Cina merupakan pemimpin industri pembangkit listrik tenaga angin.

Kapasitas terpasangnya terbesar di dunia, dan jumlahnya terus bertambah.

Pertumbuhannya tertinggi di dunia. Total, Cina memiliki sumber daya listrik

angin 2.380 gigawatt yang terletak di daratan, serta 200 gigawatt di lepas pantai.

Pada 2015, Cina menambah 30,5 GW listrik pembangkit listrik bertenaga

angin, sehingga total jumlah pembangkit listrik bertenaga angin mencapai

145,1 GW, dan menghasilkan 186,3 terra-watt-jam setrom atau 3,3% konsumsi

listrik nasional.

Setiap gigawatt mampu menerangi 700.000 rumah. Sayangnya, tak

semua pembangkit listrik itu terasa manfaatnya. Pada 2015, terdapat listrik

sebanyak 33,9 miliar kilowatt-jam yang dihambur-hamburkan.

Pabrik terbesar turbin angin di Cina adalah milik

Goldwind, dari Provinsi Xinjiang, berdiri pada 1998.

Goldwind dengan agresif mengembangkan teknologi

baru, dan mencari pasar untuk menyerap produknya.

Pada 2006, Goldwind menguasai 35% pasar turbin angin

Cina. Pada 2012, angkanya turun menjadi 19%.

Menutup Pembangkit Tenaga Angin.

Cina yang Bergerak Cepat

Goldwind Pemain Kakap.

Pada 2014, Goldwind masih menjadi pemain

penting di energi angin Cina, dengan menguasai 19%

pemasangan turbin baru. Juara kedua adalah Guodian

United Power Technology Company, anak usaha China

Guodian Corporation, yang menguasai 11% pasar. Di

tempat ketiga adalah Mingyang Wind Power, dengan 9%.

Deretan kincir angin di Provinsi Jilin. Prasasti raksasa peresmian listrik tenaga angin di kawasan otonomi Mongolia.

Kincir angin skala kecil untuk jalanan pedesaan, di Shanghai.

chinaenergyview.com

wikipedia.org

Reuters.

pembangkit bayu yang mangkrak. Pada 2010, Cina

memiliki listrik dari angin dengan kapasitas terpasang

41,8 gigawatt. Sayangnya, seperempatnya sia-sia karena

tak terhubung dengan jaringan transmisi.

Kemudian, Pemerintah Cina terpaksa menutup

pembangkit listrik bertenaga bayu yang tak terpakai.

”Kebijakan membangun pembangkit, berjalan bagus.

Sayangnya tidak diimbangi dengan kecepatan

membangun jaringan transmisi,” kata Justin Wu, kepala

cabang Bloomberg Keuangan Energi Baru Hong Kong.

BINGKAI
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SANG BAYU MENERANGI NAGA



Berkembangnya listrik tenaga angin bermula dari

keputusan Kongres Rakyat Nasional pada 2005, yang

mewajibkan perusahaan transmisi membeli semua

listrik yang dihasilkan dari energi baru. Pada 2006,

Perusahaan Listrik Shanghai membeli 64,49 gigawatt-

jam energi baru. Sayangnya hanya 23% yang diserap

pelanggan.

Pada 2006, hanya 6.482 rumah tangga yang

berlangganan listrik dari energi baru, karena biayanya

lebih mahal. Biaya listrik dari tenaga angin 0,53

Yuan/kilowatt-jam lebih mahal ketimbang listrik yang

dari batu bara.

Pada 2010, 5% dari listrik di Shanghai dihasilkan

oleh energi angin.

PADA 2010, Pemerintah Cina

menggelar Pameran Internasional

Shanghai –juga disebut Shanghai

Expo. Untuk mencukupi kebutuhan

listriknya, dibangun Ladang Kincir

Angin Donghai pada April 2009.

Menjelang pelaksanaan Shanghai

Expo, pembangkit Donghai berfungsi.

Ladang listrik angin Donghai memiliki

34 turbin angin buatan pabrik Sinovel, masing-masing

berkapasitas 3 MW. Total biayanya US$ 102 juta.

Pembangkit lepas pantai yang kedua adalah

Longyuan Rudong, beroperasi sejak 2012. Biayanya 500

juta yuan. Total kapasitasnya 150 MW.

Lambatnya pembangunan jaringan transmisi

menjadi masalah besar bagi listrik tenaga angin di Cina.

Pada 2009, hanya 72% (8,94 GW) listrik dari angin yang

bisa disalurkan ke jaringan transmisi. Pada 2014, dari

114,6 GW listrik dari angin yang terpasang, hanya 96,37

GW yang terhubung ke jaringan transmisi.

Pada semester pertama 2015, 1,75 terrawatt jam

energi dari angin yang disia-siakan. Musababnya ganda:

lambatnya pembangunan jaringan transmisi plus

pelambatan ekonomi.

Akibatnya, meski jumlah pembangkitnya lebih

sedikit, efisiensi energi listrik angin di Amerika Serikat

lebih besar 40% ketimbang Cina. Seluruh listrik yang

dihasilkan turbin angin terhubung dengan jaringan

transmisi.

Perusahaan Jerman, Siemens, berhasil mendapat kontrak pengadaan kincir angin
untuk Perusahaan Listrik Shanghai.

Kincir angin dan jaringan transmisi.

Ladang kincir angin yang dikelola Goldwind,
di Urumqi, Provinsi Xinjiang.

Turbin angin Donghai

teakdoor.com.

Taman sel surya di Charanka, Gujarat

Keputusan politik.

Jumlahnya terus meningkat.

www.ryanpyle.photoshelter.comwww.ryanpyle.photoshelter.com

m.siemens.com.cn.

Dua pembangkit lepas pantai.

Pabrik Goldwind di Urumqi.

BINGKAI
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TAMBANG EMAS SALIDO

J
AUH sebelum beroperasinya produsen emas

raksasa di Papua, PT Freeport Indonesia,

sebuah tambang emas pernah meraih rejeki

di desa Salida, kini dikenal sebagai desa

Salido Ketek, di pesisir selatan Sumatera

Barat. Daratan berbukit dan pemandangan lepas laut

yang bening, menjadi daya tarik yang tak kunjung

sirna.

Di desa Salido Ketek, terdapat bangunan berupa

150 anak tangga yang terbuat dari batu alam menuju

perbukitan. Juga terdapat terowongan sepanjang 300

meter dan benteng peninggalan Belanda.

Media terbitan Belanda, terbitanAND Magazine

ke-8 tahun 2010 menyebutkan, seorang ahli

pernaskahan bernama Suryadi Sunuri yang kini

menetap di Belanda menceritakan, Belanda pernah

menambang emas di desa Salido Ketek.

Hal ini dia ungkap berdasar buku karya Willem

Johan Adriaan de Leeuw berjudul ”Het Painansch

Contract,” (Perjanjian Painan), terbitan Amsterdam:

H.J. Paris, pada 1926. Disebutkan, bangsa Eropa telah

mendengar adanya wilayah penghasil emas dari

pelaut-pelaut Arab dan Cina yang pernah singgah di

desa Salido Ketek untuk berdagang hasil bumi.

Penyair Portugis, Luis vaz de Camoes (1524-

1580) menulis buku epik puisi berjudul Os Lusiadas,

terbitan 1572, tiga tahun setelah kembali dari

perantauannya ke wilayah Asia Tenggara, termasuk

Indonesia. Epik puisi ini banyak bertutur tentang

kepahlawanan pelaut Portugis. Luis tidak hanya

bertutur soal rempah-rempah, melainkan juga

perdagangan emas di Salido, yang membuat

saudagar Belanda datang.

Dengan bendera Perusahaan Dagang Hindia

Timur (VOC), pedagang asal Belanda menyambangi

desa Salido Ketek. Berbagai upaya dilakukan pejabat-

pejabat VOC untuk ’merayu’ raja-raja yang menguasai

wilayah kandungan emas.

Di Mei 1662, akhirnya Belanda berhasil

menguasai desa Salido Ketek melalui Perjanjian

Painan untuk berdagang di pantai barat Sumatera.

Perlahan, VOC membangun infrastruktur berupa

benteng di Pulau Cingkuk untuk menumpuk komoditi

perdagangan sekaligus sebagai benteng pertahanan,

sebagai penunjang kegiatan dagangnya di Sumatera

Barat.

Semasa dipimpin Commandeur Jacob Joriszoon

Pit (1667-23 Mei 1678), VOC mengeksplorasi

pertambangan emas di desa Salido Ketek, di bawah

perintah seorang pejabat tinggi VOC di Amsterdam.

Minanglamo.blogspot.com

Sahabat Adli's Blog

ARSIP

10 Edisi 20 Mei - 20 Juni 2022/Th. XVII



www.hugovandermolen.nl

VOC mengirimkan dua geologisnya yakni,

Nicolaas Frederich Fisher dan Johan de Graf untuk

meneliti kandungan emas. Mereka berdua

mengatakan, di desa Salido Ketek terdapat potensi

emas yang besar.

VOC pun segera mendatangkan budak-budak

yang dibawa dari Madagaskar, juga tawanan perang

dari daerah sekitarnya, termasuk dari Pulau Nias,

untuk membangun infrastruktur dan menambang.

Budak-budak tersebut mulai mengekploitasi

kandungan emas pada 1669. Ada 49 orang Eropa

yang bekerja di tambang itu dengan gaji hanya f 12

sebulan. Sebanyak 104 orang budak lelaki serta 28

budak perempuan bekerja tanpa gaji.

Johan Wilhelm Vogel, seorang insinyur asal

Jerman yang bekerja di tambang Salido Ketek

menceritakan di pengalamannya di buku Zeven

Jahrige Ost-Indianische Reise-Beschreibung (Tujuh

Tahun Perjalanan di Hindia Timur), Altenburg: J.L.

Richter, 1707. Ia menulis, penambangan pertama di

Salido Ketek hasilnya kurang menggembirakan.

Terjadi penggunaan uang yang boros dan kacaunya

administrasi.

Walau demikian, VOC tetap melanjutkan

kegiatan penambangan dengan mengirimkan

tambahan ahli bebatuan gunung, yakni Benjamin

Olitzsch dan seorang asisten bernama Elias Hesse.

Elias Hesse dalam bukunya, Gold-Bewerke in

Sumatra (1931), melaporkan, antara 9 November

1680 sampai 16 Juni 1681, sebanyak 32 dari 262 buruh

di tambang Salido meninggal.

Karena terus merugi, tambang emas di desa

Salido Ketek dihentikan. Pada 1724 tambang kembali

dimulai, dipimpin ahli asal Jerman bernama

Mettenus, dengan asistennya bernama Weinberg. Eh,

tetap rugi. Tambang pun ditutup untuk kedua kalinya

VOC kembali mencari peruntungan. Pada 1732

kegiatan tambang kembali dibuka, kali ini dipimpin

ahli bernama Bollman. Eksplorasi di tambang itu

ditingkatkan dengan membuat lubang galian baru

sepanjang 300 meter. Hasil tambang dilaporkan

meningkat, rata-rata per ton batu tambang

mengandung bijih emas senilai f 1.350.

Berdasarkan studi R.J. Verbeek, yang ditulis di

1880, tambang Salido Ketek menghasilkan 800 ton

bijih emas antara 1669 hingga 1735, dengan nilai f

1.200.000 atau rata-rata f 1.500 per ton. Tergiur

dengan hasil penambangan, sebuah perusahaan dari

Rotterdam, Girobank, ikut menambang, di bawah

pimpinan Kriekhaus.

Namun, terus merugi. Kriekhaus mencoba tetap

bertahan sambil mencari metode dan teknologi baru

untuk meningkatkan hasil tambang Salido Ketek.

Beberapa tahun kemudian Tambang Salido

masih beroperasi di bawah pimpinan Ir. de Greve.

Karena merugi terus, tambang Salido akhirnya

ditutup pada tahun 1928.

Hingga kini, bekas kegiatan penambangan

masih berdiri di desa Salido Ketek dan menjadi

tujuan wisata.

Sumatera Barat Tempo Dulu. Blogspot

Indonesia Daily News

ARSIP
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MAIN MATA ALA TESLA
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S
ambil ditemani Walikota Gibran Rakabu-

ming Raka, Menteri Investasi Bahlil Laha-

dalia menghadiri acara G20 di Solo,road to

Jawa Tengah, pada pertengahan Mei lalu.

Dalam forum itu, Bahlil menyebut Tesla akan

segera berinvestasi di Indonesia. Produsen otomotif

elektrik nomor wahid dunia tersebut, berencana mem-

buat pabrik baterai sekaligus mobil listrik di Batang,

Jawa Tengah.

”Tesla akan masuk ke Indonesia. Tapi saya belum

bisa mengumumkan kapan tepatnya. Nanti tunggu.

Berapa investasinya juga masih dirahasiakan,” terang

Bahlil.

Mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indo-

nesia ini menegaskan, Indonesia punya potensi besar

menjadi pemain utama di industri baterai dan mobil

listrik, lantaran memiliki cadangan nikel yang melim-

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

Tesla kembali tebar janji akan

membangun pabrik di Indonesia yang

sebelumnya sempat batal. Pertemuan

Elon Musk dan Presiden Jokowi

berlangsung di tengah situasi lobi Tesla

dengan India yang masih alot. Selain

pasang pajak tinggi, India bersikeras

minta Tesla mendirikan pusat

manufaktur di dalam negeri.
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pah. Sebanyak 25 persen nikel dari total cadangan du-

nia ada di Indonesia. Apalagi, saat ini Indonesia memi-

liki tiga komponen dasar dari empat bahan baku

baterai, yakni nikel, kobalt, dan mangan.

”Yang tidak kita punya itu litium,” bebernya.

Dengan nada yang sama, Menteri Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pan-

djaitan menilai Tesla serius menjajaki kerja sama de-

ngan Pemerintah Indonesia, utamanya di bidang per-

tambangan nikel. Rombongan tim Tesla sudah bertan-

dang ke kantor Luhut.

Luhut mengklaim bahwa mereka puas dengan

data-data tambang nikel yang disodorkan pemerintah.

Selain itu, Luhut juga mengajak mereka berkeliling me-

ngunjungi sejumlah tambang di Indonesia.

”Mereka meninjau ke lapangan, meninjau ke Mo-

rowali, ke mana-mana itu,” ungkap Luhut.

Bagi Tesla, bijih nikel yang menggunung ini bak

harta karun untuk mendukung ekosistem kendaraan

listrik. Secara angka, cadangan bijih nikel Indonesia

yang terkira mencapai 3,74 miliar ton. Sementara,

jumlah cadangan bijih nikel yang terbukti sebesar 1,49

miliar ton.

Sebelum kedatangan rombongan Tesla itu, pada

akhir April lalu, Luhut secara langsung memimpin

lawatan ke Amerika Serikat, menemui bos Elon Musk

di Tesla Giga, Texas.

Tahun lalu, Tesla sempat menyatakan minat akan

investasi di Indonesia, namun batal. Kala itu, Tesla

dikabarkan lebih memilih membangun pabrik di India.

Luhut berdalih urungnya kerja sama lantaran

permintaan Tesla terlalu muluk-muluk.

Ada sejumlah pertimbangan mengapa Tesla lebih

memilih India. Alasan yang paling mencuat ialah soal

tata kelola lingkungan. Pasalnya, penerapan aspek ling-

kungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di Indonesia ma-

sih lemah. Alasan lain adalah perihal tenaga kerja. In-

dia telah memiliki industri mobil listrik yang lebih

mumpuni, sehingga dinilai memiliki sumber daya ma-

nusia yang lebih siap.

Belakangan, rencana tersebut tak berjalan mulus.

Lobi Tesla dengan pemerintah India masih alot. Musa-

babnya, India menerapkan peraturan ketat terkait spe-

sifikasi manufaktur dan bea masuk yang mahal. Saat

ini, ketentuan pajak untuk mobil bensin dan mobil lis-

trik dibuat sama. Tesla maunya dibedakan, bea masuk

untuk mobil listrik mesti lebih miring.

”Kami berharap setidaknya akan ada keringanan

tarif sementara untuk kendaraan listrik,” ungkap Elon.

Tidak hanya itu, pemerintah India juga mendesak

Tesla membangun pusat perakitan. Sehingga, untuk

komoditas yang bakal dipasarkan di India, tidak diim-

por dari Amerika Serikat atau Tiongkok. India ingin

menjadi pusat ekspor produk Tesla.

Tesla kembali tebar janji akan membangun pabrik di Indonesia yang sebelumnya sempat batal.
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”Jika Elon Musk siap (membangun) manufaktur

di India, maka tidak ada masalah. India adalah pasar

yang besar. Mereka bisa ekspor dari India,” ungkap

Menteri Perhubungan dan Jalan India, Nitin Gadkari,

awal Mei lalu.

Alotnya lobi ke India menyulut Tesla kembali ber-

main mata dengan Indonesia, membuka peluang kerja

sama, yang dipertegas dengan pertemuan antara Men-

ko Luhut dan Elon, disusul kunjungan Presiden Joko

Widodo ke SpaceX, Amerika, pertengahan Mei lalu.

Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko

Maritim yang ikut rombongan Luhut ke Amerika, Sep-

tian Hario Seto menjelaskan, pertemuan itu meru-

pakan salah satu usaha pemerintah untuk meyakinkan

Tesla berinvestasi di Indonesia, dengan menawarkan

nikel yang sesuai dengan kebutuhan pabrik. Komisaris

muda Bank BNI ini, orang kepercayaan Luhut yang

menangani urusan tambang. Dulu, saat Luhut me-

mimpin PT TBS Energy Utama Tbk, Seto pegang pe-

ranan penting.

Skema kerja sama yang diinginkan pemerintah

Indonesia sedikit berbeda dengan pola kerja sama Tes-

la dengan negara-negara lain. Di Jerman dan Tiongkok

misalnya, Tesla memiliki kuasa penuh atas perusa-

haan. Sementara di Indonesia, Tesla diminta agar

menggandeng perusahaan nasional dalam proses

pabrikasi.

”Saat ini sudah semakin mengerucut, baik ke-

inginan mereka, dan juga keinginan kita,” jelas Seto.

Jika jadi membuat pabrik mobil listrik di tanah air,

Tesla akan menjadi perusahaan nomor dua setelah

Hyundai, yang pabriknya sudah diresmikan Jokowi,

pada pertengahan Maret lalu. Pabrik tersebut di bawah

naungan PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia

yang berlokasi di Kawasan Deltamas, Cikarang, Jawa

Barat. Peresmiannya ditandai dengan peluncuran mo-

bil listrik pertama buatan dalam negeri dengan nama

Hyundai Ioniq 5.

Mobil tipe tersebut merupakan unit yang dibuat

Hyundai dengan menggunakan electric global modular

platform, yang memiliki sejumlah keunggulan, seperti

peningkatan fleksibilitas, performa tenaga, jarak tem-

puh, dan fitur keselamatan.

”Pemerintah maunya kerja sama dan ituwin-win

adalah buat kita,” pungkas Seto.bottom line

Septian Hario Seto

Pabrik mobil listrik Hyundai, yang pabriknya sudah diresmikan Jokowi, pada pertengahan Maret lalu. Pabrik tersebut di bawah naungan PT Hyundai Motor
Manufacturing Indonesia yang berlokasi di Kawasan Deltamas, Cikarang, Jawa Barat.
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D
i Indonesia, endapan bijih nikel laterit

umumnya terdapat di wilayah bagian ti-

mur, seperti Sulawesi Tenggara, Halma-

hera, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Mengacu data US Geological Survey pada

tahun 2020, sumbangsih nikel Indonesia terhadap ca-

dangan dunia memang didominasi jenis laterit. De-

ngan bekal tersebut, peluang Indonesia untuk menjadi

pemain elit di bidang kendaraan listrik termasuk ba-

terainya, menjadi terbuka.

Apalagi, sejumlah produsen baterai listrik kelas

dunia sudah mulai membuka bisnis di Indonesia dan

menjadi pionir, yakni LG Energy Solution. Perusahaan

asal Korea Selatan ini, bekerja sama dengan Hyundai

Motor Group dan PT Industri Baterai Indonesia atau

Indonesia Battery Corporation (IBC). Pabrik hasil kerja

sama ini menjadi pabrik baterai mobil listrik pertama di

Asia Tenggara. Proyek tersebut memiliki nilai investasi

sebesar USD 1,1 miliar, dengan kapasitas produksi ta-

hap awal sebesar 10 gigawatt hour (GWh).

Kemudian, perusahaan baterai asal Tiongkok,

Contemporary Amperex Technology Co Limited

(CATL) juga menanam modal untuk membuat proyek

serupa. CATL melalui afiliasi usahanya, Ningbo Con-

temporary Brunp Lygend Co Ltd (CBL) menggandeng

PT Aneka Tambang (Antam), dengan nilai investasi

sebesar USD 6 miliar.

Peresmian kerja sama dilakukan pada pertenga-

han April lalu, dengan menjadikan Kawasan Industri

Feni Haltim (FHT), Maluku Utara sebagai lokasi pabrik-

nya. Dalam praktiknya, proyek itu difokuskan untuk

penambangan dan pemrosesan nikel menjadi baterai

kendaraan listrik, dan daur ulang baterai.

PIONIR PEMODAL PABRIK BATERAI
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S
iang itu, rombongan tim Tesla tiba di Soro-

wako, Sulawesi Selatan. Menilik tambang

nikel milik PT Vale Indonesia. Pada perte-

ngahan Juni lalu, Menteri Koordinator Kema-

ritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

bilang, anak buah Elon Musk takjub saat meliat cara

Vale beroperasi.

Kedatangan tim Tesla ke Sorowako menjadi salah

satu agenda penjajakan investasi. Anak usaha Vale SA

asal Brazil itu memproduksi , bahan bakunickel matte

untuk industri baterai yang dihasilkan lewat teknologi

roptary kiln electric furnace (RKEF).

Sejauh ini, Vale diklaim belum memiliki tandi-

ngan di Indonesia soal kecakapan tata kelola ling-

kungan. Sejak awal beroperasi, Vale menggunakan

pembangkit listrik tenaga air sebagai sumber energi

untuk . Kapasitasnya besar, dan airnya masihsmelter

jernih hingga kini meskipun sudah digunakan selama

puluhan tahun.

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

Deru laju pabrik bahan baku baterai di

Indonesia mulai tampak. Harita Group

jadi pemain perdana yang bisa

produksi campuran endapan

hidroksida, disokong pemain besar

Tiongkok Ningbo Lygend. Tanur milik

Tsingshan dan Vale masih proses

pembangunan. Pemain lokal dan pelat

merah ketinggalan.
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”Waktu timnya Tesla datang ke Vale, mereka ter-

kagum-kagum luar biasa,” ungkap Luhut.

Selain punya produk , Vale juga te-nickel matte

ngah menggarap proyek high pressure acid leaching

atau HPAL di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Kongsi yang

dibangun dengan Zhejiang Huayou Cobalt Company

Limited itu, akan memproduksi campuran endapan

hidroksida alias . Pada per-mixed hydroxide precipitate

tengahan Juni lalu, bos Zhejiang Huayou, Chen Xuehua

terbang langsung dari Tiongkok ke Kolaka, mengun-

jungi lokasi calon pabrik.

Jika jadi bangun pabrik di Indonesia, Tesla melirik

bakal ambil pasokan nikel dari Vale. Sebab di level

global, Tesla telah meneken perjanjian jangka panjang

dengan Vale SA. Kebutuhan baterai kendaraan listrik

Tesla, akan dipasok dari produk nikel kelas satu Vale SA

dari tambang di Kanada.

Setelah menengok di Sorowako itu, timsmelter

Tesla juga berkunjung ke Morowali. Mendatangi pabrik

nickel matte milik CNGR Advanced Material. Menurut

VP CNGR Advanced Material International Division,

Dani Widjaja, perusahaan mobil listrik nomor wahid

dunia itu tak main-main ingin berinvestasi. Cepat atau

lambat, Tesla pasti masuk ke Indonesia.

Perusahaan tempat Dani bekerja, merupakan pe-

rusahaan asal Tiongkok penghasil prekursor terbesar

di dunia. Saat ini, CNGR punya di Morowalismelter

yang memproduksi ..nickel matte

Kata Dani, Tesla ingin mengikuti jejak Toyota de-

ngan mendirikan pabrik di mana-mana, termasuk Asia

Tenggara. Tesla punya pabrik mobil listrik di California

dan Texas sebagai , kemudian membangunhomebase

pabrik di Berlin untuk memenuhi permintaan pasar

Eropa. Sedangkan untuk pasar Asia, baru ada di

Shanghai.

”Tesla akan penetrasi ke Asia Tenggara karena

jumlah populasinya besar sekali. Saya yakin, cepat atau

lambat, Tesla pasti akan masuk Indonesia. Di sini pusat

bahan baku nikel,” ungkap Dani.

Berdasarkan data Kementerian ESDM pada 2020,

Indonesia memiliki sumber daya nikel sebesar 143 mi-

liar ton, dan cadangan sebesar 49 miliar ton. Sementara

total sumber daya kobalt sebesar 3,6 miliar ton, dan

cadangan 400 juta ton. Sebagian besar merupakan ni-

kel laterit. Depositnya tersebar di Sulawesi Selatan,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Halmahera, dan

Papua Barat. Namun demikian, data tersebut belum

memisahkan nikel berdasar tipe bijih, atausaprolite

limonite.

Sejak 2019, Indonesia melarang ekspor bijih ni-

kel. Industri pengolahan nikel pun tumbuh. Hingga

April lalu, tercatat ada 27 sudah beroperasi.smelter

Sebagian besar menggunakan teknologi pirometalurgi.

Hanya sebagian menggunakan hidrometalurgi, yang

menghasilkan bahan baku baterai.

Sebelum hadirnya era kendaraan listrik, nikel

lebih dikenal sebagai bahan baku untuk baja nirkarat.

Smelter nikel, termasuk yang dibangun di Indonesia,

menghasilkan bahan baku untuk industri baja.

Laju Tanur Hidrometalurgi

Soal teknologi hidrometalurgi di Indonesia, Harita

Group selangkah lebih maju daripada Vale. Lewat anak

usaha PT Halmahera Persada Lygen, Harita lebih awal

merampungkan berteknologi tanur tegangansmelter

tinggi alias (HPAL). Pabrikhigh pressure acid leaching

Harita yang berada di Pulau Obi, Maluku Utara, berhasil

produksi perdana sejak tahun lalu.

Harita Group merupakan perusahaan payung mi-

lik salah satu taipan terkaya Indonesia, Keluarga Lim.
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Smelter di Pulau Obi tersebut dibangun dengan kongsi

bersama Nangbo Lygend Mining asal Tiongkok.

Halmahera Persada menghasilan mixed hydro-

xide precipitate, material setengah jadi yang akan di-

olah lebih lanjut menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat

untuk bahan baku baterai kendaraan listrik. Proses

ekstraksinya diambil dari bijih nikel kadar rendah yang

berada di lapisan zona tengah permukaan tanah, limo-

nite.

Tak hanya Vale, HPAL lainnya yang masihsmelter

tahap pembangunan ialah milik PT QMB New Energy

Materials, perusahaan patungan Tsingshan Group,

GEM Co Limited, Brunp Recycling Technology Co Li-

mited, dan Hanwa. Pemancangan tiang proyek ini

dilakukan pada tahun 2019 silam di Morowali, Sulawesi

Tengah. Menko Maritim Dan Investasi Luhut Binsar Pan-

djaitan jadi juru kunci dalam peresmian pabrik ter-

sebut.

QMB New Energy sempat mengalami kendala

perizinan pembuangan limbah. Tadinya, sisa produksi

hendak dialirkan ke laut dalam atau deep sea tailing

disposal. Perkara pengelolaan limbah menjadi faktor

penting yang mempengaruhi nilai keekonomian. Se-

bab dalam bagan alir proses, HPAL akan menyisakan

ampas dengan volume yang amat tinggi. Jika ditam-

pung di daratan, taksiran ongkosnya akan membebani,

terutama untuk memitigasi risiko tumpahan akibat

bencana alam.

QMB New Energy dan Halmahera Persada tadinya

juga sama-sama meminta restu ke pemerintah untuk

membuang ke segara. Tapi permohanan kedua-tailing

nya ditolak pemerintah.

Seluruh produk yang dihasilkan lewat teknologi

hidrometalurgi tersebut, sejatinya masih berupa pro-

duk antara, yang masih butuh proses panjang hingga

menjadi baterai untuk kendaraan listrik. Founder of

Center for Mineral and Metal Industry Studies, Raden

Sukhyar mengatakan, PT Antam Tbk sebagai perusaha-

an pelat merah mestinya ikut ambil peran dalam rantai

hilirisasi tersebut.

Antam terlanjur ketinggalan soal hidrometalurgi.

Di level , Antam memproduksi nikelglobal value chain

kelas dua, yaitu feronikel dan . Itu pun,nickel pig iron

Antam tercatat hanya menguasai produksi nikel sebe-

sar lima persen di Indonesia.

Dalam konteks industri baterai, kalau Antam tidak

bergerak dari awal memproduksi mix hidroxide pre-

cipitate, maka semestinya bisa ambil posisi di level
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selanjutnya. Antam bisa beli mix hidroxide precipitate

dari Harita Group, atau beli dari Vale dannickel matte

CNGR, kemudian diolah lebih lanjut.

”Pelat merah kita kita semestinya mencegat pro-

duk-produk setengah jadi. Antam tidak perlu pusing

memulai lagi dari hulu, membeli teknologi HPAL, tetapi

bisa mengambil produk yang sudah ada,”by pass

ungkap bekas Dirjen Minerba itu.

Nasib Pemain Lokal

Di luar perusahaan besar dunia seperti Tsingshan,

Vale, Nangbo Lygen, dan Huayou, ada dua pemain

lokal yang membangun pabrik hidrometalurgi, yaitu PT

Smelter Nikel Indonesia dan PT Adhikara Cipta Mulia.

Penyokong teknologinya adalah PT Mineral Asia Tung-

gal. Pabrik milik Smelter Nikel berlokasi di Cilegon,

Banten. Sedangkan pabrik milik Adhikara Cipta berada

di Konawe, Sulawesi Tenggara.

Menurut Direktur Smelter Nikel, Made Martawan,

ketiga perusahaan tersebut dimiliki secara personal

oleh orang-orang yang sama namun tidak terhubung

secara struktur baku perusahaan. Smelter Nikel berji-

baku membangun pabrik dari kocek sendiri. Sejauh ini

belum ada perkembangan lantaran terkendala urusan

modal.

Namun demikian, Smelter Nikel sanggup meram-

pungkan pembangunan pabriknya untuk yang per-line

tama. Pengapalan perdana produk olahan nikel berupa

hidroksida ke Jepang dilakukan tahun lalu.

”Kami pakai teknologi , beda de-hydro leaching

ngan HPAL, tapi punya kemiripan, sama-sama hidro-

metalurgi,” tutur Martawan.

Secara hasil akhir, produk hidroksida dari hydro

leaching im-masih mengandung unsur pengotor atau

purities mixed hydroxide precipitate, berbeda dengan

yang lebih murni mengandung nikel dan kobalt.

Kata Martawan, teknologi miliknya tidak setenar

teknologi HPAL seperti yang dipakai oleh perusahaan-

perusahaan besar, Tsingshan, Nangbo Lygen, Vale, dan

Huayou. Hal tersebut menyebabkan investor masih

ragu mengucurkan modal. Sedangkan untuk ikut terjun

mengadopsi teknologi HPAL, pihaknya tidak sanggup

lantaran butuh dana awal yang dinilai terlampau

mahal.

”Pemain lokal tidak sanggup main HPAL sendiri.

Butuh melibatkan pemain global. Selain karena tek-

nologinya yang rumit, juga karna investasinya tinggi,”

ungkap jebolan Teknik Geodesi Universitas Gadjah

Mada itu.
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B
erbekal pengalaman lebih dari 25 tahun

berkecimpung di industri nikel, Dani Wi-

djaja kini dipercaya sebagai Vice President

CNGR Advanced Material International Di-

vision. Perusahaan ini merupakan produ-

sen prekursor terbesar dunia asal Tiongkok. Prekursor

jamak dikenal sebagai produk paling hilir sebelum

menjadi baterai kandaraan listrik.

Menurut Dani, industri nikel Indonesia mulai

berkembang sejak ada kebijakan larangan ekspor bijih

mentah sebagai amanat UU Minerba Nomor 4 Tahun

2009. Meski sempat dilonggarkan, namun belakangan

pemerintah semakin tegas menggaungkan hilirisasi.

Hal ini menjadi awal mengalirnya investasi besar-

besaran di industri nikel, khususnya dari Tiongkok.

Pada akhir Mei lalu, TAMBANG mewawancarai

Dani. Dalam durasi sejam lebih, jebolan Universitas

Teknik Braunschweig, Jerman ini, bercerita tentang

rencana strategis investasi CNGR di Indonesia, dan me-

nyinggung soal seberapa besar peluang Tesla mem-

bangun pabrik di Indonesia.

Saat ini, CNGR tengah merampungkan pemba-

ngunan pabrik pengolahan atau di Morowali,smelter

Sulawesi Tengah, dan Weda Bay, Maluku Utara. Pro-

duksinya berupa . Rencananya, CNGRnickel matte

akan membangun kawasan industri di Kalimantan Se-

latan (Kalsel), target utamanya memproduksi prekur-

sor.

Ketika tim Tesla berkunjung ke Indonesia dan

melawat ke berbagai lokasi di Morowali, Danismelter

ikut menyambut. Bahkan, ia mengajak tim Tesla me-

nyambangi calon lokasi pabrik CNGR di Kalsel. Berikut

ini kutipan wawancara dengan Dani.

Pemerintah Indonesia menuai protes keras saat me-

nyetop ekspor bijih nikel, Uni Eropa ikut menggu-

gat. Anda melihat kebijakan tersebut positif bagi

Indonesia?

Dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009, ada ke-

bijakan larangan ekspor bijih untuk semua komoditas,

termasuk nikel. Ini menjadi pemantik investor masuk,

terutama dari Tiongkok. Kala itu, Tsingshan Group

menjadi perusahaan yang paling berani. Perusahaan

dedengkot nikel lainnya masih ragu-ragu, khawatir re-

gulasi tersebut akan berubah setelah pemilihan pre-

siden tahun 2014.

Tsingshan yakin regulasi itu tetap akan berlaku

meskipun terjadi pergantian tampuk kepemimpinan

politik.

Saat itu, nikel hanya ada dua, PT Valesmelter

Indonesia Tbk dan PT Antam Tbk. Pabrik Vale menjadi

yang terbesar dengan kapasitas produksi tahunan se-

besar 75 ribu ton , tetapi coba lihat seka-nickel matte

rang, Vale bergeser turun, disalip Tsingshan, Virtue Dra-

gon, kemudian ada Lygend Group lewat Harita Nickel.

Sekarang, pemain dari Tiongkok tambah banyak,

ada Huayou Group, Jiangsu Delong, dan sebagainya.

Kami dari CNGR tak mau ketinggalanKami menyasar

produk nikel kelas satu. Kami punya proyeksi mem-

bangun pabrik prekursor yang sejauh ini belum ada di

Indonesia.

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

CNGR memulai debut investasi di

Indonesia sejak tahun lalu. Penghasil

prekursor nomor wahid dunia asal

Tiongkok ini, tengah merampungkan

pabrik nickel matte di Morowali dan

Weda Bay. Tahun depan, lanjut

membangun kawasan industri di Kalsel

sebagai sentra prekursor. Bergerak

amat cepat. Proses pemancangan

tiang sampai bisa produksi dipatok

hanya setahun.

WAWANCARA DANI WIDJAJA, VP CNGR ADVANCED MATERIAL INTERNATIONAL DIVISION
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Artinya, kebijakan larangan ekspor itu, positif

mengakselerasi investasi nikel di Tanah Air.

Kenapa Tiongkok lebih berani investasi di Indone-

sia, sementara Jepang atau Eropa misalnya belum

tampak geliatnya?

Memang Tiongkok paling agresif. Perusahaan-

perusahaan dari negara lain masih lambat. Misalnya

Eramet Group dari Eropa yang membangun kawasan

industri di Weda Bay, sekarang menggandeng Tsing-

shan. Belakangan, kita tahu Vale teken kontrak dengan

Huayou Group.

Untuk komoditas nikel, Indonesia punya posisi

penting. Negeri ini memiliki cadangan terbesar di du-

nia. Masih banyak sekali ladang potensial yang belum

ditambang. Jadi kalau mau mengamankan pasokan

nikel, maka harus ke Indonesia. Sekarang saya lihat

industri nikel makin lama makin membesar. Ini jadi bi-

dikan Tiongkok, yang posisinya menduduki peringkat

teratas produsen baja dunia, apalagi diperkuat gairah

menguasai produk baterai listrik.

Anda ikut menyambut kedatangan tim Tesla bebe-

rapa waktu lalu. Menurut Anda, seberapa besar

minat Tesla membangun pabrik di Indonesia?

Tesla punya pabrik mobil di California dan Texas.

Lalu membangun pabrik di Berlin untuk pasar Eropa.

Sedangkan untuk pasar Asia, baru ada di Shanghai.

Mereka akan terus ekspansi. Menurut saya, cepat atau

lambat mereka akan penetrasi pasar Asia Tenggara

karena jumlah populasinya besar sekali. Mereka ingin

menjadi seperti Toyota dengan mendirikan pabrik

mobil di mana-mana.

Pabrikan Jepang, Tiongkok, Korea Selatan sudah

Dani Widjaja, Vice President CNGR Advanced Material International Division.
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lebih dahulu masuk ke Indonesia karena pasar untuk

otomotif sangat besar. India lebih dulu dipilih sebab

pasarnya jauh lebih besar.

Tesla dalam posisi jual mahal, seperti gadis can-

tik. Kalau mau meminang, maharnya apa dulu. Mereka

dapat apa dari sisi keringanan pajak, pasokan energi,

perizinan, dan lain-lain.

Tapi saya yakin, cepat atau lambat, Tesla pasti

akan masuk Indonesia. Di sini pusat bahan baku nikel.

CNGR mengikuti tren tersebut?

CNGR merupakan produser prekursor nomor sa-

tu di dunia, menguasai 27 persen dari pangsa pasar.

Selama ini, kami memasok prekursor untuk Tesla,

Apple, LG dan lain-lain. Tahun lalu, penjualan kami ter-

catat mencapai sekitar USD 3 miliar, tahun ini proyek-

sinya tembus USD 5 miliar.

Kami terus berkembang dan berusaha untuk me-

lengkapi rantai pasokan, mulai dari penambangan,

smelter refinery, , prekursor, produksi baterai hingga

daur ulang. Sekarang kami mulai dengan membangun

smelter di Indonesia karena harus mengamankan pa-

sokan. Selanjutnya akan bangun hingga pabrikrefinery

prekursor.

Sejak kapan CNGR memulai debut di Indonesia?

Baru tahun lalu. Kita memang relatif belum dike-

nal, bisa dibilang kami pendatang baru di Indonesia.

Kantor pusat kami di Tiongkok, dan membangun divisi

internasional di Jakarta.

Saat ini, kami sudah membangun nikel dismelter

Morowali. Rencananya akan membangun enam .line

Progresnya sudah selesai fase satu sebesar dua ,line

ditargetkan mulai produksi kuartal ketiga tahun ini.

Produknya dengan kapasitas total sebesarnickel matte

60 ribu ton per tahun.

Meski produknya mirip dengan Vale di Sorowako,

namun teknologi yang kami pakai berbeda. Kami tidak

pakai (RKEF), tapirotary kiln electric furnace oxygen

enriched side-blown furnace (OESBF) yang dikem-

bangkan sendiri oleh CNGR.

Selain di Morowali, CNGR juga sedang mem-

bangun di Weda Bay, dan akan mengembang-smelter

kan kawasan Industri khusus di Kalsel. Rencananya,

tahun depan akan . Kami punya ren-commissioning

cana besar di Indonesia, tidak ingin hanya memba-

ngun tapi juga sampai pabrik prekursor.smelter

Apa perbedaan teknologi OESBF dengan RKEF?

Masalah utama pengembangan teknologi RKEF

adalah kebutuhan energi yang besar. Teknologi OESBF

lebih efisien, hanya membutuhkan energi sepertiga

dibandingkan RKEF.

Komponen dan pada OESBF sama de-dryer kiln

ngan RKEF, tetapi beda . Biasanya,furnace electric

furnace menggunakan listrik, sementara OESBF pakai

batu bara dan oksigen untuk melebur.

Kami bisa mengolah nikel dengan kadarlimonite

nikel rendah tapi tinggi besi dan kobalt. Ini kelebihan

OESBF, prosesnya lebih efisien dan berbiaya lebih mu-

rah. Kandungan kobalt dalam proses RKEF biasanya

terbuang bersama dengan . Sedangkan denganslag

OESBF, kobalt dapat terkandung dalam produk.

Kalau dibandingkan dengan HPAL, apa bedanya?

Sudah pasti investasi HPAL lebih besar sekitar dua

kali lipat. Meskipun penggunaan energi tidak banyak,

tapi HPAL memerlukan sulfur untuk proses pelindian,

dan butuh belerang yang dilarutkan menjadi asam

sulfat. Itu biayanya sangat tinggi.

Perbedaan lainnya dengan OESBF, HPAL menyi-

sakan limbah atau dengan volume yang besar.tailing

Selain di Morowali, CNGR juga sedang membangun di Weda Bay, dan akan mengembangkan kawasan Industri khusus di Kalsel.smelter
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Sedangkan dari OESBF bentuknya padat, dan bisaslag

digunakan untuk jalan tambang, atausand blasting

campuran beton.

Limbah HPAL sangat halus, tidak bisa digunakan

dan harus disimpan. Sejumlah investor yang mem-

bangun HPAL ingin mengalirkan ke laut dalam,tailing

tetapi tidak mendapat restu pemerintah. Akhirnya, ter-

paksa membuat bendungan yang besar, atau dikem-

balikan ke area bekas tambang yang kapasitasnya

terbatas.

Bagaimana rincian rencana CNGR membangun ka-

wasan industri di Kalsel?

Pada tahap awal, kami bangun empat untukline

smelter nikel. Ke depan, kami ingin mengembangkan

sampai prekursor. Pertimbangan memilih Kalsel ka-

rena tanahnya rata dan luas. Selain itu, Kalsel juga lebih

andal soal ketersedian energi seperti gas dan batu bara.

Progres di Kalsel sedang tahap investigasi geo-

teknik, melakukan pengeboran untuk mengetahui da-

ya dukung tanah dan sebagainya. Kami berencana

mulai konstruksi pada semester kedua tahun ini, dan

rampung tahun depan. Kami bergerak dengan cepat.

Kami membangun di Morowali tidak bu-smelter

tuh waktu lama, mulai dari sampaigroundbreaking

produksi hanya setahun, tepatnya 13 bulan.

Untuk mengamankan pasokan bijih nikel, apakah

CNGR akan mengakuisisi tambang?

Kami punya beberapa kerja sama, dan akan terus

ditingkatkan. Pada prinsipnya, CNGR bukan penam-

bang, tapi fokus ke hilir. Sehingga kami mengusung

konsep kerja sama dengan perusahaan tambang.

Anda optimis melihat prospek bisnis nikel di Indo-

nesia bakal cerah?

Iya. Sepuluh tahun lalu, nikel umumnya dikem-

bangkan untuk industri baja. Namun sepuluh tahun

mendatang, nikel akan lebih dominan untuk baterai

mobil listrik dan penyimpanan daya atau energy sto-

rage system untuk energi terbarukan.

Kami melihat pertumbuhannya akan sangat pe-

sat. Khusus kendaraan listrik, kami optimis pertum-

buhannya sekitar 25 persen per tahun secara global.

Bagaimana pandangan Anda mengenai aspek ling-

kungan, sosial, dan tata kelola (ESG) pada sektor

pertambangan nikel di Indonesia?

Para pemain industri kendaraan listrik akan me-

lihat keseluruhan . Berapa banyakproduct life-cycle

emisi karbon yang dihasilkan mulai dari penam-

bangan, pengolahan, kemudian saat mobil dipakai,

bahkan sampai mobil itu jadi rongsokan hingga didaur

ulang. Mereka memperhitungkan itu.

Perusahaan kami sangat mengedepankan ESG.

Pengolahan bijih nikel umumnya membutuhkan ener-

gi yang banyak, namun kami bisa mengembangkan

teknologi yang berbeda, di mana energi yang kami

pakai hanya sepertiga dari teknologi arus utama.

Kami memberikan beasiswa kepada lulusan sar-

jana metalurgi dan teknik untuk belajar ke Tiongkok.

Kami ingin berinvestasi di Indonesia secara jangka

panjang. Saat ini, pengembangan industri nikel sangat

pesat tapi tidak diimbangi ketersediaan sumber daya

manusia. Praktisi yang berpengalaman masih sangat

sedikit, rata-rata jebolan Vale atau Antam.

Kami akan menyiapkan sumber daya manusia di

industri nikel sejak jauh-jauh hari, karena tidak bisa

terus-terusan membajak kanan-kiri. Kami ingin me-

ngembangkan sumber daya manusia secara mandiri

dengan melibatkan perguruan tinggi dan pemerintah

daerah.

Untuk mendanai berbagai proyek di Indonesia,

CNGR cari dari mana?

Untuk proyek-proyek itu, kami butuh dana yang

tidak sedikit. Kami selalu memperoleh pendanaan

karena CNGR punya nama yang cukup baik secara

global. Model yang kami pakai ialah corporate finan-

cing by project, bukan . Selain itu, produk kami dominan

diserap sebagai komponen industri kendaraan listrik

dan energi baru dan terbarukan, sehingga mudah men-

dapat dukungan.

Untuk pendanaan berbagai proyek, membutuhkan dana yang tidak sedikit. CNGR selalu memperoleh pendanaan karena mempunyai nama yang cukup baik secara
global. Model yang dipakai adalah , bukan .corporate financing by project
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G
eliat industri pengolahan nikel di

Indonesia kian bertumbuh. Sejumlah

perusahaan global yang bergerak di

bidang baterai dan prekursor mulai masuk

ke Indonesia. Mulai dari LG Chem yang

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

PT Antam Tbk telat ambil momentum lebih

awal mengolah nikel jadi bahan baku

baterai. Untuk mengejar ketertinggalan itu,

mesti potong jalan mencegat produk

antara yang sudah ada. Mengolah lebih

lanjut nikel sulfat dan kobalt sulfat.

WAWANCARA FOUNDER OF CENTER FOR MINERAL AND METAL INDUSTRY STUDIES, RADEN SUKHYAR

akan membangun pabrik di jawa Tengah, hingga CNGR

Advance Material di Kalimantan Selatan.

Dua perusahaan itu paling terlihat pergerakan-

nya. Sedangkan yang masih tahap penjajakan, ada

Contemporary Amperex Technology atau CATL, Pa-

nasonic, Tesla, dan masih banyak lagi. Founder of

Center for Mineral and Metal Industry Studies, Raden

Sukhyar mengatakan, investasi hilir nikel semakin ma-

ju karena didorong oleh kebijakan larangan ekspor.

Menurutnya, ketegasan pemerintah memblokir

nikel mentah membuat pemodal asing berani

membangun pabrik di Indonesia. Pada awal Juni lalu,

TAMBANG mewawancarai Sukhyar. Peraih gelar

Doktor Universitas Monash Australia di bidang ilmu

kebumian ini, pernah menjabat sebagai Dirjen Minerba

Kementerian ESDM. Saat ini, ia aktif sebagai Komisaris

PT Vale Indonesia.

Sukhyar merupakan salah satu pejabat yang
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ngotot menyetop ekspor bijih nikel sejak tahun 2014

silam. Dalam perbicanangan setengah jam lebih, ia

menjelaskan soal pentingnya peran pelat merah nasio-

nal ambil posisi soal hilirisasi nikel, khususnya yang

mengarah pada produk baterai. Berikut ini petikan wa-

wancaranya.

Pemerintah membentuk PT Industri Baterai Indo-

nesia untuk mempercepat terbentuknya ekosistem

hilir nikel di dalam negeri, membidik energy storage

system dan mobil listrik. Menurut Anda, langkah ini

sudah tepat?

Kita sudah sering kita dengar kebijakan pemerin-

tah untuk mengakselerasi ekosistem mobil listrik. Ada

intruksi presiden berkaitan dengan tim . Kitatask force

tunggu hasilnya nanti bagaimana.

Selama ini kalau bicara hilirisasi lebih banyak Ke-

menterian ESDM yang bicara, mestinya Kementerian

Perindustrian yang dominan ambil peran, sebab lini

paling ujung sampai ke ekstraksi atau .downstream

Kebijakan mobil listrik harus jelas. Targetnya mau

seperti apa ke depan. Komponen utama mobil itu bate-

rai, mata rantainya panjang. Ada bahan baku, logam,

prekursor, , , sampai baterai.electric system packing

Kita harus cari litium dari luar negeri untuk bisa

membuat baterai, karena kita tidak punya sumber da-

yanya. Kalau mau bangun ekosistem baterai, ini saat

yang tepat untuk bekerja sama dengan perusahaan

litium agar masuk ke Indonesia.

Sejumlah produsen baterai dan prekursor global

sudah teken akan berinvestasi di Indonesia. Apa

yang masih jadi catatan?

Kerjasama Indonesia dengan LG Chem, CATL,

dan sebagainya sudah cukup kuat untuk menopang

ekosistem industri baterai. Tapi kita belum tahu pro-

gresnya nanti bagaimana.

Pemain di Indonesia sebenarnya sanggupsmelter

menangani produksi sampai nikel sulfat, kobal sulfat

dan mangan sulfat. Ada Harita Group yang sudah punya

smelter high pressure acid leachingdengan teknologi

(HPAL). Kemudian nanti rencananya ada PT Vale In-

donesia yang bekerja sama dengan Huayou Group.

Soal prekursor, akan ada CNGR Advance Material.

Jangan lupa, kita perlu kerja sama dengan pihak

luar mendatangkan litium. Opsi lainnya pelat merah

kita bisa melakukan daur ulang dari material baterai

untuk mendapatkan litiumnya.

Menurut Anda, bagaiaman pergerakan PT Antam

Tbk soal hilirisasi nikel?

Di level , Antam masih mem-global value chain

produksi nikel kelas dua, yaitu feronikel dan nickel pig

iron. Antam mengadopsi teknologi pirometalurgi di

Pomalaa, Sulawesi Tenggara sejak tahun 1976. Kalau

diakumulasi, Antam hanya menguasai produksi nikel

sebesar lima persen di Indonesia. Sangat disayangkan,

padahal Antam punya sepak terjang dengan penga-

laman yang lumayan lama.

Semestinya mudah bagi Antam untuk melangkah

mengadopsi teknologi hidrometalurgi ke arah baterai.

Tapi sekarang kita lihat, Antam terlanjur ketinggalan.

Dalam konteks baterai, kalau Antam tidak bergerak

dari awal memproduksi ma-mix hidroxide precipitate,

ka bisa ambil posisi di level selanjutnya.

Antam bisa beli dari Ha-mix hidroxide precipitate

rita, atau beli dari Vale, kemudian diolahnickel matte

lebih lanjut. Artinya, Antam tidak perlu pusing memulai

lagi dari hulu, membeli teknologi HPAL, tetapi bisa by

pass mengambil produk yang sudah ada.

Ada pergerakan Antam ke arah sana?

Saya mendorong itu. Pelat merah kita kita semes-

tinya mencegat produk-produk setengah jadi. Nikel

sulfat dan kobalt sulfat sekarang lari ke luar negeri.

Vale batal menggandeng Sumitomo untuk proyek

HPAL di Pomalaa, ganti bermitra dengan Huayou.

Kenapa?

Soal bagi hasil. Mungkin hitung-hitungan proyek

kurang menguntungkan bagi Sumitomo dengan capital

expenditure yang besar. Sebab kalau dilihat soal tekno-

logi, jelas tidak ada yang meragukan Sumitomo. Mere-

ka berhasil di Filipina.

Sejumlah pihak menilai aspek environment, social,

and governance (ESG) di Indonesia masih kurang

baik, sehingga nama besar seperti Tesla masih tarik-

ulur untuk berinvestasi. Ada yang bilang, Sumitomo

juga ketat soal lingkungan.

Perusahaan asal Barat tentu sangat memperhati-

kan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola. Sekelas

Tesla yang mempromosikan dirinya sebagai produsen

mobil listrik ramah lingkungan, pasti soal ESGconcern

pada sisi hulu penambangan.

Vale contoh yang baik soal ESG. Mereka menggu-

nakan Pembangkit Listrik Tenaga Air sebagai sumber

energi. Meskipun sudah beroperasi puluhan tahun, air-

nya masih sangat jernih. Belum ada yang bisa menan-

dingi Vale soal itu.

Panambang nikel lokal kerap menyuarakan soal tata

kelola harga domestik yang dinilai masih semrawut.

Setelah bergulirnya kebijakan larangan ekspor, me-

reka tidak punya pilihan menjual ke luar. Tangga-

pan Anda?

Saya mengikuti perkembangan teman-teman

yang dulu berjanji untuk membangun di dalamsmelter

negeri dengan harapan boleh ekspor. Tapi sampai se-

karang ternyata belum ada wujudnya. Mereka berala-

san sulit dapat pendanaan.

Soal kemelut harga nikel mentah di dalam negeri,

bagi saya, ini akibat . Lebih banyaksupply and demand

penambang daripada jumlah . Tentu posisismelter

smelter jadi lebih kuat. Oleh sebab itu, di sini perlu

peran yang lebih signifikan dari pemerintah untuk

turun tangan.
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K
ETIKA menjadi pembicara di acara Indo-

nesia Mining Forum, Deputi Bidang Perenca-

naan Penanaman Modal Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) Kementerian

Investasi, Nurul Ichwan, mengatakan ada

kemungkinan pemerintah menerapkan kebijakan lara-

ngan ekspor bauksit. ”Kemungkinan pelarangan dila-

kukan mulai kuartal dua tahun ini. Indonesia punya

kemampuan untuk mengelola bauksit,” ungkap Nurul,

pada acara yang dilaksanakan awal April itu.

Industri dalam negeri mampu mengolah bauksit

menjadi bahan komoditas bernilai tinggi. Nurul menga-

takan, pemerintah membuka peluang bagi perusahaan

asing berinvestasi di bidang pengolahan bauksit di da-

lam negeri. Saat ini, menurut dia, beberapa perusa-

haan asing, terutama produsen yang memiliki tekno-

logi pengolahan aluminium, terkendala pasokan ba-

han baku.

Larangan ekspor bauksit diyakini akan mem-

bantu menumbuhkan industri dalam negeri untuk me-

ngolah bauksit. Kebijakan ini akan membuat negara

mendapat nilai tambah atas produk bauksit.

Tumbuhnya industri pengolahan dan pemurnian

bauksit di dalam negeri juga akan mengurangi impor

barang yang berasal dari turunan bauksit. ”Yang kami

cari adalah perusahaan asing yang mampu menghi-

lirkan bauksit, dan punya akses pasar di luar Indo-

nesia,” ujarnya.

Larangan ekspor bauksit sesungguhnya bukan

hal baru. Hal ini sudah pernah disampaikan Presiden

Joko Widodo, Oktober tahun lalu. Rencananya di awal

2022, pemerintah akan melarang ekspor bauksit, dan

mengolahnya menjadi alumina bahkan menjadi logam

aluminium, di dalam negeri.

Bauksit menjadi salah satu komoditi

strategis nasional, seiring dengan

kebutuhan aluminium yang terus

meningkat. Pemerintah kembali

mewacanakan larangan ekspor. Belum

jelas kapan larangan itu diterapkan.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�

BAUKSIT
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Selama ini beberapa perusahaan tambang bauk-

sit mendapat kuota ekspor bauksit yang sudah dicuci.

Kuota ekspor ini diberikan sebagai insentif bagi peru-

sahaan yang serius membangun smelter.

Namun ternyata sampai sekarang belum ada ke-

jelasan penerapan kebijakan ini. Bisa jadi Pemerintah

masih mempertimbangkan beberapa hal. Salah satu-

nya terkait kehadiran industri dalam negeri yang me-

ngolah bauksit menjadi alumina. Juga yang mengolah

alumina menjadi aluminium.

Industri hulu yang telah ada di Indonesia saat ini

adalah pencucian bijih bauksit, pengolahan dan pe-

murnian alumina, dan peleburan aluminium. Jumlah-

nya masih terbatas. Saat ini baru dua yangsmelter

mengolah bijih bauksit menjadi alumina. Keduanya

adalah PT Well Harvest Winning Alumina Refinery

yang mengolah bauksit menjadi aluminasmelter grade

(SGA). Kapasitasnya 1 juta ton bijih yang diolah, dan

menghasilkan 300.000 ton SGA. Kemudian PT Indone-

sia Chemical Alumina (ICA), yang mengolah bauksit

menjadi alumina (CGA). Di tahun 2021,chemical grade

produksi CGA sebanyak 95 ribu ton. Sementara di ta-

hun 2020 sebesar 93 ribu ton alumina. Total kapasitas-

nya, 300.000 ton alumina

Beberapa bauksit sedang dibangun. Ta-smelter

hun ini ditargetkan ada tambahan satu , per-smelter

luasan dari yang dimiliki PT Well Harvestsmelter

Winning Alumina Refinery, berkapasitas sama dengan

smelter sebelumnya.

Beberapa perusahaan juga tengah membangun

smelter, ditargetkan selesai pada 2023 dan 2024. Ada PT

Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Laman Mining, PT

Kalbar Bumi Perkasa, dan PT Borneo Alumina Indone-

sia. Semuanya memproduksi alumina.smelter grade

Sejumlah kendala dihadapi perusahaan dalam

membangun bauksit. Menurut data Kemen-smelter

terian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM), sebagian besar kendala itu terkait dengan

pendanaan dan pembebasan lahan.

Industri yang mengolah alumina menjadi alumi-

nium, sejauh ini baru ada satu, yakni PT Inalum. Belum

ada tambahan industri sejenis. Padahal jika semua

smelter SGA berproduksi, butuh industri yang lebih hilir

untuk mendapatkan nilai tambah lebih besar lagi.

Dalam buku Grand Strategy Komoditi Minerba,

diterbitkan Kementerian ESDM tahun 2021, disebutkan

bahwa industri antara seperti industri pembentukan

( ) dan manufaktur yang mencakup pembuatanforming

pelat aluminium, , ,aluminium profile aluminium foil

lembaran aluminium, pada dasarnya sudah ada di

Indonesia. Namun kapasitasnya belum dapat mencu-

kupi kebutuhan dalam negeri.

Jumlah produksi industri hilir logam dan paduan

logam aluminium jauh dari kebutuhan, terutama untuk

empat industri dengan tonase dan nilai impor tertinggi,

yakni pelat aluminium, lembaran alu-aluminium foil,

minium, dan aluminium.scrap

Logam aluminium yang dihasilkan PT Inalum

Saat ini baru dua smelter yang mengolah bijih bauksit menjadi alumina. Keduanya adalah PT Well Harvest Winning Alumina Refinery yang mengolah bauksit
menjadi smelter grade alumina (SGA).
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belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sehingga impor logam aluminium sampai sekarang

masih terbilang tinggi. Meski sudah masuk ke dalam

kategori industri prioritas dalam Rencana Induk Pem-

bangun Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, sampai

saat ini rencana itu belum dapat terealisasi. Sebut saja

produksi paduan logam aluminium yang merupakan

target untuk periode 2020-2024, yang belum terealisasi.

Hingga tahun 2021, belum ada industri baru yang be-

rencana untuk mengembangkannya, selain PT Inalum.

Industri logam aluminium untuk kegiatan dengan

risiko tinggi, seperti komponen pesawat terbang dan

perkapalan, belum juga dikembangkan di Indonesia.

Produk seperti ini memang perlu lisensi khusus dari

pabrikan pesawat, seperti Boeing dan Airbus. Ini yang

membuat perusahaan seperti Alcan, perusahaan tam-

bang dan industri aluminium asal Kanada, masih men-

dominasi sebagai pemasok aluminium untuk pesawat

terbang.

Sebenarnya peluang Indonesia untuk menjadi

salah satu pemain penting aluminium dunia terbilang

besar. Salah satunya karena bumi Indonesia memiliki

cadangan dan sumber daya bauksit cukup besar. Total

cadangan bijih bauksit baik terkira dan terbukti sekitar

2,9 miliar ton, setara dengan 4% cadangan global pada

tahun 2020.

Jika semua kilang alumina yang direncanakan

telah terbangun dan beroperasi, kebutuhan bauksitnya

36,9 juta ton per tahun. Cukup untuk 78 tahun operasi.

Kendaraan Listrik

Ke depan kebutuhan aluminium terus mening-

kat. Aluminium dibutuhkan sebagai bahan baku pen-

dukung industri sel baterai. Aluminium digunakan se-

bagai pengumpul arus pada bagian katoda, dan seba-

gai wadah kontainer untuk sel baterai itu sendiri. Kebu-

tuhan sel baterai domestik untuk kendaraan listrik

pada tahun 2045 diprediksi mencapai 220 ribu ton.

Melihat kebutuhan domestik baterai litium hingga

tahun 2045, terdapat potensi pembangunan industri

baterai litium dengan kapasitas sekitar 68-70 GWh un-

tuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan peng-

gunaan aluminium pada baterai mencapai 25-30% dari

berat total sel baterai maka kebutuhan aluminium na-

sional akan meningkat.

Apabila akan dibangun pabrik sel baterai untuk

memenuhi kebutuhan kendaraan listrik dan sistem pe-

nyimpanan energi di tahun 2045 maka total kebutuhan

aluminium untuk industri sel baterai diperkirakan

mencapai 75 ribu ton.

Selain untuk industri kendaraan listrik, sel baterai,

dan energi baru-terbarukan, aluminium juga dibutuh-

kan untuk industri lain. Kebutuhannya mencapai 10,8

juta ton di tahun 2045. Dengan demikian, total konsum-

si aluminium dalam negeri akan mencapai angka 11,8

juta ton di tahun 2045. Potensi pasarnya luar biasa.

Namun juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak

mudah bagi pemerintah untuk membangun industri

aluminium ini.

Impor logam aluminium sampai sekarang masih terbilang tinggi. Meski sudah masuk ke dalam kategori industri prioritas dalam Rencana Induk Pembangun Industri
Nasional (RIPIN) 2015-2035, sampai saat ini rencana itu belum dapat terealisasi.



KOMODITI

29Edisi 20 Mei - 20 Juni 2022/Th. XVII

A
da potensi lain yang bisa dimanfaatkan ter-

kait dengan pengolahan dan pemurnian

bauksit. Dari berbagai riset, pabrik refinery

alumina selain menghasilkan alumina, juga

akan menyisakan hasil pengolahan berupa

lumpur merah.

Sekitar 0,8-1,5 ton lumpur merah dihasilkan untuk

setiap ton produksi alumina. Data BPS menyebutkan,

terdapat 1,17 juta ton alumina diproduksi pada tahun

2020. Maka terdapat sekitar 1,75 juta ton lumpur merah

dihasilkan pada tahun 2020.

Lumpur merah memiliki ukuran partikel sangat

halus, rata-rata 4,9 m dengan alkalinitas yang tinggiμ

(pH = 10 – 12,5), sehingga dapat mencemari lingku-

ngan. Penimbunan lumpur merah terkadang malah

mengancam lingkungan dan keamanan area sekitar.

Oleh karenanya, pemanfaatan lumpur merah

merupakan salah satu solusi untuk meminimalkan

dampak lingkungan. Di Eropa ditemukan, di lumpur

merah terdapat sekitar 1.200 ppm logam tanah jarang.

Kandungan terbanyak adalah Ce mencapai 500 ppm.

Selain itu juga terdapat La sekitar 180 ppm, Sc dan Nd

sekitar 120 ppm, dan Y sekitar 110 ppm. Terdapat lo-

gam tanah jarang lain, dalam jumlah kecil. Lumpur

merah di Indonesia diperkirakan mengandung scan-

dium (Sc) sekitar 60 ppm.

Salah satu pemanfaatan lumpur merah di Yunani

dalam skala percobaan adalah menghasilkan mineral

wool pig iron, , dan scandium. Dengan menggunakan

asumsi rasio alumina dan lumpur merah yang dihasil-

kan adalah 1:1, maka lumpur merah yang dihasilkan

pada tahun 2045 mencapai 19,2 juta ton per tahun.

Pengolahan lumpur merah akan menghasilkan

produk, di antaranya sebesar 6,15 juta ton,pig iron mi-

neral wool sebesar 17,28 juta ton, dan skandium sebe-

sar 1.152 ton.

POTENSI LOGAM TANAH JARANG

Pemanfaatan lumpur merah merupakan salah satu solusi untuk meminimalkan dampak lingkungan. Di Eropa ditemukan, di lumpur merah terdapat sekitar 1.200
ppm logam tanah jarang.
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E
nergi Baru dan Terbarukan (EBT) tengah

menjadi primadona masyarakat dunia. Se-

jumlah negara berbondong-bondong meng-

optimalkan pemanfaatan energi bersih, dan

mulai meninggalkan energi berbasis fosil,

untuk menciptakan iklim yang lebih aman dan nyaman

dari polusi.

Tidak terkecuali Indonesia. Dalam mengaksele-

rasi EBT, pemerintah menurunkan intensitas peng-

gunaan energi berbasis batu bara. Di sisi lain, peme-

rintah juga terus memasifkan pembangunan pem-

bangkit listrik berbasis EBT yang potensinya cukup ba-

nyak, di antaranya meliputi tenaga air, surya, panas

bumi, dan angin.

Tindak lanjut dari peningkatan ini adalah lahirnya

RUU EBT, yang masuk tahap harmonisasi pada 17 Ma-

ret 2022. Untuk bisa menjadi sebuah undang-undang,

draf masih harus melewati tiga tahap yakni tahap

penetapan usul DPR, pembicaraan tingkat I. dan pem-

bicaraan tingkat II. Setelah itu, draft resmi menjadi pa-

yung hukum penyelenggaran energi baru dan terba-

rukan.

RUU EBT menjadi inisiatif DPR. RUU ini hadir

sebagai respon terhadap krisis energi yang tengah

menimpa sejumlah negara lantaran terlalu bergantung

kepada energi berbasis fosil seperti batu bara dan

minyak.

Energi baru dan terbarukan muncul sebagai solu-

si untuk menutupi kegentingan tersebut, karena ramah

lingkungan, dan berkesinambungan, hal yang tak di-

miliki energi fosil.

Ketua Komisi VII, Sugeng Suparwoto menya-

takan, ”Undang-undang ini menjadi harapan yang bisa

menciptakan ekosistem agar energi baru dan terba-

rukan, berkembang.” Hal itu ia sampaikan dalam rapat

pleno dengan Badan Legislasi DPR, akhir Mei lalu.

Secara umum, RUU ini memuat aturan tentang

pemanfaatan EBT, perizinan badan usaha, kepastian

investasi, harga, insentif, pendanaan, penyediaan ba-

han baku, pengelolaan lingkungan hidup dan kesela-

matan kerja, penelitian dan pengembangan, pembi-

naan dan pengawasan serta partisipasi masyarakat.

Rancangan Undang-Undang Energi

Baru Terbarukan kini sudah

diharmonisasi. Masih mengundang

kritik dari sejumlah tokoh dan

pengamat energi. Dinilai terdapat pasal

yang dinilai rancu dan menyimpang

dari tujuan awal.

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�
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Tuai Kritik

Tapi, RUU ini mendapat kritik dari sejumlah

pegiat energi dan aktivis lingkungan. Bertempat di

bilangan Jakarta Pusat, mereka berkumpul atas nama

'Aspirasi Kelompok Masyarakat untuk RUU EBT’ dan

menggelar diskusi secara hibrid.

Aliansi terdiri dari Institute for Essential Services

Reform (IESR), Bersihkan Indonesia, Koalisi Perem-

puan Indonesia (KPI), Masyarakat Energi Terbarukan

Indonesia (METI), Adidaya Initiative, Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia (YLKI), dan Indonesian Center

for Environmental Law (ICEL).

Mereka menilai, RUU EBT mengandung sejumlah

kejanggalan. Salah satunya, masih terselip pasal-pasal

yang memuat energi fosil dan nuklir sebagai sumber

energi bersih.

Direktur Eksekutif METI, Paul Butarbutar menya-

takan, penggunaan energi nuklir sebagai sumber EBT

yang sengaja ditempel dalam RUU kurang tepat.

Menurutnya, nuklir merupakan energi non terbarukan

dan sudah punya aturan main sendiri. RUU, kata Paul,

sebaiknya difokuskan kepada pemanfaatan energi

terbarukan secara optimal.

”Alasannya sederhana, pada kenyataannya kita

sudah punya UU 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga-

nukliran,” ungkap Paul yang hadir secara virtual.

Dalam Undang-Undang Ketenaganukliran dise-

but, nuklir bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik.

Hal itu termaktub dalam pasal 13 ayat 4. ”Pembangu-

nan reaktor nuklir komersial sebagaimana dimaksud

pada ayat 3 yang berupa pembangkit listrik tenaga

nuklir, ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsul-

tasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat,” demikian bu-

nyi pasal tersebut.

Pendiri Indonesia Research Institute for Decarbo-

nization ini menyebut, Indonesia memiliki potensi

energi terbarukan yang sangat besar, sehingga belum

saatnya nuklir dimasukkan sebagai salah satu sumber

daya EBT. Hal ini berbanding lurus dengan penelitian

yang dilakukan METI tahun lalu, yang menemukan

bahwa ketenagalistrikan domestik bisa sepenuhnya

menggunakan energi terbarukan secara murni pada

tahun 2050.

Hipotesis tersebut juga sesuai dengan data Ke-

menterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Data itu menunjukkan bahwa potensi sumber daya

Direktur Eksekutif METI, Paul Butarbutar

RUU EBT hadir sebagai respon terhadap krisis energi yang tengah menimpa sejumlah negara lantaran terlalu bergantung kepada energi berbasis fosil.
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energi dari surya mencapai 207,8 gigawatt (Gw), air 75

Gw, angin 60,6 Gw, bioenergi 32,6 Gw, panas bumi 23,9

Gw, dan arus laut sebesar 17,9 Gw. Angka ini tentu jauh

lebih besar jika dibandingkan dengan total kapasitas

pembangkit listrik nasional yang hanya 73,74 Gw pada

tahun 2021. Sementara, total potensi EBT tadi menca-

pai 417,8 Gw.

”Jadi sebenarnya kita tidak butuh energi yang lain

selain energi terbarukan. Tapi bukan berarti kita jadi

mengatakan stop batu bara saat ini, stop diesel itu,

bukan itu. Pada saat kita bicara itu kita perlu transisi.

Proses transisi yang baik dan benar,” ungkapnya.

Belum Steril dari Fosil dan Nuklir

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa juga

mengkritisi pasal yang sama. Fabby menyampaikan,

RUU ini mencampuradukkan energi fosil, nuklir, dan

energi terbarukan dalam satu undang-undang.

Dalam draf awal, batu bara memang masuk pada

kategori sumber energi baru lainnya yang tertuang

dalam pasal 9 ayat 1.

”Yang dimaksud dengan ’sumber energi baru

lainnya’ adalah sumber energi yang menurut perkem-

bangan teknologi dapat dikategorikan sebagai energi

baru. Sumber energi baru lainnya antara lain hidrogen,

gas metana batu bara ( ), batu baracoal bed methane

tercairkan ( ), dan batu bara tergaskanliquefied coal

( ),” demikian penjelasan pasal tersebut.gasified coal

Para ahli menyatakan bahwa batu bara yang

sudah dihilirisasi sedemikian rupa memang nantinya

akan menjadi energi terbarukan seperti terwujud pada

dimetil eter (DME). DME bisa dimanfaatkan sebagai

pengganti LPG, yang masih berasal dari fosil.

Pendayagunaan gasifikasi batu bara sebagai sum-

ber EBT malah sudah diseriusi pemerintah melalui

pendirian pabrik hilir di Muara Enim, Sumatera Selatan,

awal tahun lalu. Proyek itu diresmikan Presiden Joko

Widodo (Jokowi). Saat itu Jokowi menyebut bahwa

pemanfaatan DME dimaksudkan agar pemerintah bisa

menekan impor LPG.

NASIONAL

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa

Pendayagunaan gasifikasi batu bara sebagai sumber EBT diseriusi pemerintah melalui pendirian pabrik hilir di Muara Enim, Sumatera Selatan.
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Sementara, pembahasan nuklir lebih banyak ke-

timbang batu bara dalam naskah ini. Ada sembilan

pasal. Salah satunya, nuklir diperuntukkan sebagai

sumber bahan bakar pembangkit listrik.

”Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisio-

ning Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usa-

ha milik negara khusus,” demikian bunyi pasal 10 RUU

tersebut.

Menurut Fabby, sumber energi baru, baik yang

merupakan produk hilirisasi batu bara maupun tenaga

nuklir, akan memperbesar potensi aset terbengkalai

serta tidak signifikan untuk menekan emisi gas rumah

kaca. RUU ini, kata Fabby, sangat dipengaruhi oleh ke-

pentingan , yaitu industri batu bara danstatus quo

nuklir yang menyelinap masuk menggunakan dalih

energi baru.

”Implikasinya RUU ini tidak fokus mengembang-

kan energi terbarukan yang sebenarnya butuh

dorongan politik dan kerangka regulasi yang lebih kuat

sehingga dapat berkembang cepat, mendukung cita-

cita transisi energi,” jelas Fabby.

Koordinator Bersihkan Indonesia, Ahmad Ashov

Birry menilai pemanfaatan batu bara sebagai salah

satu sumber EBT justru akan mengaburkan tujuan dari

RUU tersebut. Dia mendorong DPR RI untuk menyiap-

kan kebijakan yang secara jelas mendukung energi

terbarukan.

Kata Ashov, jika batu bara masih dican-keukeuh

tumkan dalam RUU, maka pemangku kebijakan sudah

terang-terangan meredupkan masa depan energi

terbarukan itu sendiri lantaran memberi jalan bagi

energi fosil dan sumber berbahaya lainnya untuk di-

asosiasikan sebagai energi terbarukan.

Hal ini menurutnya dapat menjadi sinyal yang tak

jelas bagi komunitas internasional yang ingin

bersolidaritas mendukung Indonesia untuk bertransisi.

”Masih ada kesempatan untuk perubahan, dan lang-

kah perubahan itu harus berani diambil pemerintah,”

ungkap Ashov.

Sepakat dengan aspirasi yang disampaikan pe-

ngamat sebelumnya, Sonny Keraf, Akademisi Univer-

sitas Katolik Atma Jaya menambahkan bahwa RUU

EBT malah mirip ’tarian poco-poco’ yang selangkah

maju, selangkah mundur. Artinya, di satu sisi pemerin-

tah menyodorkan pasal-pasal pemanfaatan energi

hijau secara serius dan gamblang. Di sisi lain energi fo-

sil dibiarkan untuk mengambil peran.

Sebagai contoh, kata Sonny, Pasal 6 ayat 5 dan 6

menjelaskan bahwa pelaksanaan transisi pengemba-

ngan energi baru dan terbarukan dilakukan dengan te-

tap memanfaatkan pembangkit energi tak terbarukan

yang ada, sesuai kebutuhan sistem ketenagalistrikan

setempat.

Pasal tersebut, menurut Sonny, tidak konsisten

lantaran pemerintah memfasilitasi proses transisi ener-

gi dengan tetap menggunakan energi tidak ramah ling-

kungan. Bagi Sonny, proses transisi semestinya tetap

mengacu pada potensi energi terbarukan yang sudah

dimiliki.

”Termasuk dengan kebijakan pemerintah belaka-

ngan ini untuk dan pembangkitphase-out phase-down

listrik dari batu bara,” jelasnya.

Menteri Lingkungan Hidup Era Presiden Gus Dur

ini menduga. regulasi energi terbarukan sudah dibajak

dan dikerangkeng oleh pedagang fosil. Maksudnya un-

tuk tetap mengamankan serta melanggengkan kepen-

tingan mereka dengan mengorbankan kepentingan

bersama dalam menyelamatkan krisis bumi.

”Terlalu banyak dampak negatif kalau kita tetap

bertahan dengan ’tarian poco-poco’. Kredibilitas diplo-

masi global pemerintah di bidang negosiasi perubahan

iklim bisa tergerus,” kata Sonny.

Lebih dalam Sonny menyampaikan bahwa efek

lain yang akan diterima pemerintah dari hal tersebut

adalah ekspor produk industri dalam negeri bisa

terhambat oleh ketentuan standar emisi dalam seluruh

rantai produksi dan rantai pasok produk. Komitmen

mitigasi perubahan iklim Indonesia juga bisa terganjal.

Meski demikian, harus diakui bahwa Indonesia

dan sejumlah negara lain masih butuh energi fosil se-

bagai bagian dari proses transisi. Jika ingin mendorong

pemanfaatan EBT secara serius, regulasi diharapkan

fokus kepada optimalisasi potensi energi yang ramah

lingkungan. Ini perlu dilakukan karena antara wacana

dan kenyataan di lapangan biasanya tidak selalu

selaras.

Hal ini misalnya terjadi pada pengembangan EBT

yang selalu terhambat oleh karena ketidaksiapan pe-

merintah dalam memanfaatkan potensi. Seperti pada

pengembangan PLTS atap yang masih sering ter-

hambat negosiasi dengan pihak PLN.

NASIONAL

Para ahli menyatakan bahwa batu bara yang sudah dihilirisasi sedemikian rupa
memang nantinya akan menjadi energi terbarukan seperti terwujud pada
dimetil eter (DME). DME bisa dimanfaatkan sebagai pengganti LPG, yang
masih berasal dari fosil.
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B
ersama sejumlah menteri, Presiden Joko

Widodo (Jokowi) kembali berkunjung ke

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB),

Jawa Tengah. Kehadirannya di lahan seluas

4.300 hektar ini tiada lain untuk meres-

mikan implementasi tahap kedua pabrik baterai listrik.

Sejak lama, Jokowi memang ingin memiliki pa-

brik penunjang komponen kendaraan listrik (electric

vehicle) dari hulu sampai hilir secara mandiri. Kini, de-

ngan kehadiran pabrik baterai tersebut, agenda peme-

rintah untuk mengaplikasikan proyek terintegrasi mu-

lai dari komoditas nikel, pendirian , pabrik pre-smelter

kursor, pabrik katoda, pabrik baterai, pabrik pengema-

san baterai, industri mobil listrik sampai pabrik daur

ulang baterai, semakin terbuka lebar.

”Dari hulu sampai hilir, semuanya ker-end to end

jakan dalam investasi ini,” kata Jokowi awal Juni kema-

rin.

Jokowi menyatakan, proyek memiliki nilai inves-

tasi sebesar Rp 142 triliun dengan penyerapan tenaga

kerja mencapai 20 ribu orang. Dia juga mengatakan

bahwa program di bidang percepatan transisi energi ini

merupakan program pertama di dunia yang menginte-

grasikan semua produksi kendaraan ramah lingkungan

dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi.

Proses pabrikasi dilakukan di beberapa kawasan.

Kegiatan pertambangan dan peleburan nikel misalnya,

akan dipusatkan di Halmahera, Maluku Utara. Industri

refinery pemurnian, prekursor dan industri katoda

akan dilangsungkan di KITB. Sementara produksi ba-

terai berlokasi di Karawang dan pabrik mobil listriknya

terdapat di Cikarang, Bekasi.

”Negara akan mendapatkan pendapatan tam-

bahan dari investasi ini. Baik yang berupa PPh badan,

PPh karyawan, PPn-nya, kemudian PNBP-nya semua-

nya akan kita dapatkan. Dan juga memperkuat neraca

perdagangan kita, meskipun sekarang sudah surplus

selama lebih dari 20 bulan dan kita harapkan mampu

menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,”

ujar Jokowi.

Impian pemerintah punya pabrik

kendaraan elektrik yang terintegrasi dari

hulu sampai hilir akan segera terwujud.

Uang Ratusan triliun sudah masuk

kantong. Modal awal untuk biaya

pembangunan proyek baterai listrik di

Kawasan Industri Terpadu Batang.

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

Impian pemerintah punya pabrik kendaraan elektrik yang terintegrasi dari hulu sampai hilir akan segera terwujud.
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Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Pe-

nanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim,

dua investor besar yakni LG Energy Solution dan Fox-

conn Technology Group akan turut meramaikan mega

proyek ini. Menurut dia, kedua perusahaan bakal

mengisi lahan seluas 1000 hektar tahap kedua di KITB.

Kawasan ini, lanjutnya, kemungkinan akan diisi juga

oleh perusahaan asal Amerika.

Hal ini dilakukan lantaran BKPM telah menar-

getkan 50 persen dari total KITB akan terisi pada tahun

2023. Bahlil pun membocorkan bahwa nilai tambah

dari proyek hilirisasi ini mencapai USD 5,18 miliar per

tahunnya. Dengan angka yang fantastis tersebut, Bahlil

optimis kedepan Indonesia akan menjadi pemain uta-

ma dunia di industri baterai kendaraan listrik.

”Dalam dua sampai lima tahun ke depan kita

akan mengekspor produk akhir yang bernilai tambah

tinggi,” ujar Bahlil yang turut mendampingi Jokowi.

Menurut Bahlil, banyak negara iri dalam penca-

paian ini lantaran pabrik yang menyediakan pengo-

lahan komponen dari hulu sampai hilir baru terdapat di

Indonesia. Sentimen ini kian meruncing saat perusa-

haan-perusahaan besar turut meramaikan investasi di

KITB.

Sejak dibuka tahun 2021, lahan seluas 450 hektar

yang ditawarkan pemerintah pada tahap implementasi

pertama memang laku keras. Habis terjual kepada pa-

ra investor jumbo, salah satunya KCC Glass Operation.

Produsen kaca terbesar asal Korea Selatan itu akan

menempati lahan sekitar 49 hektar dengan nilai inves-

tasi sebesar Rp 5 triliun.

Sementara lahan yang disediakan sekitar 1000

hektar pada tahap kedua, akan segera digarap LG

Energy Solution dengan luas 270 hektar dan nilai in-

vestasi sebesar Rp 142 triliun.

Presiden LG Energy Solution, Lee Bang Soo me-

nyampaikan, KITB akan menjadi kawasan industri

kendaraan listrik terpenting Asia Tenggara di masa de-

pan. Di proyek ini pihaknya akan memproduksi baterai

kendaraan listrik sebesar 3,5 juta unit dan 200 mega-

watt per tahun.

Untuk membuat baterai secara massal, Konsor-

sium LG akan bekerja sama dengan PT Aneka Tam-

bang (Antam) dan Indonesia Battery Corporation

(IBC). Penandatanganan kesepakatan Joint Venture

tambang nikel akan mereka tandatangani pada Sep-

tember 2022.

”Proyek ini akan memberikangrand package

kontribusi utama bagi industri baterai sekunder global

dalam 26 tahun ke depan,” kata Lee yang juga hadir di

acara tersebut.

Bersama sejumlah menteri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berkunjung ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah. Kehadirannya di lahan
seluas 4.300 hektar ini tiada lain untuk meres-mikan implementasi tahap kedua pabrik baterai listrik.
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G
agasan tentang pelaksanaan penamba-

ngan secara tuntas ( ) sebe-Total Mining

tulnya sudah lama digulirkan Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ini tidak lepas dari adanya kegiatan per-

tambangan yang belum optimal. Bijih dan mineralisasi

kadar rendah seringkali tertinggal lantaran perusahaan

hanya fokus pada material dominan.

Kepala Seksi Pemanfaatan Batu Bara, Direktorat

Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), Dedi

Supriyanto menyebut, dalam konsep , mi-Total Mining

neral ikutan dan bahkan limbah ( ) tidak akanwaste

terbuang begitu saja. Kata dia, semuanya bisa dijadi-

kan produk yang memiliki nilai jual.

”Total itu maksudnya pilah-pilah. Jadi adanggak

versusnya. vs ,” kata DediTotal Mining selected mining

awal Juni kemarin.

Di dunia pertambangan, memangTotal Mining

belum dikenal secara luas. Sejauh ini para pemegang

IUP masih menggunakan konsep . Diselected mining

mana ada mineral yang menguntungkan, di situ mere-

ka fokus untuk melakukan penggalian di satu komo-

ditas.

Penambangan semacam ini ternyata memiliki

kelemahan di antaranya banyak blok-blok yang ter-

tinggal baik berupa mineral ikutan maupun limbah.

Menumpuk dan memerlukan banyak tempat. Pengu-

saha pun tak jarang mengeluarkan ongkos lagi untuk

menyimpan material sisa tersebut.

Padahal menurut Dedi, biaya untuk menampung

waste itu bisa dialokasikan kepada pengolahan berke-

lanjutan yang terdapat dalam konsep . BagiTotal Mining

dia, total mining itu hampir mirip dengan konsep zero

waste (nol limbah).

Praktik penambangan selektif yang

selama ini dilakukan perusahaan masih

menyisakan polemik. Mineral ikutan

hasil galian acap kali tidak

termanfaatkan secara optimal. Padahal

jika diolah, bijih hasil terak itu punya nilai

ekonomi yang lumayan. Sebagai

solusi, pemerintah berencana

menerapkan konsep penambangan

tuntas atau .total mining

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�
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”Tentu kalau tidak dilakukan, mi-total mining

salnya hanya nikel saja yang kadar tinggi, yang kadar

rendah dan sebagainya kan tinggal di situ, ketika kita

ingin mengambil lagi, ongkos lagi. Makanya konsep

Total Mining itu udah sekalian aja. Tuntasin di situ,”

ungkapnya.

Zero Waste

Mantan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja)

Rencana Induk Komoditas Minerba GSKM ini kemu-

dian menegaskan, Total Mining meniscayakan semua

blok bisa dieksploitasi dan semua material yang ter-

angkut sebisa mungkin dapat dijadikan produk.

Apabila ada semacam lobang bekas tambang

yang materialnya tidak bisa terangkat, kata dia, hal itu

masih bisa bermanfaat untuk reklamasi. ”Makanya

saya bilang itu sebisa mungkin adazero waste gak

waste,” jelasnya.

Dedi menyadari bahwa pelaksanaan Total Mining

bakal menguras tenaga yang ekstra terutama dalam

soal pembenahan regulasi. Dia mencontohkan, ketika

ada nomenklatur yang menyatakan bahwa satu Izin

Usaha Pertambanagan (IUP) harus satu komoditi, ma-

ka hal itu akan menghambat.

IUP-IUP yang komoditinya terdapat mineral iku-

tan, idealnya sudah bisa diatur dalam satu perizinan.

Hal ini kata Dedi menjadi pokok pembahasan dalam

konsep Total Mining dan sudah mendapat dukungan

dari pejabat bersangkutan.

”Jadi ketika kita ingin nambang semuanya, mi-

salnya ada beberapa komoditi di situ, perlu banyak IUP

menurut ini. Ini yang perlu selaraskan dulu. Sebaiknya

ke depan perlu kita rapikan lagi. Mau tidak mau pe-

ngikut dari mineral itu ada di situ, ” jelasnya.

Hal tersebut sejurus dengan definisi Total Mining

yang diajukan Sub Koordinator Konservasi Batubara

Kementerian ESDM, Donny P Simorangkir.

Menurutnya, adalah kegiatan pe-Total Mining

nambangan yang mengoptimalkan perolehan (reco-

very ore) dari bijih ( ) dan batu bara yang ada di seluruh

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wila-

yah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) de-

ngan memanfaatkan mineralisasi kadar rendah, bijih

kadar rendah dan mineral ikutan berdasarkan hasil

kegiatan eksplorasi dan estimasi cadangan.

Alumni Institut Teknologi Bandung ini mengata-

kan, belum ada pengertian yang baku soal ,Total Mining

baik secara akademis maupun praktis. Uraian di atas

juga, kata dia, baru sekadar usulan yang pada dasarnya

sudah menggambarkan dari .Total Mining

Agar berjalan secara baik dan benar, lanjut

Donny, harus diimbangi denganTotal Mining total

prosesing (pengolahan tuntas). Yang disebutkan ter-

akhir, kata dia mengacu pada kegiatan pengolahan

yang mengoptimalkan perolehan dari bijih dan batu

bara.

Hal tersebut kemudian digunakan sebagai input

dalam proses pengelolaan terhadap sisa hasil pe-

ngolahan dan mineral ikutan atau produk samping

untuk dapat dimanfaatkan menjadi produk yang ber-

nilai ekonomis berdasarkan hasil kajian teknis pe-

ngolahan dan pemurnian.

”Konsep bagaimana mengopti-Total Mining

malkan dan meminimalkan terjadinya sertaore losses

waste,” ungkap Donny.

Sebagai contoh, nilai pengolahan bauk-recovery

sit yang dilakukan dengan metode konvensional hanya

mencapai 56 persen. Menurutnya, masih terdapat kan-

dungan alumina (AL O ) pada sisa hasil pengolahan2 3

(SHP) tersebut dengan nilai yang cukup tinggi yakni

sebesar 39 – 43 persen.

Sementara, jika menerapkan konsep Total Mi-

ning retreatment, SHP tersebut diolah kembali ( ) oleh

perusahaan sehingga memiliki potensi ekonomis. Ke-

untungan lainnya adalah berkurangnya biaya penanga-

nan dan perawatan material sisa hasil pengolahan

bauksit tadi.

Adapun metode pengolahan tuntas pada komo-

ditas batu bara yakni dengan cara memanfaatkan reject

coal agar dapat digunakan sebagai pupuk bagi kegiatan

di area tambang maupun Rehabilitasi Daerah Sungai

(DAS).

”Menjaga kapasitas ROM agar dapat me-stockpile

nampung batu bara lebih banyak Mengurangiraw coal

biaya untuk ke area tambang,” je-rehandle dumping

lasnya.

Di sisi lain, Dedi menyebut bahwa pemberlakuan

Total Mining terhadap komoditas batuan hitam itu be-

lum terlalu relevan. SHP batu bara menurut dia masih

sebatas lumpur, pasir, dan (Faba).fly ash bottom ash

”Nah batu bara ini terdeteksi itu setelah dibakar jadi

abu, manfaatin aja abunya,” ujarnya.nah

Menurutnya, pengusaha batu bara juga saat ini

sudah cukup baik dalam pemanfaatan Faba. Di Pem-

bangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya misalnya,

limbah energi fosil ini dijadikan sebagai substitusi se-

men dan bahan baku infrastruktur seperti jalan, tempat

ibadah dan lain-lain.

”Paradigma menjadi barang yang bisa di-waste

manfaatkan, nah disitulah kita dorong, peneliti, aka-

demisi ke arah sana. Untuk meneliti barang-barang apa

yang bisa diekstrak dari situ. Kan secara keterdapatan

kita nambang lagi. Kira-kira gitu,” tandasnya.nggak
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M
ASYARAKAT dunia sedang bergerak me-

nuju ke pemanfaatan energi bersih.

Secara perlahan sumber energi kotor

mulai ditinggalkan. Energi baru ter-

barukan yang lebih bersih pun menjadi

pilihan. Trend ini setidaknya berimplikasi pada prospek

bisnis perusahaan-perusahaan tambang khususnya

batu bara.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara

Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir menegaskan bahwa

industri batu bara saat ini dan ke depan akan penuh

dengan dinamika. Salah satunya bagaimana era indus-

tri batu bara yang mulai mengarah ke transisi energi

dan komitmen perusahaan tambang dalam pelestarian

lingkungan.

Indonesia lanjut Pandu telah menetapkan komit-

men dalam penanganan perubahan iklim melalui

dokumen (NDC).Nationally Determined Contributions

Perusahaan menargetkan penurunan emisi pada ta-

hun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41%

dengan dukungan internasional. Semangat yang sama

juga ada dalam Presidensi G20 mendatang dengan titik

perhatian pada transisi energi.

Dalam pertemuan kedua dari agenda Energy

Transitions Working Group (ETWG), Pemerintah Indo-

nesia akan fokus pada tiga isu penting yakni aspek ke-

tahanan energi, transisi energi dan kerja sama di bi-

dang energi.

Saat ini batu bara masih mendominasi sebagai

sumber energi nasional. Kurang lebih 37% pasokan

Pemerintah sudah menetapkan

rencana untuk terus mengurangi

pemanfaatan energi fosil. Ini tentu

menjadi tantangan bagi industri batu

bara. Namun dalam situasi tersebut

ada sejumlah peluang investasi yang

bisa dimanfaatkan.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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listrik nasional berasal dari PLTU. Namun secara per-

lahan Indonesia akan kurangi pasokan listrik dari batu

bara. Di sisi lain berbagai upaya meningkatkan porsi

energi baru dan terbarukan pun dilakukan.

”Dalam semangat ini, APBI sebagai mitra Peme-

rintah akan aktif mengkomunikasikan dan mensosiali-

sasikan upaya-upaya pengurangan jejak karbon dalam

kegiatan usaha. Kita memerlukan strategi dan kola-

borasi yang tepat untuk mengembangkan sumber

energi terbarukan di Indonesia,” ungkap Pandu.

Sementara Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy

Arif menegaskan komitmen Kementerian ESDM dalam

mendukung upaya dekarbonisasi. Salah satunya de-

ngan mendorong hilirisasi batu bara.

”Saat ini Pemerintah terus mendorong pengem-

bangan proyek-proyek hilirisasi batu bara untuk mela-

kukan substitusi bahan bakar karbon dalam hal ini

minyak dan gas dan bahan baku industri kimia seperti

methanol dan DME, gasoline, oleifin, briket batu bara,

semi dan lainnya” terang Irwandy.cokes

Produk-produk tersebut menurut Irwandy diha-

rapkan akan diserap oleh industri dalam negeri ter-

masuk industri rumah tangga.

Saat ini menurut catatan Kementerian ESDM su-

dah ada 13 program hilirisasi batu bara yang sedang

berjalan. Sudah ada beberapa yang masuk sebagai Pro-

gram Strategis Indonesia yang ditergetkan selesai pada

tahun 2024. Beberapa perusahaan tambang yang se-

dang membangun pabrik hilirisasi atau mineral dan

batu bara. Mulai dari pabrik gasifikasi batu bara yang

dikembangkan oleh PTBA, Air Product dan PT Pertami-

na (Persero). Lalu ada juga proyek gasifikasi batu bara

yang menghasilkan methanol seperti yang sedang di-

bangun oleh PT Kaltim Prima Coal dan di PT Arutmin

Indonesia. Juga pembangunan Underground Coal Ga-

sification (USG) dan beberapa proyek hilirisasi batu

bara lainnya.

Langkah hilirisasi batu bara menjadi salah satu

langkah perusahaan tambang batu bara untuk berta-

han di tengah transisi energi. Selain menciptakan pasar

secara khusus untuk pasar domestik. Konsumsi batu

bara untuk hilirisasi ini pada akhirnya akan meningkat

dari 1,15 juta ton pada tahun 2024 menjadi 11,8 juta ton

pada tahun 2025.

”Dekarbonisasi akan berhasil apabila didukung

oleh seperti metal, tembaga, panadiun,green metal

nikel, kobal, platinium. Indonesia punya 3 mineral pen-

ting tersebut penting dalam menciptakan ekosistem

dalam mendukung pengembangan industri baterai

nasional,” terang Irwandy.

Irwandy Arif, Staf Khusus Menteri ESDM

Indonesia punya 3 mineral penting tersebut penting dalam menciptakan ekosistem dalam mendukung pengembangan industri baterai nasional.
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Jika itu semua tidak terjadi maka upaya dekar-

bonisasi dari industri batu bara pun tidak akan terjadi.

“Ini tantangan yang tidak hanya dialami oleh Indonesia

tetapi juga negara lain,” tandas Irwandy.

Pemerintah pun mendukung hilirisasi batu bara

dalam bentuk insentif fiscal seperti royalti batubara

khusus untuk proyek gasifikasi menjadi 0%, pemberian

holiday tax deductibledan . Formulasi harga khusus

batu bara untuk kegiatan hilirisasi batu bara, royalti 0%

untuk batu bara yang digunakan untuk kegiatan hili-

risasi meski masih ada diskusi terkait hal ini.

Irwandy menegaskan bahwa setiap upaya de-

karbonisasi akan membuka peluang investasi. ”Jangan

terpaku pada kegiatan menggali batu bara saja. Kalau

seperti ini mereka akan ketinggalan. Tentunya ini yang

diharapkan untuk kemajuan pertambangan Indone-

sia,” tandas Irwandy.

Deputi Bidang Pertambangan, Kemenko Maritim

dan Investasi Septian Hario Seto mengingatkan untuk

tetap kritis terhadap upaya dekarbonisasi dan transisi

energi. “Jangan sampai kita yang melaksanakan upaya

dekarbonisasi dan transisi energi akan mempengaruhi

target pertumbuhan nasional. Kita tidak mau nantinya

biaya energi untuk industri menjadi lebih mahal se-

hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi na-

sional,” tandas Septian.

Upaya dekarbonisasi menurutnya akan berdam-

pak cukup besar pada industri yang memubutuhkan

energi cukup besar. Sebut saja industri yangsmelter

sejauh ini masih sulit menggantikan sumber energi

batu bara ke energi baru dan terbarukan kecuali bisa

ketemu PLTA.

Septian pun menjelaskan bahwa dalam diskusi-

nya dengan pihak Tesla. Inc., pihak perusahaan bahkan

Elon Mask lebih percaya pada pengembangan CCUS

karena sifatnya permanen ketimbang penyerapan kar-

bon lewat reforestrasi, konservasi. ”Untuk di Kaltara

misalnya ada sebagian yang gunakan batu bara, kita

tinggal lihat CCUSnya di Kalimantan Timur. Karena ka-

lau digunakan pipa tidak terlalu jauh,” terang Septian.

Septian melihat transisi energi merupakan suatu

yang sangat penting. Ada banyak eksercise yang dila-

kukan. ”Tetapi intinya bagaimana kita bisa membeli

PLTU dengan IRR pasar dan PLTU tersebut masih pu-

nya PPA 25 tahun maka yang bisa dilakukan maka kita

lakukan selama 10 tahun. Di tahun keearly retirement

15 PLTU tersebut akan pensiun. Pihak pembeli IPP

punya 15 tahun . Sisanya 10 tahun daricashflow carbon

trading yang bisa dilakukan,” terang Septian.

Satu hal yang sangat penting menurut Septian

adalah kebijakan soal .carbon trading

Septian juga mengingatkan bahwa jangan sampai

hanya fokus pada upaya mengurangi PLTU. Tetapi juga

mulai merencanakan pembangunan pembangkit yang

akan menggantikan peran PLTU tersebut.

”Peluang investasinya adalah bagaimana kita mu-

lai melakukan upaya keluar dari PLTU secara perlahan

di sisi lain mulai mengembangkan pembangkit EBT.

Beberapa korporasi di industri batu bara sudah me-

lakukannya.

Pemerintah mendukung hilirisasi batu bara dalam bentuk insentif fiscal seperti royalti batubara khusus untuk proyek gasifikasi menjadi 0%, pemberian holiday dan
tax deductible.
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Ya, selain hilirisasi batu bara untuk menghasilkan

produk rendah karbon, perusahaan tambang juga bisa

mengambil bagian dalam pengembangan energi baru

dan terbarukan. Saat ini beberapa perusahaan tam-

bang batu bara telah mengembangkan proyek-proyek

energi terbarukan. Sebut saja PT Indika Energy,Tbk.,

PT. Harum Energy Tbk, PT. TBS Energi Utama Tbk. PT.

Bumi Resources Tbk.

Ekspansi ke proyek-proyek non batu bara juga di-

topang oleh kondisi industri yang sedang bagus. Peru-

sahaan-perusahaan tambang sedang memiliki kas

yang cukup tebal yang membuatnya lebih leluasa me-

lakukan ekspansi.

Selain itu, pengembangan energi baru dan terba-

rukan juga sudah semakin menarik karena proyek-

proyek EBT harus juga masuk akal dari sisi finansial. Ini

disampaikan Azis Armand, Vice President Director &

Group CEO PT. Indika Energy Tbk. Menurutnya proyek

dekarbonisasi harus lebih dalam mengurangivisible

karbon dengan tentunya selaras dengan kebijakan pe-

merintah. Selain itu perusahaan juga dapat meng-

gunakan teknologi dalam mengurangi karbon untuk

produksi sehari-hari.

Hal senada juga disampaikan Adika Nuraga Ba-

krie (Aga) selaku Presiden Direktur PT. Bumi Resour-

ces Tbk. yang memiliki strategi batu bara dan beyond

batubara. Digitalisasi dengan data analitik dari pema-

kaian bahan bakar dimana dengan karbon yangoutput

dihasilkan menjadi salah satu langkah yang diambil.

Aga yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum

APBI Bidang Hilirisasi memandang saat ini adalah saat

yang tepat dalam mengembangkan modal untuk diver-

sifikasi bisnis.

Dalam hal ini, perusahaan yang dipimpinnya ber-

fokus pada hilirisasi batu bara menjadi methanol se-

bagai nya. Methanol ini bertujuan untukend product

mendukung program Pemerintah dalam menyukses-

kan penggunaan B20 dan juga B30. Selain dalam bisnis

batu bara, Aga juga mengatakan bahwa salah satu pe-

rusahaan mineralnya memfokuskan untuk mempro-

duksi tembaga, dimana tembaga ini memiliki peluang

yang krusial untuk kebutuhan .electric vehicle

Demikian juga dengan PT Harum Energy,Tbk.

(HRUM) Presiden Direktur HRUM Ray Antonio Gunara

mengakui penurunan jejak karbon sejauh ini masih

memiliki banyak tantangan. Dari segi oprasional me-

mang banyak sekali tantangan untuk melakukan transisi

energi. Namun, Ray mengungkapkan pada Harum Ener-

gy sendiri bukan hanya investasi di pembangkit energi

listrik yang lebih bersih tapi juga berinvestasi di ekosis-

tem yang lebih menunjang baik itu di industri hulu.

Sebut saja penambangan nikel maupun di indus-

tri hilirnya seperti di kendaraan listrik. Namun tidak

dipungkiri saat ini Harum Energy masih menjalankan

bisnisnya di industri hulu yaitu di industri nikel maupun

mix stream di industri pengolahan nikel dan kedepan-

nya Harum Energy Tbk. akan terus mengembangkan

industrinya demi untuk meningkatkan nilai tambah.

****

Upaya lain yang juga dilakukan perusahaan tam-

bang dalam menekan emisi karbon adalah reklamasi

dan pasca tambang. Perusahaan tambang memiliki ke-

wajiban untuk melakukan reklamasi dan pasca tam-

bang atas area yang telah dieksploitasi.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba

Sunindyo Suryo Herdadi upaya yang dilakukan pe-

rusahaan tambang berupa peningkatan nilai reklamasi

dapat berpengaruh besar dalam target penurunan emi-

si pada 2050. Selain itu pelaksanaan reklamasi pro-

gresif tetap juga memberi manfaat pada peningkatan

penerimaan negara. Prusahaan juga didorong untuk

terus meningkatkan capaian reklamasi apabila mela-

kukan kenaikan produksi yang akan membuka lahan

lebih luas.

Sejalan dengam apa yang diutarakan Sunindyo,

para pelaku usaha meresponi dengan positif. Priyadi

selaku Direktur Utama PT. Adaro Indonesia menje-

laskan para pelaku usaha siap untuk melakukan re-

klamasi tambang dan juga siap untuk melakukan re-

habilitasi DAS. Ini terbukti dengan program Bukit Me-

noreh yang melibatkan beberapa perusahaan anggota

APBI-ICMA. Harapannya keterlibatan masyarakat agar

lebih aktif dalam proses reklamasi dan rehabilitasi DAS

ini.

Reklamasi sejauh ini telah dilakukan oleh para

pelaku usaha, harapannya reklamasi ini dapat dinilai

sebagai upaya pengurangan jejak karbon. Selain itu,

reklamasi tidak dilakukan semata-mata sebagai kewa-

jiban pascatambang. Namun juga perlu diperhatikan

langkah-langkah yang perlu dilakukan setelah lahan

dikembalikan ke pemerintah. Kiranya perlu juga penyi-

apan kajian terkait pengembangan multi usaha.

Pengembangan energi baru dan terbarukan juga sudah semakin menarik
karena proyek-proyek EBT harus juga masuk akal dari sisi finansial.
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T
ERHITUNG mulai Agustus 2022, Uni Eropa

akan menghentikan impor batu bara dari

Rusia. Ini merupakan langkah tegas yang

diambil sebagai respon atas aksi invasi Rusia

ke Ukraina. Sikap ini bukan tanpa risiko. Rusia

merupakan negara pemasok batu bara dan gas terbe-

sar ke negara-negara Uni Eropa. Negeri Beruang Merah

ini mensuplai sekitar 54% dari total kebutuhan batu

bara di wilayah tersebut. Disusul Amerika Serikat dan

Australia yang secara total keduanya menguasai 30%

dari pasokan batu bara. Sisanya dari negara produsen

batu bara lainnya.

Ketika pasokan dari Rusia dihentikan maka ne-

gara-negara Uni Eropa harus mencari tambahan paso-

kan dari produsen lain. Jumlahnya pun tidak kecil. Se-

jauh ini, Australia dan Afrika Selatan yang dibidik. Afrika

Selatan dilaporkan sudah mengapalkan beberapa ton

batu bara untuk pasar Uni Eropa.

Bagi Indonesia sebagai produsen batu bara glo-

bal, Uni Eropa juga menjadi salah satu pasar potensi

saat ini. Sejauh ini pun sudah ada pembicaraan dengan

beberapa negara. Juga sudah ada pengapalan meski

masih dalam jumlah yang belum signifikan.

Komunikasi yang dibangun diantaranya dengan

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI). Hal

ini dijelaskan Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia.

Dalam beberapa kesempatan Hendra menyebutkan

Beberapa negara dari Uni Eropa mulai

membidik batu bara asal Indonesia. Ini

untuk mengantisipasi terhentinya

pasokan dari Rusia  mulai Agustus

mendatang. Ada sejumlah tantangan

untuk masuk ke pasar di kawasan Uni

Eropa.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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APBI telah berkomunikasi dengan beberapa Duta Be-

sar negara Uni Eropa. Ada juga yang secara langsung

menyelenggarakan pertemuan.

Di Bulan April misalnya, atas inisiasi KBRI Berlin

telah diselenggarakan pertemuan virtual terbatas APBI

dan KADIN yang membahas tentang peluang ekspor

batu bara ke Jerman. Duta Besar RI untuk Jerman HE.

Arif Havas Oegroseno yang memimpin pertemuan

menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan sebagai

salah satu upaya mencari jalan atas gejolak politik di

Ukraina.

Dijelaskan bahwa mencermati dampak gejolak

geopolitik akibat invasi Rusia ke Ukraina dimana Uni

Eropa telah memutuskan untuk menghentikan impor

batu bara dari Rusia. Kebijakan UE tersebut akan ber-

laku efektif Agustus 2022 mendatang. Jerman sendiri

termasuk negara yang kebutuhan energinya sangat

tergantung dengan pasokan gas dan impor batu bara

dari Rusia. Sekitar 9 juta ton batu bara yang diimpor

Jerman dari Rusia di tahun 2021.

Sementara per Agustus nanti, negara yang dike-

nal dengan sebutan Der Panser ini akan harus meng-

hentikan impor batu bara dari Rusia. Jerman sejauh ini

masih tetap mempertahankan impor gas dari Rusia

karena negara ini masih sangat bergantung pada impor

gas dari negerinya Vladimir Putin. Jerman sendiri bah-

kan belum memiliki fasilitas terminal gas.

Mengatisipasi situasi tersebut, Jerman mengam-

bil beberapa langkah strategis. Negara ini telah mem-

pertimbangkan untuk menunda rencana bauran ener-

gi mereka menuju ke total energi hijau. Sebelumnya

direncanakan pada 2030 akan sepenuhnya mening-

galkan penggunaan batu bara. Namun melihat situasi

yang terjadi saat ini target menuju energi terbarukan

bakal tertunda selama 25 tahun. Jerman dikabarkan

akan mereformasi rencana energi mereka termasuk

membolehkan penggunaan batu bara untuk semen-

tara waktu dalam masa transisi.

Dari keterangan di laman APBI disebutkan bahwa

Jerman menjadi salah satu potensi pasar batu bara

Indonesia. Dengan dinamika yang berkembang sangat

cepat ini, akan membuka peluang bagi Indonesia seba-

gai eksportir batu bara termal terbesar di dunia untuk

masuk ke pasar Jerman. Untuk itu, KADIN dalam per-

temuan tersebut berencana mengkoordinasi pelaku

usaha bekerjasama dengan APBI sebagai suatu kesa-

tuan ”Indonesia Inc”. Ini dilakukan untuk menjajaki

peluang pasar di Eropa khususnya Jerman.

Ketika itu, KADIN mengusulkan agar direnca-

nakan suatu kunjungan misi dagang pelaku usaha In-

donesia termasuk industri batu bara ke Jerman. Lang-

kah proaktif tersebut perlu dilakukan memanfaatkan

momentum sebagai Presidensi G20.

Dari informasi yang diperoleh saat ini sudah ada

Terhitung mulai Agustus 2022, Uni Eropa akan menghentikan impor batu bara dari Rusia. Ini merupakan langkah tegas yang diambil sebagai respon atas aksi
invasi Rusia ke Ukraina.
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langkah maju terkait penjualan batu bara ke Jerman.

Negara ini membutuhkan pasokan batu bara dari

Indonesia antara 5 sampai 6 juta ton. Itu pun sangat

jauh dibawah permintaan Jerman.

Menurut Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu-

bara, Lana Saria kebutuhan batu bara Jerman setahun

mencapai 31,5 juta ton. Selama ini 50% dari total ke-

butuhannya dipasok oleh Rusia. Awalnya Jerman ber-

harap, Indonesia akan mengisi kekurangan pasokan

setelah Rusia tidak lagi memasok. Namun sejauh ini

hanya mampu memenuhi 5 sampai 6 juta ton dalam

setahun.

Selain Jerman, negara Eropa yang juga serius

menjajaki potensi memasok batu bara ke negaranya

adalah Polandia. Asosiasi Pertambangan Batubara In-

donesia (APBI-ICMA) bahkan telah menerima kun-

jungan diskusi dari Perwakilan Kedutaan Besar Polan-

dia di Jakarta. Hadir juga perwakilan perusahaan

RAFAKO S.A. pada awal Juni. Dari APBI hadir beberapa

perusahaan anggota seperti PT Batara Perkasa, Medco

Mining, PT Bukit Asam Tbk, PT Indomining, PT Adimitra

Baratama Nusantara, PT Karya Putra Borneo, PT Indo-

minco Mandiri.

Sebagaimana diketahui, Rafako S.A. merupakan

Badan Usaha Milik Negara Polandia yang menyediakan

solusi khusus untuk pembangkit listrik, pembangkit

panas serta sektor minyak dan gas baik dalam negeri

maupun luar negeri. Lembaga ini juga mengutamakan

perlindungan lingkungan, yaitu dengan membuat ber-

bagai inovasi pengurangan karbon di era dekarboni-

sasi.

Dijelaskan bahwa di pertemuan tersebut dibahas

terkait kerjasama pada sektor batu bara, termasuk

pasokan batu bara. Saat ini Rafako S.A. membutuhkan

batu bara dengan spesifikasi nilai kalori diatas 5000 dan

sulfur total sebanyak 1,5%.

Untuk diketahui, di Polandia sendiri masih ada 3

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang bero-

perasi. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, pasokan batu ba-

ra ke PLTU tersebut mulai terganggu. Situasi semakin

sulit ketika mulai memasuki periode musim dingin di

Polandia dimana kebutuhan energi akan meningkat.

Sehingga PLTU Polandia membutuhkan pasokan batu

bara sebanyak 3 juta ton untuk satu PLTU. Artinya se-

tidaknya butuh 9 juta ton batu bara yang akan dicampur

dengan batu bara yang berasal dari Rusia.

Hendra dalam suatu kesempatan menjelaskan

bahwa pasar batu bara Eropa memiliki spesifikasi yang

khusus yang biasanya di kalorit 5000 ke atas. Untuk

yang seperti ini tidak banyak produsen batu bara di

Indonesia yang miliki. Aspek lainnya adalah soal biaya

pengangkutan pun juga menjadi salah satu pertim-

bangan. Posisi Indonesia dinilai kurang diuntungkan

untuk pemenuhan di Pasar Atlantik dibanding negara-

negara pesaing seperti Afrika Selatan, Australia, Ko-

lombia hingga Amerika Serikat.

PT Adaro Energy Indonesia,Tbk lewat Head of

Corporate Communication Febrianti Nadira menjelas-

kan Perusahaan akan menjalankan bisnis sesuai de-

ngan panduan di tahun 2022 yang telah ditetapkan. Di

tahun 2022 ini Perseroan memasang target produksi

batu bara sebesar 58 – 60 juta ton.

NASIONAL

Polandia masih memiliki 3 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang beroperasi. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, pasokan batu bara ke PLTU mulai terganggu.



45Edisi 20 Mei - 20 Juni 2022/Th. XVII

”Adaro akan tetap fokus terhadap efisiensi dan

keunggulan operasional. Lebih lanjut, kami harus

memastikan bahwa bisnis ini akan dapat bertahan di

tengah berbagai siklus melalui aktivitas bisnis yang

stabil dan berkelanjutan,” tandas Febrianti.

Terkait potensi pasar Eropa, Febrianti men-

jelaskan bahwa Adaro akan terus mengikuti perkem-

bangan pasar dengan tetap menjalankan kegiatan ope-

rasional sesuai rencana di tambang-tambang milik pe-

rusahaan dengan fokus untuk mempertahankan mar-

jin yang sehat dan kontinuitas pasokan ke pelanggan.

”Adaro juga akan senantiasa mengikuti ketentu-

an DMO dan kami masih menjaga pasar ekspor di wi-

layah Asia Tenggara, China, Asia Timur, India, Selandia

Baru,” lanjutnya.

Dijelaskan bahwa pada kuartal 1 tahun 2022,

komposisi penjualan domestik Adaro sebesar 30%,

sedangkan pasar ekspor sebesar 70%. Wilayah Asia

Timur dan Asia Tenggara menduduki posisi tertinggi

untuk destinasi ekspor yang masing masing mengam-

bil porsi 27% dan 17%. Selanjutnya pasa India mengu-

asai 13%, China 10%, dan sebanyak 3% ke negara-

negara lainnya.

Sementara PT Bumi Resources,Tbk mengaku

masih akan melihat potensi pasar Eropa. Namun untuk

saat ini emiten berkode BUMI ini menyebutkan bahwa

pihaknya sudah kembali ke kapasitas produksi yang

normal. Setelah sebelumnya kegiatan produksi ter-

ganggu oleh curah hujan yang tinggi.

”Sejauh ini kami tidak khusus menyasar ke satu

Negara di Eropa. Tergantung pada spesifikasi dan harga

yang dapat diterima,” terang Direktur dan Sekretaris

Perusahaan PT Bumi Resources,Tbk (BUMI) Dileep

Srivastava.

Dileep juga menjelaskan bahwa pasokan ke

Eropa selain lewat mekanisme kontrak dengan satu

satu pembeli di negara tersebut, tetapi juga ada yang

lewat para spot.

Sementara untuk paruh pertama tahun ini, Dileep

menjelaskan bahwa aktivitas produksi terganggu oleh

curah hujan yang tinggi. ”Hujan telah mempengaruhi

produksi pada paruh pertama tahun 2022. Ini menjadi

tantangan bagi sektor batu bara untuk memenuhi tar-

get produksi tahunan,” terang Dileep.

Waskito Tanuwijoyo, Direktur PT Tawabu Mineral

Resources mengatakan bahwa situasi saat ini di ka-

wasan Eropa lebih merupakan konsekwensi perta-

rungan politik. ”Konsekuensi dari pertarungan politik

seperti perang dingin pasca PD II. Blok Barat mau me-

nang sendiri dan memberi sanksi ke Rusia yang tidak

masuk akal. Maka Rusia membalas dengan mengu-

rangi suplai energi (gas) ke Eropa Barat. Dengan sangat

terpaksa mereka akan mengaktifkan lagi PLTU dan me-

narik rencana mengurangi energi fosil,” terang Was-

kito.

Ini juga yang mendorong kenaikan permintaan

batu bara di negara-negara Uni Eropa. Untuk menga-

mankan pasokan batu bara, negara-negara anggota

Uni Eropa mulai berlomba mencari sumber batu bara

di luar Rusia. Termasuk Indonesia meski dari sisi posisi

kurang menguntungkan.

”Sejauh ini kami belum berencana masuk ke

pasar Eropa karena produksi tidak cukup besar untuk

masuk pasar baru. Disamping itu sekarang untuk

meningkatkan produksi perlu waktu lama karena alat

berat masih sulit didapat,” ungkap Waskito. .

Ia juga menegaskan bahwa pasar Asia masih cu-

kup bagus untuk menyerap produksi batu bara In-

donesia. ”Mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi di

Asia tidak banyak terpengaruh,” tandasnya.

Permintaan batu bara ke depan diperkirakan

akan meningkat seiring mulai memasuki musim di-

ngin. Kebutuhan energi akan meningkat termasuk di

kawasan Eropa.

NASIONAL

Adaro mengikuti perkembangan pasar dengan tetap menjalankan kegiatan operasional sesuai rencana di tambang-tambang milik perusahaan dengan fokus untuk
mempertahankan marjin yang sehat dan kontinuitas pasokan ke pelanggan.
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H
arga batu bara yang terus melesat turut

membawa berkah bagi kontraktor tam-

bang. Sebab, para pemilik tambang ber-

lomba-lomba menggenjot produksi, me-

manfaatkan momentum harga yang

sedang moncer. Pada Juli lalu, Harga Batubara Acuan

(HBA) tercatat sebesar USD 319 per ton. Angka yang

fantastis.

Menurut Direktur Teknik Dan Lingkungan Ditjen

Minerba Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi

mengatakan, meskipun harga sedang tinggi, perusa-

haan tambang tetap diimbau untuk mengacu pada

target produksi perusahaan yang disetujui Pemerintah

dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB).

Selain itu, kata Sunindyo, kontraktor tambang ju-

ga diminta untuk memperhatikan prinsip penamba-

ngan yang baik dan benar alias ,good mining practices

terutama soal aspek keselamatan kerja atau .safety

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

Tingginya harga batu bara membawa

dampak positif bagi pemain usaha

jasa. Tahun ini, lima besar kontraktor

tambang tercatat memasang kenaikan

target . Secara berurutan,overburden

mereka adalah PT Pamapersada

Nusantara, PT Bukit Makmur Mandiri

Utama, PT Putra Perkasa Abadi, PT

Cipta Kridatama, dan PT Saptaindra

Sejati.



LAPORAN KHUSUS

47Edisi 20 Mei - 20 Juni 2022/Th. XVII

”Harga batu bara yang menguat tentu diiringi de-

ngan proyeksi target produksi perusahaan sebagai-

mana yang disetujui dalam RKAB. Hal ini mendorong

pula target kinerja kontraktor untuk memanfaatkan

momentum harga yang sedang naik, tentunya dibatasi

kuota nasional” ungkapnya kepada TAMBANG, akhir

Juli lalu.

Tahun ini, Pemerintah mematok kuota produksi

batu bara nasional sebesar 663 juta ton. Naik dari ca-

paian tahun sebelumnya sebesar 614 juta ton. Hingga

Juni lalu, realisasi produksi batu bara nasional menca-

pai 294 juta ton, atau sebesar 44 persen dari target hing-

ga akhir tahun.

”Prospek ke depan terkait kinerja kontraktor

perlu adanya sinergi dengan pemegang izin tambang.

Kon-traktor diharapkan menjalankan kaidah teknik

pertam-bangan yang baik agar tidak terjadi kecelakaan

mau-pun kerusakan lingkungan,” sambung Sunindyo.

Berdasarkan target volume pemindahan tanah

atau pada tahun 2022, tercatat ada limaeverburden

pemain besar kontraktor tambang di Indonesia. Secara

berurutan, mereka adalah PT Pamapersada Nusantara,

PT Bukit Makmur Mandiri Utama, PT Putra Perkasa

Abadi, PT Cipta Kridatama, dan PT Saptaindra Sejati.

PT Pamapersada Nusantara

Urutan pertama kontraktor tambang terbesar

diduduki oleh PT Pamapersada Nusantara. Anak Usaha

PT United Tractors Tbk ini, pada tahun 2022, menca-

nangkan target sebesar 937 jutaoverburden bank cubic

meters (bcm). Angka tersebut naik 10 persen dari rea-

lisasi tahun lalu yang tercatat sebesar 852 juta bcm.

Meskipun pada pertengahan tahun lalu Pamaper-

sada angkat kaki dari tambang PT Adaro Indonesia,

namun perusahaan tetap dapat menjaga target dengan

mengandalkan proyek yang ada.

”Target tersebut dari saja. Tanpaexisting client

proyek Adaro, Pamapersada masih dapat memperta-

Dalam juta bcm
Diolah dari berbagai sumber berdasarkan target tahun 2022.overburden

Lima Besar Kontraktor Tambang di Indonesia

Di luar batu bara, Pamapersada juga punya portofolio di tambang mineral. Sejak tahun 2018, Pamapersada resmi menjadi pemegang saham mayoritas
PT Agincourt Resources, perusahaan tambang emas di Sumatera Utara.
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hankan produksi,” ungkap Sekretaris Perusahaan Uni-

ted Tractors, Sara Loebis saat dikonfirmasi TAMBANG,

akhir Juli lalu.

Pamapersada punya catatan sejarah yang cukup

panjang sebagai perusahaan kontraktor pertamba-

ngan. Perusahaan ini bernaung di bawah United Trac-

tors yang menjadi distributor alat berat, di antaranya

merek Komatsu, UD Trucks, Bomag, dan Tadano.

Soal bisnis jasa, Pamapersada menyediakan ber-

bagai layanan di seluruh tahap pertambangan, mulai

dari desain tambang, eksplorasi, ekstraksi, hauling,

barging, pengangkutan, pemasaran, hingga reklamasi

dan revegetasi.

Pada tahun 2021, Pamapersada menggarap tam-

bang milik PT Bukit Asam Tbk, PT Indominco Mandiri,

PT Kideco Jaya Agung, PT Kaltim Prima Coal, PT Jem-

bayan Muara Bara, PT Anugerah Bara Kaltim, PT Tru-

baindo Coal Mining, PT Telen Orbit Prima, PT Asmin

Bara Bronang, PT Bharinto Ekatama, PT Arutmin Indo-

nesia, PT Suprabari Mapanindo Mineral, PT Berau Coal,

dan PT Berau Coal Gurimbang.site

Di luar batu bara, Pamapersada juga punya por-

tofolio di tambang mineral. Sejak tahun 2018, Pama-

persada resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT

Agincourt Resources, perusahaan tambang emas di

Sumatera Utara.

PT Bukit Makmur Mandiri Utama

Selanjutnya, PT Bukit Makmur Mandiri menem-

pati urutan kedua sebagai kontraktor tambang terbesar

di Indonesia. Anak usaha PT Delta Dunia Makmur Tbk

ini, pada tahun 2022, mencanangkan target volume

overburden sebesar 480 juta sampai 565 juta bcm, serta

target produksi batubara sebesar 74 juta sampai 86 juta

ton. Tahun lalu, Bukit Makmur mencetak volume over-

burden sebesar 326 juta bcm, dengan produksi batu

bara sebesar 53 juta ton.

Menurut Delta Dunia,Head of Investor Relations

Regina Korompis, kenaikan target tahun ini berdasar-

kan sejumlah kontrak yang didapat tahun lalu. Bukit

Makmur memperoleh kontrak jasa tambang dari anak

usaha PT Bayan Resources Tbk, yakni PT Indonesia

Pratama. Kontrak tersebut memiliki jangka waktu hing-

ga Desember 2031 dengan nilai sekitar Rp 26 triliun.

Pengerjaan proyek tersebut dimulai tahun ini.

Selain itu, Bukit Makmur juga mengantongi kon-

trak baru dari PT Adaro Indonesia untuk tambang Tu-

tupan, Kalimantan Selatan. Perjanjian kontrak tersebut

memiliki jangka waktu hingga Desember 2025. Dalam

kontrak tersebut, perusahaan dipercaya memegang

jatah sebesar 234 juta bcm dan produksioverburden

batu bara 44 juta ton.

Berdiri sejak tahun 1998, Bukit Makmur Mandiri

terus bertumbuh dan kini menggarap sepuluh tam-

bang batu bara papan atas di Indonesia.

Ekspansi Bukit Makmur menjalar ke luar negeri.

Pada akhir 2021, Bukit Makmur menyelesaikan akuisisi

bisnis usaha jasa pertambangan batu bara open cut

Berdiri sejak tahun 1998, Bukit Makmur Mandiri terus bertumbuh dan kini menggarap sepuluh tambang batu bara papan atas di Indonesia.
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mining east di Australia. Langkah ini diklaim sebagai

batu loncatan perusahaan menjadi pemain global,

memperluas basis pelanggan terkemuka dunia seperti

BHP Biliton-Mitsubishi Alliance dan Queensland Go-

vernment Owned Corporation.

PT Putra Perkasa Abadi

Petumbuhan performa dan kinerja yang melesat

dalam beberapa tahun terakhir, mengerek posisi PT

Putra Perkasa Abadi (PPA) sebagai kontraktor tambang

terbesar ketiga. Pada tahun 2022, target overburden

PPA dipasang sebesar 267 juta bcm. Sedangkan tahun

lalu, realisasi Putra Perkasa tercatat sebe-overburden

sar 167 juta bcm. Soal proyeksi, tahun depan PPA akan

memperoleh tambahan volume sebesaroverburden

150 juta bcm.

Kalau melihat rekam jejaknya, PPA memulai de-

but proyek sebagai kontraktor skala biasa. Dibanding

kompetitor selevelnya, usia PPA tebilang paling belia.

Masuk ke sektor usaha jasa sejak tahun 2005, dimulai

dengan level performa sekitar 400 ribu bcm per tahun.

Dalam rentang delapan tahun kemudian, perfor-

ma PPA merangkak naik menjadi enam juta bcm. Lalu

di tahun 2019, sanggup mencetak lompatan drastis ke

angka 190 juta bcm. Kontrak terbesar PPA ada di tam-

bang PT Borneo Indobara, anak usaha Sinarmas Mi-

ning di Kalimantan Selatan, dan PT Multi Harapan

Utama di Kalimantan Timur.

Salah satu kunci utama pertumbuhan perusa-

haan yang signifikan itu, ialah dengan memperkuat

kompetensi sumber daya manusia. Sejak tahun 2012,

PPA mendirikan PPA Academy, lembaga khusus untuk

menempa keterampilan karyawan dan pekerja. Setiap

tenaga segar yang baru lulus dari sekolah formal, ketika

hendak bergabung dengan PPA, akan dibina terlebih

dahulu di akademi ini. Mereka dibimbing hingga ke-

mampuannya memenuhi standar.

Salah satu kunci utama pertumbuhan PT Putra Perkasa Abadi (PPA) yang signifikan, ialah dengan memperkuat kompetensi sumber daya manusia. Sejak tahun
2012, perusahaan mendirikan PPA Academy, lembaga khusus untuk menempa keterampilan karyawan dan pekerja.
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Bahkan, PPA membentuk Lembaga Sertifikasi

Profesi, yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi

Profesi. LSP ini melengkapi PPA Academy, menunjang

tahap sertifikasi bagi tenaga profesional yang sudah

dibina.

Selain kekuatan di bidang sumber daya manusia,

PPA juga terus memperkuat armada alat beratnya, ter-

catat PPA mendatangkan lebih dari 260 unit alat berat

baru di tahun 2021, hingga mendapatkan penghargaan

sebagai ” ” dari United Tractor.The Most Fleet Purchase

Belakangan, PPA melebarkan sayapnya dengan

merambah ke sektor nikel. erusahaan melakukanP

first cut ceremonial di PT Halmahera Sukses Mineral,

perusahaan tambang nikel yang terletak di Weda, Hal-

mahera Tengah, Maluku Utara.

PT Cipta Kridatama

Posisi keempat kontraktor tambang terbesar diisi

oleh PT Cipta Kridatama. Anak usaha PT ABM Inves-

tama Tbk ini, menggulirkan target volume overburden

pada tahun 2022 sebesar 200 juta bcm. Sedangkan di

tahun lalu, Cipta Kridatama mencetak volume pemin-

dahan tanah sebesar 178 juta ton dengan produksi batu

bara sebesar 30 juta ton.

Proyek Cipta Kridatama tersebar di sembilan

lokasi di lima provinsi. Terbaru, perusahaan meraih

kontrak kerjasama jasa pertambangan dengan PT Bor-

neo Indobara. Dalam kontrak kerja sama itu, perusa-

haan melakukan penambangan untuk pengupasan

overburden mencapai 84 juta bcm sampai tahun 2025.

Kontrak tersebut merupakan lanjutan dari ker-

jasama yang terjalin antara Grup ABM dan Sinarmas

Mining sejak proyek di PT Kuansing Inti Makmur, PT

Karya Cemerlang Persada, PT Bungo Bara Utama, dan

PT Bungo Bara Makmur.

Cipta Kridatama berdiri sejak tahun 1997, men-

jadi bagian dari kelompok usaha PT Tiara Marga Tra-

kindo, yang bergerak sebagai distributor alat berat

merek Caterpillar. Di bawah bendera ABM Investama,

Cipta Kridatama punya perusahaansister company

Cipta Kridatama berdiri sejak tahun 1997, menjadi bagian dari kelompok usaha PT Tiara Marga Trakindo, yang bergerak sebagai distributor alat berat merek
Caterpillar.
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tambang batu bara, yaitu PT Tunas Inti Abadi di Kali-

mantan Selatan dan PT Mifa Bersaudara di Aceh.

PT Sapta Indra Sejati

Urutan kelima kontraktor tambang terbesar di-

duduki PT Saptaindra Sejati. Perusahaan di bawah

bendera PT Adaro Indonesia ini, menorehkan volume

overburden pada tahun 2021 sebesar 161 juta ton de-

ngan produksi batu bara sebesar 43 juta ton. Tahun ini

targetnya kurang lebih sama

Secara portofolio bisnis, Saptaindra menyediakan

berbagai layanan yang mencakup kontrak pertamba-

ngan, rencana tambang, pekerjaan sipil, pembangu-

nan infrastruktur, dan logistik darat. Hingga akhir tahun

2021, Saptaindra tercatat memiliki lebih dari 2.800 unit

alat berat, antara lain dan kelasface shovel excavator

400 ton, serta berkapasitas 200 ton.dump truck

Saptaindra terus mengembangkan kompetensi

tenaga kerjanya yang terdiri dari 4.663 operator, 1.519

montir, 104 insinyur, 522 pegawai administrasi, dan

1.786 staf manajemen. Tiap tahun, Saptaindra menye-

Saptaindra terus mengembangkan kompetensi tenaga kerjanya yang terdiri
dari 4.663 operator, 1.519 montir, 104 insinyur, 522 pegawai administrasi, dan
1.786 staf manajemen.

lenggarakan pelatihan teknis danhard skill soft skill

manajerial terpadu. Tujuannya untuk memastikan pe-

nyelesaian proyek yang memuaskan dan tepat waktu.
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H
ARGA komoditi tambang yang menguat

sepanjang 2021 membuat perusahaan-

perusahaan tambang mencatat kinerja

positif. Ini terlihat dari laporan keuangan

perusahaan tambang di Bursa Efek Indo-

nesia (BEI). Mereka pun ramai-ramai membagikan

deviden, sebagai insentif untuk pemegang saham.

Besarannya beragam.

BUMN tambang batu bara PT Bukit Asam Tbk

(PTBA), membagikan deviden Rp 7,9 triliun atau Rp

688,515 per saham. Seluruh laba bersih yang dibuku-

kan perseroan di tahun 2021, dibagikan.

Keputusan pembagian deviden ini lebih besar

dari usulan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

sebagai pemegang saham mayoritas. Induk holding

BUMN tambang ini mengusulkan 50% dari laba 2021.

”Pemegang saham menyetujui 100 persen laba bersih

perseroan sebesar Rp 7,9 triliun sebagai dividen,” de-

mikian dijelaskan Direktur Utama PTBA Arsal Ismail.

Hal yang sama dilakukan PT Timah,Tbk. Produ-

sen timah terbesar kedua dunia ini mencatat kinerja

positif sepanjang 2021. Pendapatannya Rp 14,6 triliun,

laba bersihnya Rp 1,3 triliun. Sebesar 35 persen dari to-

tal laba bersih itu dibagikan menjadi deviden. Sisanya,

setara Rp 846,81 miliar, menjadi saldo laba.

Manajemen PT Timah,Tbk (Timah) merasa opti-

mistis dengan prospek komoditas timah. Direktur Uta-

ma Timah Achmad Adianto menyebutkan, terdapat

sejumlah faktor penopang kinerja pasar timah global.

Selama tiga tahun terakhir, harga timah bergerak

cukup eksponensial. ”Level harga US$ 35.000 per ton

merupakan angka psikologis, yang diharapkan bisa

dicapai,” ungkap Adianto kepada media.

Adanya konflik geopolitik dan kondisi pasokan

serta permintaan yang stabil, membuat harga komo-

ditas logam akan cukup solid. Permintaan terhadap

timah akan meningkat seiring dengan pengembangan

kendaraan listrik.

Kinerja emiten perusahaan tambang,

baik mineral maupun batu bara,

positif. Mereka  ramai-ramai

membagikan deviden. Didongkrak

harga komoditi yang terus menggila

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�

BURSA

DOK. REPUBLIKA
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Permintaan timah akan tumbuh dari segmen ga-

wai, terutama saat gaya hidup bekerja dari rumah se-

makin berkembang. Hanya saja, mantan Ketua Umum

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia ini menye-

butkan, harga timah tidak hanya dipengaruhi aspek

fundamental. Ia mendorong Indonesia membangun

lingkungan pertambangan timah yang adil.

Produksi logam timah pada kuartal pertama 2022

turun 8% menjadi 4.820 metrik ton (Mton). Sebagai per-

bandingan, realisasi produksi logam timah di periode

kuartal pertama 2021 mencapai 5.220 Mton. Penjualan

logam timah milik PT Timah juga turun. Emiten pelat

merah ini membukukan volume penjualan sebesar

5.703 Mton atau terkoreksi sebesar 4% dibandingkan

periode yang sama tahun 2021 sebesar 5.912 Mton.

Hanya saja, harga jual rerata logam timah pada

tiga bulan pertama 2022 naik cukup tajam, mencapai

US$ 43.946 per Mton.Naik 76% dibandingkan periode

yang sama tahun 2021, sebesar US$ 24.992 per Mton.

PT Aneka Tambang,Tbk (Antam) juga memba-

gikan deviden. Perusahaan yang juga bernaung di

bawah PT MIND ID ini akan membagikan 50% laba

bersihnya, senilai Rp 930,87 miliar.

Manajemen Antam optimistis ke depan prospek

komoditi tambang masih menarik. Ini terlihat dari ki-

nerja penjualan dalam tiga bulan pertama tahun ini,

yang mencatat penjualan bersih sebesar Rp 9,75 triliun.

Penjualan emas menjadi kontributor utama, dengan

penjualan bersih sebesar Rp 5,88 triliun (60%). Penju-

alan feronikel mencapai Rp1,86 triliun (19%). Pen-

jualan bijih nikel sebesar Rp1,62 triliun (17%), serta

segmen bauksit dan alumina sebesar Rp 299,40 miliar

(3%). Antam merupakan salah satu perusahaan yang

diperbolehkan mengekspor bauksit.

Dalam kuartal I tahun ini Antam memproduksi

emas dari tambang Pongkor dan Cibaliung sebesar 370

kg. Di segmen nikel, Antam memproduksi feronikel

sebesar 5.681 ton nikel dalam feronikel (TNi). Volume

produksi bijih nikel sebesar 2,92 juta metrik ton basah

(wmt). Bijih nikel ini sebagian dijadikan bahan baku

untuk nikel, sebesar 2,64 juta wmt. Volumesmelter

penjualan bijih nikel ke pasar domestik mencapai 2,33

juta wmt.

Untuk segmen bauksit, volume produksi bauksit

yang digunakan sebagai bahan baku bijih pabrik che-

mical grade alumina (CGA) serta penjualan kepada

pihak ketiga sebesar 469.332 wmt. Total volume penju-

alan bauksit mencapai 102.373 wmt. Pada tahun 2022,

selain penjualan ekspor, perusahaan berfokus pula da-

lam pengembangan pernjualan bauksit di dalam nege-

ri. Volume produksi produk alumina pada kuartal I

mencapai 33.830 ton. Penjualannya mencapai 34.822

ton, relatif stabil.

Tidak hanya BUMN. Perusahaan tambang papan

atas juga memutuskan untuk membagikan deviden. PT

Adaro Energi Indonesia,Tbk (ADRO), misalnya, dalam

rapat pemegang saham tahunan memutuskan akan

membagikan deviden sebesar US$ 650 juta atau sekitar

Rp 9,40 triliun. Jumlah ini setara 70% laba perseroan

sepanjang 2021, mencapai US$ 933,49 juta atau Rp

13,50 triliun.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indo-

BURSA

BUMN tambang batu bara PT Bukit Asam Tbk (PTBA), membagikan deviden Rp 7,9 triliun
atau Rp 688,515 per saham. Seluruh laba bersih yang dibukukan perseroan di tahun 2021, dibagikan.
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nesia (BEI), manajemen ADRO menyampaikan bahwa

pembangian jatah dividen di pasar reguler dan nego-

siasi berlangsung pada 13 Mei 2022 silam. Pembagian di

pasar tunai berlangsung pada 18 Mei.

Cum date atau tanggal cum dividen merupakan

tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli sa-

ham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen

perusahaan yang telah diumumkan. Apabila pembe-

lian saham dilakukan investor setelah melewati jadwal

cum date, investor tidak memiliki hak untuk menda-

patkan dividen.

PT Bayan Resources,Tbk (BYAN) juga membagi-

kan deviden. Emiten tambang batu bara ini membagi-

kan dividen tunai sebesar US$ 1 miliar, atau setara de-

ngan US$ 0,30 per saham.

Emiten berkode saham BYAN ini menempati uru-

tan teratas dari sisi jumlah emiten yang disebar. BYAN

membukukan laba bersih sebesar US$ 1,21 miliar se-

panjang 2021. Laba ini melesat 269% secara tahunan

dibandingkan dengan laba bersih pada 2020 sebesar

US$ 328,74 juta. Untung tambun itu ditopang harga batu

bara yang menguat sepanjang 2021. BYAN membuku-

kan pendapatan hingga US$ 2,85 miliar di 2021.

Juga ada anak usaha Sinar Mas yang bergerak di

sektor pertambangan, PT Golden Energy Mines,Tbk

yang baru saja mengumumkan akan membagikan de-

viden final sebesar USD25 juta, atau setara Rp366,52

miliar.

”Sebesar USD25.000.000 dibagikan sebagai divi-

den final tahun buku 2021 atau sebesar USD0,00425 per

saham atau setara dengan Rp62,3 per saham (dengan

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal

23 Mei 2022 dimana USD1 = Rp14.661),” demikian ke-

terangan dalam Keterbukaan Informasi di laman Bursa

Efek Indonesia (BEI).

Ini merupakan deviden final setelah sebelumnya

emiten berkode saham GEMS ini. Sebelumnya perusa-

haan telah membagikan deviden interim pada perte-

ngahan tahun 2021.

Untuk diketahui, sepanjang 2021 GEMS berhasil

membukukan pendapatan sebesar USD 1,58 miliar. Se-

mentara laba bersih yang berhasil diperoleh mencapai

USD348,00 juta pada tahun 2021. Ini berarti ada ke-

naikan 270,48 persen dari posisi laba bersih tahun 2020

yang tercatat sebesar USD93,93 juta.

PT United Tractors,Tbk juga sepakat untuk

membagikan deviden tahun buku 2021. Perusahaan

berkode saham UNTR ini menyetujui penggunaan laba

bersih perusahaan sebesar Rp 10,3 triliun untuk devi-

den dan laba ditahan. Para pemegang saham setuju

untuk membagikan deviden senilai Rp 4,6 triliun. Ini

sudah termasuk deviden interim sebesar Rp 1,2 triliun,

yang sudah dibayarkan pada 22 Oktober 2021. Laba

yang tidak dibagikan akan dijadikan sebagai laba yang

ditahan.

Deviden menjadi daya tarik tersendiri bagi para

investor. Emiten tambang baik batu bara maupun

mineral menunjukkan kinerja positif, ditopang harga

komoditi tambang baik mineral maupun batu bara

yang terus membubung.

PT United Tractors,Tbk juga sepakat untuk membagikan deviden tahun buku 2021. Perusahaan berkode saham UNTR ini menyetujui penggunaan laba bersih
perusahaan sebesar Rp 10,3 triliun untuk deviden dan laba ditahan. Para pemegang saham setuju untuk membagikan deviden senilai Rp 4,6 triliun.
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KONSULTASI

Pengasuh yang saya hormati,

Banyak tantangan besar yang dihadapai semua

sektor dalam industri pertambangan, seperti halnya da-

lam mempertahankan pertumbuhan di tengah persa-

ingan sengit untuk sumber daya mineral. Tantangan

lain adalah akan kenaikan biaya yang terus terjadi dan

usaha mengelola siklus keuangan. Juga tantangan lain

seperti SDM, pengelolaan lingkungan.

Bisakah dijelaskan garis besar atau poin-poin

yang penting untuk membantu mengimplementasi

strategi dalam menstandarisasi proses dan sistem, ser-

ta membantu manajemen perusahaan tambang?

Yuli Rahmawati Banjarmasin-

Jawab:

Standarisasi proses dan sistem memang merupa-

kan bagian terpenting dari manajemen perusahaan,

baik untuk menunjang pengelolaan sumber daya se-

cara keseluruhan maupun untuk mendukung pertum-

buhan ke depan. Implementasi standarisasi proses dan

sistem, pada prinsipnya mencakup pengelolaan peru-

bahan mulai dari tahap inisiasi sampai pelaksanaannya

di lapangan.

Secara umum, beberapa langkah strategis yang

bisa dipertimbangkan untuk mengelola perubahan da-

lam sebuah organisasi:

1. Komitmen dari top management

Komitmen penuh dari sangattop management
menentukan keberhasilan dalam upaya implementasi

perubahan proses dan sistem. Perubahan yang dilaku-

kan seringkali tidak hanya satu fungsi organisasi tetapi

juga mencakup sebagian besar atau seluruh bagian

dari organisasi. Keputusan yang diambil untuk satu de-

partemen akan berkaitan dengan departemen lainnya

sehingga arahan, kebijakan serta koordinasi dari top

manajemen menjadi hal sangat dibutuhkan. Top ma-

najemen harus terlibat aktif dalam eksekusi perubahan

dan untuk memastikan komitmen tersebut, keselara-

san tujuan perubahan yang diimplementasikan de-

ngan agenda korporat yang dimiliki oleh top manaje-

men adalah kunci utamanya.

2. adalah pemilik dari perubaMiddle management -

han

Pada fase implementasi, selain top management,

kita juga harus mendapatkan daribuy-in middle ma-

nagement selaku penanggung jawab lapangan” terha” -

dap pelaksanaan perubahan proses dan sistem. Selain

itu, adalah bagian dari organisasimiddle management
yang memiliki akses langsung kepada semua karya-

wan, sehingga guna mendapatkan dukungan optimal

dari karyawan pada fase implementasinya perubahan

itu harus diinisiasi dan dieksplorasi ide-idenya untuk

selanjutnya diuji dan diadaptasi dari waktu ke waktu

dengan dukungan komitmen dari top management.

3. Pemberdayaan Agen Perubahan di semua bagian

organisasi yang terdampak

Perubahan dalam organisasi merupakan hal yang

sangat penting, oleh karena itu, menginformasikan se-

mua perubahan kepada karyawan menjadi hal yang

harus dilakukan. Untuk memastikan bahwa informasi

perubahan tersampaikan dengan baik ke setiap bagian

organisasi maka diperlukan adanya agen perubahan.

Seorang agen perubahan adalah pendidik yang berbi-

cara tentang perubahan dengan bahasa baru”, kemu” -

dian menyampaikan kepada semua orang untuk ber-

bicara hal baru tersebut juga. Ketika semua karyawan

memahami dan memiliki pemahaman yang sama ma-

ka diharapkan mereka bisa berkontribusi sehingga pe-

rubahan lebih mudah diadaptasi dan dilaksanakan.

4. Perangkat yang tepat untuk mendukung peru-

bahan

Dalam skala perubahan yang masif akan dibu-

tuhkan perangkat guna mendorong perubahan yang

diharapkan. Perangkat tersebut sangat tergantung pada

tujuan perubahan itu sendiri. Salah satu contoh perang-

kat yang bisa dipertimbangkan adalah ERP (Enterprise
Resource Planning). Perangkat ini mendukung stan-

darisasi dari fungsi keuangan ataupun proses penga-

daan atau contoh lainnya adalah MES (Manufacturing
Execution System) yang dapat dimanfaatkan untuk

membantu standarisasi proses produksi sampai ke le-
vel shop floor. Tentunya, dalam implementasinya, pe-

rangkat tersebut tidak bisa berdiri sendiri, melainkan

harus diselaraskan dengan perubahan proses bisnis

dan organisasi agar bisa menunjang perubahan yang

dilakukan secara efektif.

Yudi Yudewo

Business & Integ Arch Assoc Director
yudi.yudewo@accenture.com

Pembaca bisa menyampaikan pertanyaan seputar masalah manajemen pertambangan, layanan teknologi melalui redaksi@tambang.co.id
Redaksi akan meneruskan pertanyaan tersebut kepada nara sumber yaitu Accenture yang kompeten di bidangnya. Terima kasih.

Accenture adalah perusahaan layanan profesional global dengan kemampuan terdepan dalam bidang digital, cloud, dan keamanan.
Menggabungkan pengalaman tak tertandingi dan keterampilan khusus di lebih dari 40 industri, kami menawarkan layanan Strategi dan
Konsultasi, Interaktif, Teknologi, dan Operasi — semuanya didukung oleh jaringan terbesar di dunia dari Advanced Technology and
Intelligent Operations Centres. 624.000 orang kami memenuhi janji teknologi dan kecerdasan manusia setiap hari, melayani klien di
lebih dari 120 negara. Kami merangkul kekuatan perubahan untuk menciptakan nilai dan kesuksesan bersama bagi klien, orang,
pemegang saham, mitra, dan komunitas kami. Kunjungi kami di www.accenture.com
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V
olvo Construction Equipment (Volvo CE) me-

mastikan bahwa pabrik kendaraan pengang-

kut dari Motherwell akan tetap menjadi pe-

mimpin industri alat berat di semua sektor.

Hal ini lantaran perseroan memiliki strategi

integrasi antara dengan investasi yang berlegacy -

kelanjutan.

Inovasi tersebut bisa dilihat dari produk alat berat

pengangkut material seri R100E keluaran 2018 lalu.

Saat pertama kali diluncurkan, R100E adalah alat berat

yang benar-benar mengusung konsep baru tetapi pem-

buatannya berdasarkan yang telah berlangsunglegacy

beberapa dekade.

” -Sejak Volvo CE mengakuisisi (Pabrik Mother

well), mereka telah melakukan semua komitmennya.

Dan itu melibatkan rencana pengembangan yang luas

dengan banyak elemen di dalamnya,” kata Head of

Rigid Haulers Volvo CE, Paul Douglas.

Paul mengatakan, selain karena investasinya be-

sar, produktivitas dan profitabilitas, R100E juga telah

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

PT VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

Head of Rigid Haulers Volvo CE, Paul Douglas.
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diuntungkan dari proses manufaktur yang mengalami

peningkatan hingga jutaan dolar di bawah Volvo Group.

Manufaktur di pabrik Motherwell, Skotlandia,

tempat semua model R100E dari Volvo CE dibuat, me-

miliki tradisi yang kaya. Jalur produksi kembali dilaku-

kan seperti pada tahun 1950, ketika Euclid Great Britain

dibentuk.

”Sejak itu, jutaan dolar telah diinvestasikan dalam

produk, sumber daya manusia, dan proses di pabrik

Motherwell, dengan kemajuan yang mengesankan di

setiap lini bisnis,” ungkapnya.

Sejak mengakuisisi fasilitas Motherwell, terma-

suk dalam peluncuran R100E, Volvo Group memang

telah menghabiskan anggaran yang cukup besar. Meski

begitu, hal yang paling penting bagi perusahaan asal

Swedia ini adalah bagaimana investasi tersebut ber-

manfaat bagi sumber daya manusia dan fasilitas se-

hingga pabrik menghasilkan beberapa alat berat ter-

baik.

”Kami ingin menggunakan ini sebagai peluang

untuk meningkatkan kualitas dan keandalan, dan di

bawah merek Volvo kami telah melakukannya. Setiap

kali orang datang ke pabrik, mereka selalu terkesan

dan kami bangga menyambut pengunjung,” ujar Paul.

”Ada investasi besar di sini, ada anggota baru

yang bisa menambahkan peran berbeda dan bisa

memperkuat keahlian. Ada sistem pengawasan yang

ketat untuk menjaga karyawan di garis depan dalam

pengembangan, keterampilan dan keahlian, tandas” -

nya.

Dengan investasi jumbo itu, kini pabrik memiliki

mesin baru dan ruang perakitan baru untuk produksi

truk rigid. Termasuk perkakas, robot las besar, mesin

CNC dan pengendali temperatur ruangan. sementara

tambahan perangkat pabrik mencakup semuanya,

mulai dari kompartemen kerja baru yang memisahkan

area utama, lantai ulang dan sistem pencahayaan LED

baru.

Investasi ini membantu meningkatkan kualitas,

keamanan, kinerja lingkungan dan keluaran dari pa-

brik, serta mengurangi biaya produksi. Jalur uji pun su-

dah kembali komplit dan ruang kantor telah diper-

baharui.

Bersamaan dengan pembaruan kemampuan

produksi, pabrik Motherwell telah membuat langkah

signifikan dalam hal keberlanjutan. , memas-Pertama

tikan semua listrik yang dialirkan ke seluruh ruangan

pabrik benar-benar berasal dari sumber terbarukan.

Perubahan ini telah mengurangi jejak karbon pabrik

sebesar 900 ton per tahun.

Aksi ini sudah dilakukan sejak tahun 2019, ketika

pabrik memutuskan beralih menggunakan energi hi-

jau dalam pemakaian listrik dan sudah mengantongi

sertifikat Jaminan Sumber Energi Terbarukan (REGO).

Selain itu, terdapat 54 submeter yang dipasang di

seluruh lokasi, yang didanai oleh Volvo Group untuk

memberikan kejelasan terhadap penggunaan listrik

dan memberdayakan tim untuk mendorong efisiensi

mereka sendiri. Keuntungan yang diperoleh melalui

submeter ini adalah mengurangi konsumsi yang tidak

perlu.

Kedua, mengatasi konsumsi gas alam, terutama

yang digunakan untuk pemanas ruangan. Gedung ad-

min dan beberapa ruangan lainnya telah dipindahkan

dari gas ke pemanas dan pendingin berbasis listrik.

Selain itu, pabrik juga berencana untuk mengalihkan

beberapa ruangan lainnya ke sistem yang sama sehing-

ga tidak lagi membutuhkan pabrik dan gudang, yang

juga akan membutuhkan atap baru dan pelapis insu-

lasi.

Hingga proyek jangka panjang ini rampung, pa-

brik telah menerapkan strategi untuk mengurangi

penggunaan gas di pabrik dan gudang melalui penye-

katan di setiap ruangan. Padahal, lima tahun lalu pabrik

masih berbentuk satu bangunan besar. Tirai anti api

juga sekarang areanya sudah dipisah ke ruangan yang

lebih kecil yang lebih mudah untuk dipanaskan.

Volvo Group juga mendanai penggantian pintu rol

logam bergelombang besar. Hal ini dilakukan karena

pintu harus ditarik secara manual sehingga sering di-

biarkan terbuka atau sebagian terbuka. Imbasnya pa-

nas dapat keluar. Pintu rol baru dengan sensor gerak

otomatis bergerak ke atas dan ke bawah dengan cepat

untuk mengurangi kehilangan suhu panas.

Komitmen Energi Bersih

Pabrik akan menyelesaikan kontrak gas hijau

yang berasal dari tempat pembuangan akhir, pengo-

lahan makanan atau pengomposan. Sebenarnya, un-

tuk mengukur pengurangan karbon yang akan dicapai

oleh sakelar ini terbilang cukup sulit. Tetapi pabrik me-

nilai bahwa langkah ini cukup baik. Pabrik juga menye-

lesaikan kontrak untuk mengganti truk forklift dengan

model listrik, yang akan menghemat sekitar 75 ton CO₂

per tahun.

Semua perubahan ini sesuai dengan konteks

yang lebih besar dari misi lingkungan Volvo Group.

Selama bertahun-tahun, perusahaan telah berupaya

mengurangi konsumsi energi melalui program WWF

Climate Savers dan pada November 2020.

Volvo Group menjadi salah satu produsen pera-

latan besar pertama yang menandatangani Perjanjian

Paris. Perusahaan telah berkomitmen untuk mengu-

rangi emisi operasi sebesar 50% pada tahun 2030 dan

mencapai nol bersih pada tahun 2040. Sementara, Pa-

brik Motherwell sedang menyusun peta jalan sendiri

untuk memenuhi target global ini.

”Manufaktur Skotlandia memiliki reputasi lama

untuk kualitas dan desain yang bagus, dan kami bang-

ga menjalankan pabrik yang melanjutkan tradisi itu,”

ujar Paul.

”Tetapi kami juga ingin menjadi yang terdepan

dalam hal manufaktur yang lebih berkelanjutan. Kami

menjadi lebih efisien dalam segala hal yang kami la-

kukan dan memungkinkan kami untuk terus meng-

hadirkan produk terdepan di industri sambil mengu-

rangi dampak lingkungan kami, tandasnya.”
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E
mpat Rigid Hauler R100E dari Volvo Cons-

truction Equipment (Volvo CE) telah dikirim

ke PT Hasnur Riung Sinergi, salah satu kon-

traktor pertambangan Indonesia. Hal ini di-

lakukan untuk meningkatkan produktivitas

di lokasi yang dilayaninya di sekitar Kalimantan. Alat

berat yang dipesan terdiri dari dua model, dua unit

dengan bodi yang lebih ringan dan dua unit model

biasa.

Head of Commercial Key Accounts Indonesia

Volvo CE, Erwin Budi menyebut bahwa Hauler R100E

yang berbodi lebih ringan ini sangat cocok untuk me-

mindahkan lapisan penutup dalam operasi penam-

bangan batu bara, serta untuk berbagai aplikasi lain-

nya. Tipe ini juga merupakan produk pertama yang di-

jual di Indonesia.

Berkat beberapa modifikasi cerdas pada bodi

mesin, lanjut Erwin, proses produksi batu bara PT Has-

nur Riung Sinergi nantinya akan lebih optimal dan

efisien.

” -R100E dibuat untuk semua aplikasi penamba

ngan dan penggalian permukaan, di mana biaya ope-

rasional sangat penting. Khususnya, PT Hasnur Riung

Sinergi akan melihat keuntungan saat menggunakan

R100E berbodi lebih ringan dalam aplikasi .overburden

Pelanggan dapat menghabiskan lebih sedikit per pe-

ngangkutan dengan R100E,” kata Erwin awal Juni ke-

marin.

Menurutnya, konsumen juga akan menikmati re-

tensi beban yang optimal dan membawa kembali ba-

han yang minimal. Gambaran beban yang diakui in-

dustri memungkinkan operator memenuhi target pay-

load rata-rata yang konsisten, sedangkan sistem kemi-

ringan bodi yang cepat memastikan waktu siklus yang

cepat untuk kinerja yang efisien secara menyeluruh.

R100E memiliki kapasitas muatan maksimum se-

besar 99 ton, lebih berat 4.000 kg dari versi reguler de-

ngan muatan 95 ton. Kapasitas bodi untuk versi yang

lebih ringan juga ditingkatkan, dari 60,4 m³ untuk versi

reguler menjadi 65 m³ untuk versi yang lebih ringan.

” -Kemampuan ini lebih besar dari penawaran pe

saing di kelas 100 ton. Hal ini memungkinkan pelang-

gan untuk meningkatkan profitabilitas di atas keuntu-

ngan produktivitas yang nyata,” jelasnya.

CEO PT Indotruck Utama (ITU), Tjong Bie menga-

takan, dengan menggunakan alat berat asal Swedia ini,

medan lokal yang terjal di lapangan tidak akan menjadi

masalah dalam proses pengiriman.

” -Hauler menghasilkan tenaga traksi yang menge

Desain inovatif R100E

menggabungkan rekayasa manufaktur

yang dioptimalkan dengan teknologi

terbaru untuk menghasilkan

pengangkut yang mampu

memindahkan beban lebih efisien.

Hasilnya, pelanggan akan

mendapatkan produktivitas dan

profitabilitas yang lebih baik.

BODI RINGAN

GANAS DI LAPANGAN
RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

Direktur Penjualan dan Pemasaran , Vincent SantosoITU
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sankan, artinya tidak ada medan yang terlalu dalam

atau curam. Operator dapat mengatasi kondisi lokasi

kerja yang berat dan menavigasi kemiringan dengan

mudah untuk siklus yang lebih cepat,” ujarnya.

Dia kemudian menyampaikan bahwa kemam-

puan torsi tinggi dari gabungan, memberikandrivetrain

kinerja tarikan yang tak tertandingi dan tarikan pelek

terdepan di kelasnya untuk waktu tempuh yang opti-

mal. sendiri adalah Dealer Volvo CE Indonesia yangITU

menjual empat unit R100E kepada PT Hasnur Riung Si-

nergi tadi.

Semantara, Direktur Penjualan dan Pemasaran

ITU -, Vincent Santoso menyatakan, kenyamanan opera

tor adalah fokus utama. Karena itu, Volvo R100E mem-

promosikan shift kerja yang produktif melalui desain

pada kabinnya.

”Kursi suspensi udara Volvo dan teleskopik, dapat

dimiringkan. Roda kemudi dapat disetel sepenuhnya

agar sesuai dengan posisi pilihan operator sementara

semua tampilan dan kontrol diposisikan secara ergo-

nomis untuk menjaga fokus pada pengoperasian,”

ungkap Vincent.

Dia kemudian merinci, lokasi kursi di sisi kiri ka-

bin dan kaca depan yang besar menawarkan panda-

ngan yang meyakinkan ke lokasi kerja. Insulasi suara

internal dapat menghilangkan suara bising yang meng-

ganggu, sedangkan kabin terisolasi dan sistem sus-

pensi hidrolik meminimalkan getaran tanah dan kebi-

singan di sekitar lokasi kerja.

”Dengan menggunakan suspensi MacPherson,

ban dapat bergerak naik dan turun secara independen

untuk beradaptasi dengan permukaan jalan, sambil

meredam getaran ke kabin operator. Jenis suspensi ini

meningkatkan kenyamanan berkendara bagi operator

dan membantu meningkatkan produktivitas dan kese-

lamatan,” paparnya.

Menurut dia, Volvo R100E telah dirancang khusus

untuk ketahanan dan kemudahan perawatan tetapi

jika pelanggan membutuhkan dukungan, siapITU

membantu dengan tim pemasaran yang dipimpin oleh

Hendro Sugito, Kepala Aftermarket Nasional.

Menyediakan ketersediaan suku cadang yang

super, pengetahuan lokal dan pengalaman pertamba-

ngan global, Hendro Sugito dan tim di PT Indotruck

Utama siap membantu pelanggan menjaga Hauler Ri-

gid mereka. Tujuannya, agar perusahaan pelanggan te-

tap beroperasi dan menghasilkan produk yang me-

nguntungkan.

MINING SERVICES

Rigid Hauler R100E dari Volvo Construction Equipment (Volvo CE)
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B
ertempat di hotel bilangan Jakarta Selatan,

perusahaan penyedia layanan dan tekno-

logi global, Bosch Indonesia mengadakan

pertemuan tahunan. Dijelaskan, perusa-

haan asal jerman ini akan terus melakukan

upaya pembaharuan teknologi termasuk di sektor alat

berat.

Managing Director Bosch Rexroth di Indonesia,

Kristo Kenmart menyatakan bahwa Bosch bakal me-

ningkatkan kompetensi layanan alat berat hingga tiga

kali lipat.

”On going up-ada dua, pertama sedang proses

grading service center di Balikpapan. Jadi dari kemam-

puan main servis pompa atau motor 250 cc kita akan

mainkan 750cc,” kata Kristo, pertengahan Juni lalu.

Kristo menyatakan bahwa pihaknya terus fokus di

sistem otomasi pabrik dan hidrolik. Kata dia, ada tim

yang siap mendukung dan melayani pelanggan baik

dari presales maupun . Hal ini dilakukan lan-after sales

taran kualitas produk Bosch Rexroth indonesia lang-

sung diaudit dan disertifikasi oleh perusahaan pusat-

nya yang berlokasi di Jerman.

Dua minggu lalu, lanjutnya, tim dari negara in-

dustri itu telah berkunjung ke yang ada diservice center

Jakarta dan Balikpapan. ”Melakukan audit pengecekan

dan sertifikasi bahwa kita sesuai dengan kualitas di

jerman,” ujarnya.

Menurutnya, tahun ini Bosch akan menambah-

kan tenaga penjualan dan teknikal di Makassar,support

Pontianak, juga termasuk di Medan dan Batam. Progres

selanjutnya yang sedang dijalankan perusahaan ada-

lah menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga

pendidikan lokal, seperti universitas, politeknik, dan

lain sebagainya.

Hal ini dilakukan agar tercipta kesempatan untuk

pelajar yang ingin meningkatkan skil mereka di tekno-

logi industri 4.0. ”Itu dilaksanakan Bocsh Rexroth dan

partner trading kita,” imbuhnya.

Di industri pertambangan, Bosch juga tetap aktif

untuk mengembangkan sistem alat untuk men-support

smart mining. Di hidrolik sistem alat berat, kata Kristo,

Bosch punya sistem hidrolik yang bisa me-connected

mungkinkan untuk mendapatkancustomer early war-

ning system jika ada tanda-tanda awal dari kerusakan

komponen. ”Dan juga melakukan report monitoring

dan siap integrasi dengan IOT,” jelasnya.

BOSCH INDONESIA

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�
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Penjualan Tahun 2021 Melesat

Dalam kegiatan itu, Bosch juga mengumumkan

bahwa perseroan mencapai pertumbuhan penjualan

yang signifikan di Indonesia sepanjang 2021. Meski

dalam situasi yang sulit, pendapatan penjualan yang

dihasilkan pemasok teknologi dan jasa naik 23% atau

menjadi Rp 1,55 triliun.

”Situasi pasar yang menantang akibat pembata-

san pandemi, gangguan rantai pasokan, dan kekura-

ngan bahan baku menantang operasi bisnis kami di

tahun 2021. Terlepas dari tantangan ini, kami melihat

momentum pertumbuhan yang signifikan di hampir

semua segmen bisnis kami,” kata Managing Director

Bosch Indonesia, Pirmin Riegger.

Riegger mengatakan, diversifikasi portofolio

Bosch memainkan peran penting dalam memanfaat-

kan potensi pertumbuhan secara optimal setelah me-

redanya pandemi. Sejalan dengan pemulihan industri

otomotif, Bosch mengalami tingkat pertumbuhan dua

digit dalam bisnis Solusi Mobilitasnya.

Khususnya bisnis komponen otomotif yang diun-

tungkan dari peningkatan penjualan kendaraan di In-

donesia. Segmen Energi & Teknologi Bangunan yang

terkena dampak lebih parah tetap stabil di situasi pasar

yang sangat menantang, dipengaruhi oleh berkurang-

nya proyek pembangunan infrastruktur.

Sementara bisnis Teknologi Industri tumbuh ber-

kat berkembangnya bisnis di luar hidrolik yang meru-

pakan unit inti sektor ini, terutama di bidang otomati-

sasi pabrik, diuntungkan oleh pasar manufaktur Indo-

nesia yang kuat, serta peningkatan permintaan untuk

smart production setups.

Segmen terus mendapat un-Consumer Goods

tung berkat peningkatan permintaan produk sebagai

akibat pembatasan pandemi. Baik sektor peralatan

maupun perkakas memiliki momentum yang kuat.

Mengingat situasi saat ini, Bosch telah secara sig-

nifikan merevisi ekspektasinya terhadap ekonomi glo-

bal namun tetap optimis dengan perkembangan per-

tumbuhannya di Indonesia.

”Selama lima bulan pertama tahun ini kami meli-

hat momentum pertumbuhan kuat terus berlanjut di

Indonesia. Bosch berada di posisi yang tepat untuk

menghadapi tantangan dalam kondisi pasar yang ber-

gejolak saat ini dan kami yakin akan mencapai pertum-

buhan yang substansial di tahun 2022,” kata Riegger.

Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanju-

tan, Bosch mengandalkan sejumlah pendorong salah

satunya percepatan transformasi digital.

”Percepatan transformasi digital di Indonesia

membantu kami memperluas akses pasar. Bagi kami,

perkembangan digital tidak hanya terbatas pada bisnis

e-commerce yang berkembang pesat, tetapi juga mem-

perkuat ekspansi fisik kami di Indonesia. Kami meng-

intensifkan upaya kami untuk memperluas jangkauan

geografis serta portofolio produk dan layanan peru-

sahaan kami,” jelas Riegger.

Pada semester pertama tahun 2022, Bosch mem-

buka gudang baru di Makassar dan kantor perwakilan

di Batam untuk mempersingkat waktu pengiriman dan

menyediakan layanan pelanggan yang lebih cepat.

Pirmin Riegger, Managing Director Bosch di Indonesia dalam Annual Press Conference 2022 Bosch Indonesia di Jakarta. Pada tahun bisnis 2021, Bosch mencapai
pertumbuhan penjualan yang signifikan di Indonesia meskipun dalam situasi yang sulit. Pendapatan penjualan Bosch di Indonesia meningkat 23% menjadi
Rp 1,55 triliun.
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S
IMULATOR PRO5, produk anyar dari

Immersive Technologies kini telah hadir di

Indonesia. PT Putra Perkasa Abadi (PT PPA)

menjadi perusahaan pertama yang menda-

tangkan produk simulator tercanggih dike-

lasnya ini. Ada 2 unit simulator yang sudah dihadirkan

di kompleks perkantoran PPA di PT Multi Harapansite

Utama.

Serahterima 2 set simulator dari 4 set yang dipe-

san ini dilakukan oleh Edwin Trisnohadi, Regional Vice

President Asia at Immersive Technologies Komatsu- –

dan Direktur PT PPA R Teguh Sapto Subroto. Turut hadir

dalam acara tersebut Sunaryo, danHead PPA Academy

Teddy Ramdani, PT United Trac-Service Manager

tors,Tbk.

Untuk diketahui, Immersive Technology PRO5 di-

desain dengan tingkat akurasi tinggi dalam membantu

pengembangan kompetensi Operator dengan keung-

gulan dalam hal dan . Diharapkanreliability durability

dengan Simulator model Immersive PRO5 ini, para

Operator bisa berkembang kompetensinya dengan

standar kompetensi dan yang tinggi termasuksafety

green operator untuk bisa memahami Gerakan Dasar

yang lebih cepat.

Direktur PT PPA Teguh Sapto Subroto dalam sam-

butannya menegaskan pentingnya pengembangan

SDM berkelanjutan. ”Saya selaku manajemen PPA sa-

ngat bangga, akhirnya kita sudah mempunyai sendiri

simulator untuk mendukung visi dan misi perusaha-

an,” tandas Teguh.

Menurut Teguh di tengah kompetisi bisnis yang

luar biasa saat ini, perusahaan tidak bisa berdiam diri

dan tidak melakukan pengembangan. ”Ada dua hal

yang dilakukan. , kita harus dapatPertama adaptable

beradaptasi dengan situasi yang terjadi saat ini. ,Kedua

Industri tambang batu bara tengah

tumbuh. Kebutuhan SDM berkualitas

pun meningkat. Dibutuhkan sarana

yang bisa membantu mencetak

operator alat berat yang kompeten dan

memiliki kesadaran tinggi akan .safety

Sehingga pada akhirnya dapat

meningkatkan produktivitas. Kebutuhan

itu dijawab oleh Simulator PRO5

Immersive Technologies.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�

SIMULATOR PRO5 IMMERSIVE TECHNOLOGIES
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gesit. Itu yang harus kita lakukan menyikapi situasi

yang ada saat ini,” tandasnya.

Menurutnya dalam bisnis tambang ada tiga hal

yang perlu diperhatikan yakni padat risiko, padat kom-

petensi dan padat modal. Kehadiran simulator ini di

antaranya untuk menjawab kebutuhan perusahaan

dari sisi kompetensi.

Jika sebelumnya untuk meningkatkan kompe-

tensi pekerja yang baru lulus, harus berlatih langsung

praktekan di unit sebenarnya. Ini tentu butuh waktu

dan juga berisiko terhadap kecelakaan. Sekarang para

pekerja pemula ini sudah bisa langsung praktek di

simulator.

Apalagi PPA merupakan kontraktor pertamba-

ngan yang dalam beberapa tahun terakhir mencatat

pertumbuhan yang signifikan. Saat ini perusahaan PPA

sudah masuk dalam tiga besar kontraktor pertamba-

ngan Indonesia dari sisi kapasitas nisbahoverburden (

kupas).

Tahun ini PPA menargetkan tambahan 100 juta

ton bcm dari tahun lalu sebesar 207 juta ton bcm. Untuk

mencapai target tersebut dibutuhkan tambahan opera-

tor sebanya 3.200 sampai 3.500 orang. Kemudian me-

kanik dibutuhkan kurang lebih 1500 sampai 2000

orang. ”Semua tidak mungkin serta merta diambil dari

fresh graduate. Operator yang sudah berpengalaman

pun tetap kami butuhkan. Oleh karena itu kami juga

perlu mencetak tenaga kerja yang kompeten dengan

bantuan teknologi agar bisa lebih cepat dengan standar

kompetensi yang mumpuni,” terang Teguh.

Sementara tahun depan PPA menargetkan pe-

nambahan 150 juta bcm. Untuk memenuhi taget terse-

but, perusahaan membutuhkan sekitar 6000 mekanik

dan operator yang siap bekerja.

Teguh mengatakan untuk mendapatkan 6000 pe-

kerja tidak dapat lagi mengandalkan yang manual ka-

rena prosesnya akan lama. ”Simulator akan membantu

untuk lebih cepat dan tidak tergantung pada cuaca dan

alat. Juga termasuk yang terjaga. Kita butuh tek-safety

nologi ini,” tegas Teguh.

Meski demikian Teguh menjelaskan bahwa se-

belum sampai pada keputusan membeli 4 unit, PPA

telah membuat kajian mendalam. Untuk kepentingan

tersebut pihak PT United Tractors,Tbk sebagai distribu-

tor utama produk Komatsu di Indonesia dan Immersi-

ve Technologies telah menjalankan ”Prove of Concept”

dengan menggunakan fasilitas UT dan Immersive

Technologies untuk menjalankan konsep development

yang terencana dan terstruktur di PPA.site

”Prosentase terbesar terkait dengan SDM adalah

mencetak. Kalau merekrut pasti akan bersaing dengan

yang lain, paling berapa persen sekitar dibawah 30%.

Untuk mencetak butuh yang cepat,” sebut Teguh.tools

Simulator ini nantinya akan dikelola oleh PPA

Academy. Sunaryo, mengakuiHead of PPA Academy

kehadiran simulator ini sangat membantu perusahaan

meningkatkan kompentensi baik yang rekrutan baru

maupun yang sudah berpengalaman.

”Terima kasih pada BOD PT PPA yang telah mem-

berikan amanah pada PPA Academy untuk mengelola

aset yang cukup mahal. Ini memenuhi harapan kita se-

mua dalam meningkatkan kompetensi. Diharapkan ke-

Direktur PT PPA Teguh Sapto Subroto menegaskan pentingnya pengembangan SDM berkelanjutan, menurutnya di tengah kompetisi bisnis yang luar biasa saat ini,
perusahaan tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan pengembangan.
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hadiran simulator ini akan meningkatkan kemampuan

dan ketrampilan kita sehingga pada akhirnya mening-

katkan keselamatan dan juga produktivitas kita,” tan-

das Sunaryo.

Ia mengakui semua ini bisa berjalan karena ada

dukungan dari semua pihak. ”Sinergi menjadi penting

untuk memanfaatkan simulator ini dengan baik dan

berdayaguna. ini dimanfaatkan untuk mencapaiTools

target-target yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.

Teddy Ramdani, PT United Trac-Service Manager

tors menegaskan bahwa produk simulator terbaru dan

tercanggih ini belum banyak digunakan di dunia, PT

PPA yang sudah menggunakan alat ini.

”Tentunya dengan sinergi dan kolaborasi antara

UT-PPA dan Immersive Technologies diharapkan bisa

mencetak kualitas sumber daya yang mumpuni de-

ngan standar kompetensi dan yang tinggi agarsafety

bisa mencapai produktivitas yang efisien serta untuk

mengimbangi pertumbuhan bisbis PPA yang signifikan

tinggi saat ini dan dimasa yang akan datang,” tandas

Teddy.

Ia kemudian menegaskan untuk mendapatkan

operator yang langsung mahir juga tidak gampang.

”Jika dahulu untuk melatih operator masih harus naik

ke unit aslinya dan didampingi oleh Instruktur operator.

Berharap dengan produk ini, standar kompetensi bisa

dibangun dengan lebih baik, lebih efisien, lebih aman,

lebih cepat dan tidak menggangu operasional,” tutup-

nya.

Sementara Edwin Trisnohadi, Regional Vice Presi-

dent Asia at Immersive Technologies Komatsu- – menje-

laskan produk ini merupakan yang terbaru dan ter-

canggih di kelasnya. ”Dengan keunggulan-keunggulan

yang dimiliki, simulator ini kami yakini akan membantu

perusahaan menghasilkan SDM berkualitas. Itulah tuju-

an kami dan diharapkan membantu PPA dalam men-

dapatkan SDM berkualitas yang pada akhirnya meng-

hasilkan yang lebih besar,” terang Edwin.cost efficiency

Ia pun berjanji untuk tetap mengawal agar produk

yang sudah dikirim tersebut dapat bermanfaat secara

optimal bagi PPA dalam proses mencetak tenaga-tena-

ga yang handal.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya saat ini PPA

adalah perusahaan pertama yang menggunakan tek-

nologi simulator PRO5. Selain itu masih ada 2 atau 3

perusahaan lagi yang berpotensi untuk memesan si-

mulator PRO5 di tahun ini.

Edwin mengatakan bahwa simulator ini sangat

penting dalam membantu perusahaan meningkatkan

kinerja dari operator unit alat-alat berat di sektor tam-

bang karena perusahaan tidak perlu melakukan pela-

tihan di unit yang sebenarnya. Manfaat lainnya adalah

membantu meningkatkan perbaikan di bidang safety,

productivity cost efficiencydan .

Simulator PRO5 ini merupakan produk terbaru

dari Immersive Technologies dengan beberapa keung-

gulan. Yang utama adalah perbaikan dari layar projeksi

yang menggunakan technology 3D Stereoskopik se-

hingga lebih natural seperti proses aslinya, mengurangi

kesalahan dan serta mengoptimalkan res-human error

pon dalam menggunakan unit.

Simulator PRO5 sangat membantu perusahaan meningkatkan kompentensi baik yang rekrutan baru maupun yang sudah berpengalaman.

MINING SERVICES
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D
UA ekor anak harimau Sumatera, ”Surya

Manggala” dan ”Citra Kartini” siap dilepas-

liarkan ke Taman Nasional Kerinci Seblat

(TNKS). Pelepasliaran kali ini terbilang

unik karena dua anak harimau Sumatera

berasal dari indukan yang dirawat akibat konflik de-

ngan manusia di alam liar sebelumnya. Di sisi lain,

kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata keberhasilan

manajemen konflik satwa berkelas dunia.

Pelepasan ”Surya Manggala” dan ”Citra Kartini”

ke habitat alami dilaksanakan hasil kerjasama Yayasan

Persamuhan Bodhicitta Mandala Medan (YPBMM) pe-

ngelola Sanctuary Harimau Sumatera Barumun, Ke-

menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

(BBKSDA) Sumatera Utara dan PTAR.

PT Agincourt Resources (PTAR), perusahaan pe-

ngelola tambang emas Martabe berperan memfa-

silitasi proses pelepasliaran dengan menyediakan heli-

kopter dan pilot yang kompeten. Helikopter ini yang

membawa ”Surya Manggala” dan ”Citra Kartini” dari

Bandara Depati Parbo, Sungai Penuh, Jambi menuju

Zona Inti TNKS di Kabupaten Kerinci, Jambi. Trans-

lokasi keduanya ke TNKS menggunakan helikopter

dengan metode – kandang digantung sepan-longline
jang 60 meter di badan helikopter.

Presiden Direktur PTAR, Muliady Sutio menje-

laskan dukungan PTAR dalam melepasliarkan harimau

Sumatra ini merupakan bagian dari komitmen peru-

sahaan melanjutkan program pengelolaan lingkungan

yang fundamental, terstruktur, dan kolaboratif dengan

seluruh pemangku kepentingan.

PTAR siapkan helikopter dan pilot untuk

angkut dua anak harimau Sumatera ke

TNKS. Kedua anak Harimau ini

sebelumnya dirawat di Sanctuary

Harimau Sumatera Barumun. Ini salah

satu bentuk komitmen PTAR dalam

mendukung keanekaragaman hayati.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�

Salah satu bentuk komitmen dalam mendukung keanekaragaman hayati, PTAR siapkan helikopter dan pilot untuk angkut dua anak harimau Sumatera ke TNKS,
dimana sebelumnya telah dirawat di Sanctuary Harimau Sumatera Barumun.

TFCA Sumatera
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”Kami terus berupaya memberikan manfaat bagi

seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam hal

konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati,

pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan dan kese-

lamatan lingkungan. Konservasi Harimau Sumatera ini

salah satunya,” kata Muliady.

Keterlibatan PTAR dan semua pihak dalam kegi-

atan pelepasliaran kedua anak Harimau ini mendapat

apresiasi dari Plt. Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Irzal

Azhar. Irzal menyampaikan terima kasih telah men-

dukung keberlangsungan hidup Surya Manggala dan

Citra Kartini sejak berada di Harimau Suma-Sanctuary
tera Barumun hingga dilepaskan ke TNKS. Ia pun ber-

harap dua harimau tersebut mampu bertahan hidup di

habitat alaminya setelah dilepasliarkan.

”Selama ’Surya Manggala’ dan ’Citra Kartini’ be-

rada di dalam Sanctuary Harimau Sumatera Barumun,

BBKSDA Sumut mendapat dukungan dari Yayasan Per-

samuhan Bodhicitta Mandala Medan (YPBMM), TFCA

Sumatera, PT Agincourt Resources, dan pengamatan

medis oleh dokter hewan,” tutur Irzal.

Sekitar 3,5 tahun lamanya Surya Manggala dan

Citra Kartini dirawat secara alami bersama induknya di

Sanctuary Harimau Sumatera Barumun. Mereka ada-

lah hasil dari induk korban konflik satwa liarbreeding
bernama penanda ”Gadis” dan ”Monang”.

”Surya Manggala” dan ”Citra Kartini” dinyatakan

sehat dan siap lepasliarkan ke habitat alaminya setelah

menjalani serangkaian tahapan persiapan, mulai pe-

ngamatan perilaku harian, analisis perilaku, hingga pe-

meriksaan kesehatan.

TNKS dipilih sebagai lokasi pelepasliaran Surya

Manggala dan Citra Kartini karena memiliki pakan

cukup bagi harimau Sumatera dan dinilai sebagai ha-

bitat yang ideal. Lokasi zona inti kawasan TNKS pun

jauh dari pemukiman masyarakat.

Sebagaimana diketahui, Taman nasional terbesar

di Pulau Sumatera itu memiliki rangkaian tidak ter-

putus tipe ekosistem hutan dataran rendah, pegu-

nungan, hutan pinus tropis alami, hutan rawa gambut,

rawa air tawar, dan juga danau. Di TNKS terdapat lebih

dari 371 jenis burung, lebih dari 85 jenis mamalia, 7

jenis primata, 6 jenis amfibi, dan 10 jenis reptilia. Dua

spesies kunci yang menjadi fokus pengelolaan adalah

harimau Sumatra dan gajah Sumatera.

Komit Dukung Keanekaragaman Hayati

Wakil Presiden Direktur PTAR, Ruli Tanio me-

nambahkan komitmen PTAR dalam konservasi

harimau tidak hanya terjadi kali ini melainkan pernah

dilakukan sebelumnya yakni pada November 2020.

Saat itu, PTAR memfasilitasi pelepasliaran Harimau

Sumatra ”Sri Nabila” di Taman Nasional Gunung Leu-

ser, Aceh.

Selain itu, PTAR juga mendukung Sanctuary Ha-

rimau Sumatera Barumun dalam bentuk donasi ken-

daraan pengangkut satwa dan dukungan operasional

terutama yang dimanfaatkan dalam pemenuhan nu-

trisi satwa.

”Kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi de-

ngan pemerintah daerah, pihak berwenang, lembaga

swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lain

di Sumatra Utara dan Tapanuli Selatan, khususnya di

Batangtoru, untuk mengidentifikasi program konser-

vasi terbaik. Dengan demikian, PTAR dapat secara

maksimal membantu melestarikan hutan hujan

tropis,” terang Ruli.

Ia menegaskan bahwa PTAR selalu memper-

hatikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

dengan terus meminimalkan dampak operasional ter-

hadap keanekaragaman hayati di hutan Batangtoru.

Upaya yang dilakukan yakni rehabilitasi, reklamasi, dan

penanaman kembali.

Sebelum membuka lahan, PTAR akan memasti-

kan tidak ada flora dan fauna dilindungi yang terganggu

dengan cara melakukan pemantauan dan survei yang

komprehensif.

Komitmen kuat PTAR dalam mengelola lingku-

ngan dan menjaga keanekaragaman hayati terbukti

melalui sejumlah penghargaan. Pada Juni 2022, PTAR

memperoleh penghargaan Terbaik (Significant Achie-
vement) Indonesia Sustainable Businessdi ajang

Award 2022 yang digagas Global Initiatives dan PwC

Singapura dan Indonesia untuk kategori Land Use
&amp; Biodiversity. Penghargaan ini diberikan atas

komitmen PTAR dalam rehabilitasi dan pemulihan

ekosistem hutan secara berkelanjutan.

Selain itu, PTAR meraih penghargaan dari Ditjen

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

(DJKSDAE) Kementerian LHK pada akhir 2021 atas par-

tisipasi PTAR dalam merawat dan melepasliarkan ha-

rimau Sumatera Sri Nabila ke Taman Nasional Gunung

Leuser, Aceh.

Untuk diketahui, tambang Emas Martabe dikelola

dan dioperasikan oleh PT Agincourt Resources. Wila-

yah tambang mencakup area 30 km² yang berada da-

lam Kontrak Karya (KK) generasi keenam dengan total

luas wilayah 1.303 km². Tambang Emas Martabe terle-

tak di sisi barat pulau Sumatera, Kecamatan Batang

Toru, Provinsi Sumatera Utara.
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P
erusahaan tambang emas, PT Agincourt Re-

sources (PTAR) menunjukkan komitmen-

nya untuk terus melestarikan lingkungan.

Salah satunya lewat kegiatan penanaman

200 bibit pohon. Perusahaan juga menyerah-

kan 1.200 bibit pohon kepada masyarakat sekitar tam-

bang Batangtoru dan Muara Batangtoru.

Rangkaian kegiatan ini dilakukan dalam rangka

memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2022.

Turut hadir dalam kegiatan ini unsur pemerintah lokal,

tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar.

General Manager Operations PTAR, Rahmat Lu-

bis, menjelaskan pelestarian alam merupakan serang-

kaian upaya untuk melindungi kemampuan lingku-

ngan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak

negatif yang ditimbulkan oleh berbagai fenomena.

Pada akhirnya mampu mendukung kehidupan

makhluk hidup. Hal ini merupakan tanggung jawab

semua pihak untuk menjaganya.

Hingga saat ini, PTAR sudah menanam lebih dari

41.000 bibit pohon. Di fasilitas Nursery/Pembibitan

PTAR juga sudah disiapkan lebih dari 5.000 bibit tana-

man lokal.

”PTAR berkomitmen dalam pengelolaan ling-

kungan dan keanekaragaman hayati sesuai kaidah

pertambangan yang baik dan sesuai dengan peraturan

yang berlaku di Republik Indonesia. Kami juga beker-

jasama dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka

di bidang pendidikan, sains, penelitian, dan konservasi

keanekaragaman hayati,” ungkap Rahmat.

Perguruan tinggi yang dimaksud antara lain Ins-

titut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Nasional

(Unas), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas

Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS), dan Univer-

sitas Aufa Royhan (UNAR) di Padangsidimpuan.

Dalam kerja sama dengan perguruan tinggi terse-

but sejumlah kegiatan telah digelar, di antaranya survei

komposisi dan keanekaragaman flora dan fauna di

LINGKUNGAN

PERINGATI HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA

PTAR GELAR ACARA TANAM POHON
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lokasi rencana pengembangan Tambang Emas Marta-

be. Selain itu, digelar pelatihan Pre-Land Clearing Fau-

na Inspection bersama tenaga ahli kehutanan dari Fa-

kultas Kehutanan USU.

Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Pasaribu, mene-

gaskan Hari Lingkungan Hidup bukanlah seremoni

belaka, melainkan pengingat bagi kita semua untuk

bersama-sama bertanggungjawab melestarikan ling-

kungan. Ia memberikan apresiasi atas gerakan-gera-

kan di masyarakat yang bertujuan membentuk lingku-

ngan lestari di Tapanuli Selatan, antara lain gerakan

masyarakat di Kecamatan Angkola Timur dan Keca-

matan Angkola Selatan yang rutin mengumpulkan

sampah.

”Kami mengapresiasi komitmen PTAR sebagai

perusahaan tambang yang menunjukkan komitmen-

nya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar

Dolly.

Harapannya, bibit pohon donasi PTAR ke SMKN 2

Batangtoru dapat tumbuh menjadi pohon peneduh

bagi siswa-siswi ketika belajar, dan utamanya dapat

kian memperkaya keanekaragaman hayati di Ba-

tangtoru dan sekitarnya.

Di momen Hari Lingkungan Hidup tahun ini,

PTAR menggelar serangkaian kegiatan untuk mewu-

judkan budaya menjaga kelestarian lingkungan dalam

hidup sehari-hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan

opening ceremony Hari Lingkungan Hidup 2022 oleh

Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Parlindungan Pasa-

ribu dan PTAR RahmatGeneral Manager Operations
Lubis, Senin (6/6).

Acara tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Ling-

kungan Hidup Tapanuli Selatan Ongku Muda Atas,

Camat Batangtoru Mara Tinggi, Kepala SMKN 2 Batang-

toru Nurlaili, dan jajaran Pemkab Tapanuli Selatan.

Selain penanaman pohon bersama di SMK Negeri

2 (Pertambangan) Batangtoru, kegiatan lain yang dihe-

lat PTAR yakni Lomba Mewarnai dan Menggambar

kelompok usia 3-5 tahun dan 6-10 tahun, Lomba Penu-

lisan Esai Lingkungan tingkat SMA/SMK se-Kabupaten

Tapanuli Selatan, serta PTAR untukGoes to School
edukasi pengelolaan lingkungan bagi siswa tingkat SD,

SMP, dan SMA/SMK di Batangtoru.

Tidak hanya untuk masyarakat sekitar, PTAR

menggelar sejumlah kegiatan bagi karyawan PTAR dan

mitra kerja, yakni Lomba Cerdas Cermat Lingkungan,

Lomba Video Kreatif Lingkungan Hidup, Biodiversity

Fun Run, Lomba Inovasi Lingkungan Hidup.

Untuk diketahui, Hari Lingkungan Hidup Sedunia

tahun 2022 mengusung tema . Tema”Only One Earth”
ini merupakan imbauan untuk menjaga kelestarian

bumi demi masa depan bersama sekaligus menyoroti

kebutuhan hidup berkelanjutan yang selaras dengan

alam serta menuju gaya hidup yang lebih bersih dan

lebih hijau untuk melestarikan alam.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (KLHK) telah memutuskan untuk

menggunakan tema ”Satu Bumi untuk Masa Depan.”

LINGKUNGAN

PTAR menggelar serangkaian kegiatan untuk mewujudkan budaya menjaga kelestarian lingkungan dalam hidup sehari-hari, dengan diawali berupa opening
ceremony Hari Lingkungan Hidup 2022 oleh Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu.
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S
emenjak konferensi perubahan iklim dunia

atau dikenal sebagai COP 26 di Glasgow

pada tahun lalu, transisi energi menjadi fokus

utama negara-negara di dunia untuk dapat

mengurangi efek dari pemanasan global.

Transisi energi adalah upaya transformasi dari

penggunaan energi yang menghasilkan emisi gas ru-

mah kaca (GRK), beralih kepada penggunaan energi

bersih. Saat ini hampir semua negara di dunia sudah

mengagendakan transisi energi sebagai prioritas uta-

ma dengan tujuan untuk dapat mencapai target net

zero emission (NZE).

Sebagian besar negara dikawasan Eropa maupun

Amerika memiliki target pencapaian NZE pada tahun

2050, sedangkan untuk kawasan Asia Pasifik sebagian

besar target pencapaian NZE di tahun 2060.

Upaya yang dilakukan dalam proses melaksana-

kan transisi energi ini adalah dengan memensiunkan

pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara atau

coal phase-out, memperbanyak pembangunan pem-

bangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) seperti

pembangkit listrik tenaga surya, angin, air, panas bumi

dan sebagainya.

Ada hal menarik yang bisa kita pelajari dari tran-

sisi energi di Jerman, yang dikenal sebagai negara maju

serta memiliki reputasi tinggi dibidang rekayasa, sains

dan teknologi. Jerman memiliki ambisi untuk mening-

katkan porsi pembangkit EBT menjadi 80% pada tahun

2030 dan mencapai NZE pada tahun 2045

Pada akhir tahun 2021, kapasitas pembangkit lis-

trik EBT di Jerman sudah mencapai 61%, yaitu sebesar

136 GW.

Jumlah kapasitas pembangkit listrik tenaga mata-

hari dan angin adalah sebesar 122 GW atau sekitar 55%

dari total kapasitas pembangkit yang ada di Jerman

pada saat ini sebesar 223 GW.

Namun jika di lihat dari data produksi listrik se-

lama tahun 2021, kontribusi terbesar justru dihasilkan

dari PLTU batubara yaitu sebesar 163 TWh atau sekitar

28% dari total listrik yang dihasilkan.

Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik

angin dan matahari hanya sebesar 168 TWh atau se-

kitar 29%, hampir setara dengan jumlah listrik yang di-

hasilkan PLTU batu bara. Padahal secara kapasitas ter-

pasang cukup besar, yaitu sekitar 122 GW atau sebesar

55%.

Hal ini menunjukan karakteristik dari pembangkit

listrik angin dan matahari yaitu bersifat intermittent

karena sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, seperti

yang terjadi di Jerman tadi. Sehingga sering disebut ju-

ga dengan istilah (VRE).variable renewable energy

Untuk mengatasi hal ini umumnya digunakan

battery energy storage system (BESS) untuk dapat me-

nyimpan energi. Namun demikian kapasitas baterai

masih sangat terbatas, hanya mampu bertahan bebe-

rapa jam saja, selain harganya yang sangat mahal. Ne-

gara maju sekelas Jerman saja belum mampu menga-

tasi kelemahan dari VRE ini

KOLOM

Kapasitas pembangkit listrik Jerman, 2021

(dalam GW)

Sumber: www.cleanergywire.org

Sumber: www.cleanergywire.org

Produksi listrik berdasarkan jenis pembangkit

di Jerman, 2021 (dalam TWh).

Oleh: *)Ardhi Ishak K
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* Promotion and Government Relation Head

PT Pamapersada Nusantara.

Anggota Badan Pengurus Harian ASPINDO, APBI dan

PERHAPI

Ketahanan Energi

Ketahanan energi adalah jaminan ketersediaan

sumber energi untuk memenuhi kebutuhan masya-

rakat. Indonesia memiliki konsep ketahanan energi

yang sudah diformulasikan oleh Dewan Energi Nasio-

nal (DEN) semenjak tahun 2004, dimana terdapat 4

pilar utama yaitu availability, accessibility, affordability

dan .acceptability

Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyusun

peta jalan transisi energi nasional, aspek ketahanan

energi menjadi hal yang sangat penting untuk diper-

hatikan. Kekayaan sumberdaya energi yang dimiliki

Indonesia harus menjadi modal dasar bagi ketahanan

energi nasional mengingat fakta bahwa Indonesia me-

miliki sumberdaya energi fosil dan potensi EBT yang

cukup besar.

Potensi sumberdaya energi terbarukan Indonesia

Tujuan utama pengelolaan energi nasional ada-

lah kedaulatan dan kemandirian energi, serta terca-

painya target transisi energi, yaitu .net zero emission

Krisis Energi Eropa

Krisis energi sampai hari ini masih terjadi di Ero-

pa. Harga listrik melambung sangat tinggi. Selama ta-

hun 2021 terjadi kenaikan tagihan listrik 4 - 5x di Eropa,

dari sekitar Euro 50-60 / MWh diawal tahun menjadi

Euro 221 – 280 /MWh di akhir tahun.

Hal ini terjadi akibat adanya kenaikan harga gas

alam dunia. Ditambah dengan kondisi cuaca diluar

perkiraan yang menyebabkan produksi listrik dari

pembangkit listrik tenaga surya dan angin menjadi

sangat rendah.

Pecahnya perang Rusia – Ukraina pada awal ta-

hun 2022 menambah pelik situasi, harga komoditas

energi kembali melonjak sangat tinggi. Apalagi Eropa

masih sangat bergantung pada penggunaan gas alam

dan sekitar 40 – 60% kebutuhan gas negara-negara di

Eropa berasal dari Rusia.

Akibatnya beberapa negara Eropa kembali meng-

gunakan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi,

bahkan Jerman berencana untuk menunda rencana

coal phase-out yang sudah dijadwalkan pada tahun

2038.

Krisis energi di Eropa termasuk juga Jerman ha-

rus menjadi pelajaran berharga bagi kita. Transisi ener-

gi tanpa mempertimbangkan ketahanan energi dapat

berakibat fatal.

Sumber: Kemen ESDM
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P
T ExxonMobil Lubricants Indonesia secara

resmi memperkenalkan Mobil ServSM Grea-

se Analysis kepada para pelaku industri. Ha-

dirnya layanan analisa ini sekaligusgrease

melengkapi layanan dari Mobil ServSM di

Indonesia dalam menganalisa penggunaan pelumas.

Mobil ServSM Grease Analysis adalah layanan pe-

ngujian , di mana layanan dan fasilitas ini sangatgrease

berguna untuk mengetahui informasi dan mengiden-

tifikasi permasalahan pada yang digunakan.grease

Grease merupakan salah satu komponen penting

yang biasa digunakan dalam kegiatan operasional pa-

da alat berat, termasuk pertambangan dan manu-

faktur. Urgensi mengetahui kualitas gemuk akan ber-

dampak pada kinerja, hasil, dan umur komponen yang

digunakan.

Hal ini merupakan terobosan baru dari Mobil

ServSM untuk membantu para pelaku industri dalam

memaksimalkan penggunaan pada alat-alatgrease

yang digunakan. Layanan ini sama halnya dengan yang

dilakukan untuk layanan pengujian pelumas, di mana

sudah banyak memberikan keuntungan kepada peng-

guna layanan Mobil ServSM.

”ExxonMobil Lubricants sangat mengedepankan

nilai kepedulian dan keunggulan dalam setiap layanan

dan produk. Layanan baru ini menjadi yang pertama di

Indonesia, hadir sebagai bentuk komitmen kami da-

lam memahami kebutuhan para pelaku industri dalam

hal perawatan alat-alat industri,” kata Presiden Di-

rektur ExxonMobil Lubricants, Syah Reza dalam pelun-

curan yang diseleng-Mobil ServSM Grease Analysis

garakan bersama Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat

Indonesia (Pertaabi), akhir Juni lalu.

SM Grease Analysis memungkinkan para peng-

guna untuk mendapatkan informasi awal me-grease

ngenai potensi terjadinya permasalahan atau peringa-

tan dini mengenai performa . Sehingga kon-grease

sumen dapat menyesuaikan penjadwalan kegiatan pe-

meliharaan, demi mengurangi resiko kegagalan alais

failure pada unit produksi yang kritikal.

PT EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA
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Hal ini juga dapat membantu meningkatkan

masa pakai komponen dan pengurangan suku cadang,

yang juga akan berdampak pada biaya perawatan.

Market Development Director ExxonMobil Lubri-

cants, Sri Adinegara menjelaskan, pihaknya akan terus

melakukan rangkaian kegiatan guna mengkomuni-

kasikan pentingnya perawatan alat-alat industri secara

berkala.

”Kami telah merencanakan beberapa kegiatan

offline onlinedan ke depannya. Kami berharap tidak

hanya mengenalkan layanan baru kami, tapi juga dapat

memberikan edukasi dalam memelihara dan meng-

identifikasi secara dini hal-hal yang perlu diantisipasi

terhadap alat-alat yang dimiliki para pelaku industri.”

bebernya.

Untuk menggunakan layanan ini, para pelaku in-

dustri dapat langsung mengunjungi portal mobilserv.

mobil.com, dan mengikuti langkah-langkah yang dise-

butkan dalam portal tersebut. Selanjutnya, proses pe-

meriksaan analisa akan memakan waktu 6 hari kerja

semenjak sampel diterima oleh laboratorium Mobil

ServSM, dan hasilnya akan disampaikan melalui akun

konsumen yang didaftarkan pada portal.

Adapun beberapa jenis uji yang akan dilakukan

dalam menganalisa sampel uji yang dikirim meliputi,

grease thief index, water, color, ferrous particles, infra-

red, dan trace metals.

Lebih lanjutt, dalam kesempatan yang sama, Di-

rektur Pertaabi, Rochman Alamsjah menegaskan,

greasing merupakan salah satu kunci utama selain

lubricating maintenancedan dalam menjaga kinerja

serta performa alat berat. Saat harga komoditas sedang

tinggi seperti setahun belakangan ini, maka pelaku

usaha akan menggenjot produksi, sehingga permin-

taan alat berat akan ikut terkerek.

Dalam kondisi tersebut, penyediaan alat berat

relatif akan lebih sulit. Misalnya, pemesanan atau in-

dent jadi lebih lama, dan biaya pengapalan juga jadi

lebih mahal. Untuk menyiasati tantangan ini, maka pe-

laku usaha dituntut untuk mengoptimalisasikan aset

yang ada dengan meningkatkan efisiensi dan pro-

duktivitas.

”Alat berat selama pelumasannya bagus, tidak

akan rusak lebih awal. Mendatangkan alat berat saat ini

susah, bukan cuma pemesanannya, tapi juga penga-

palannya. Dengan situasi seperti ini. efisiensi dan opti-

malisasi aset jadi tuntutan,” tegasnya.

Soal perawatan alat berat, sambung Rochman,

dulu sifatnya reaktif, kemudian berkem-maintenance

bang menjadi preventif dan prediktif,

”Sekarang kita perkenalkan resiliance mainte-

nance engineering, harus ada rekayasa untuk menjaga

alat. ini contohnya,”Mobil ServSM Grease Analysis

pungkas Rochman.

Presiden Direktur ExxonMobil Lubricants, Syah Reza (tengah): ExxonMobil Lubricants sangat mengedepankan nilai kepedulian dan keunggulan dalam setiap
layanan dan produk. Layanan baru ini menjadi yang pertama di Indonesia, hadir sebagai bentuk komitmen kami dalam memahami kebutuhan para pelaku industri
dalam hal perawatan alat-alat industri.
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Z
oomlion Earthmoving Machinery merupakan

anak perusahaan dari Zoomlion, dimana

menjadi divisi inti. Sebagai pemilik sepenuh-

nya, Zoomlion adalah satu-satunya pabrik

mesin konstruksi nasional di negeri Tirai

Bambu, yang diperuntukkan memproduksi bulldozer.

Zoomlion didirikan pada tahun 1992 dengan

nama Changsha Hi-tech Development Area Zoomlion

Construction Mechanical Industry Company, dimana

sebagai produk pertamanya adalah pompa beton.

Pada tahun 2008, Zoomlion menggabungkan pa-

briknya kemudian mendirikan Earthmoving Machinery

Company. Tujuan dan sebagai strategi bisnis utama

yaitu pengembangan strategis dari Zoomlion, dengan

memproduksi seluruh rangkaian excavator dan bull-

dozer.

Dengan berkantor pusat di Changsha, Provinsi

Hunan, Zoomlion Earthmoving Machinery Company

telah mendirikan basis manufaktur, masing-masing di

Changsha dan Weinan. Mampu melayani penjualan

hingga service di seluruh dunia.

Seperti Weinan Industrial Park, telah memiliki

alur produksi yang canggih untuk unit excavator dan

bulldoser, dengan kapasitas produksi tahunan lebih

dari 20.000 unit. Sedang di Changsha, merupakan

cluster industri cerdas pertama dari Zoomlion Smart

Industry City.

Industrial Park Cerdas ini memiliki teknologi

terdepan dalam penerapan manufaktur cerdas. Dima-

na cakupan areanya seluas lebih dari 0,87 kilometer

persegi, dengan kapasitas produksi tahunan 50.000 unit

dan nilai output tahunan mencapai CNY 30 miliar.

Zoomlion menetapkan prosedur manajemen

kualitas yang ketat, dan telah melakukan pengujian

kinerja dan keandalan pada setiap komponen serta

produk untuk memastikan kinerja dan kualitas.

Perusahaan telah memperluas konsep Produk

4.0, dengan mengikuti tren . Pe-Internet of Everything

nerapan teknologi kendali jarak jauh 5G yang berpe-

ngalaman dalam produk excavator, dan terus mening-

katkan sistem panduan 2D/3D, identifikasi dan tekno-

logi konstruksi cerdas.

Untuk merayakan ulang tahun Zoomlion tepatnya

melalui ’30th Anniversary’, market Indonesia diberikan

kesempatan memanfaatkan program promosi berupa

diskon untuk produk excavator 21 ton.

ZOOMLION ’30TH ANNIVERSARY’ DENGAN PAKET KHUSUS DAN HADIRKAN
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Zoomlion telah memperluas konsep Produk 4.0, dengan mengikuti tren Internet of Everything.
Penerapan teknologi kendali jarak jauh 5G yang berpengalaman dalam produk excavator,
dan terus meningkatkan sistem panduan 2D/3D, identifikasi dan teknologi konstruksi cerdas.
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B
erdiri sejak tahun 2004, PT Starindo

Cleaning Technologies tumbuh sebagai pe-

rusahaan kenamaan di Indonesia yang ber-

gerak di bidang distributor sekaligus penye-

dia alat dan jasa kebersihan. Selama satu

dekade, Starindo telah melayani berbagai lini industri,

termasuk sektor pertambangan dan energi.

Pada pertengahan tahun lalu, Starindo mempero-

leh kepercayaan dari PT PLN (Persero) Unit Pembang-

kitan Tanjung Jati B di Jawa Tengah. Pelat merah yang

bergerak di bidang pembangkit listrik ini, memboyong

kendaraan penyapu jalan Dulevo 6000. Dari sisi spesifi-

kasi, asal Italia tersebut memiliki lebarroad sweeper

penyapuan hingga 3,5 meter, yang dioperasikan oleh

PLN untuk mendukung kebersihan fasilitas operasio-

nal area pembangkit. Tidak hanya itu, di tahun 2015,

Starindo dipercaya oleh PT. Timah (persero) Tbk, me-

nyediakan unit Univac untuk digu-centralized vacuum

nakan di area .smelter

Sebelum serah terima dengan PLN, Starindo me-

lakukan dan pelatihan. Operator dibinacommissioning

untuk mampu merawat sekaligus memeriksa mesin,

dan menerapkan standar kinerja. Dengan demikian,

Starindo memastikan pelanggan dapat mengoperasi-

kan alat dengan optimal.

Di luar PLN, Starindo juga tercatat melayani ber-

bagai perusahaan pertambangan dan energi, seperti

PT Pertamina, PT Antam Tbk, PT Pamapersada Nusan-

tara, PT Adaro Energy Tbk, PT Trakindo Utama, dan ma-

sih banyak lagi.

Menurut PT. Starindo,Vice Managing Director

Didy Kurniawan, pihaknya dipercaya oleh berbagai

mitra pelanggan karena memiliki hubungan secara

langsung dan eksklusif dengan sejumlah me-principal

rek dunia. Mulai dari Univac, Coral, Dulevo, Depureco,

Spraystream, Fimap, HidroMak, dan sebagainya.

”Starindo Cleaning Technologies bersama para

principal selalu membangun komunikasi untuk pem-

PT STARINDO CLEANING TECHNOLOGIES
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baruan teknologi, pelatihan dan pengembangan pro-

duk, penyediaan suku cadang asli, serta menjamin

layanan purna jual yang berkualitas. Hal ini menjamin

kompetensi dan keandalan kepada mitra pelanggan

kami dalam melayani kebutuhan bisnis mereka,” ung-

kap Didy.

Pada Februari lalu misalnya, Dulevo International

memperkenalkan fitur baru yang disebut Dulevo Tele-

matic. Lewat teknologi ini, kondisi unit sweeper road

dapat dimonitor secara jarak jauh lewat panel layar

sentuh yang mudah dioperasikan. Fungsinya untuk

memberikan diagnosa lebih dini mengenai informasi

kendaraan, sehingga memudahkan operator melaku-

kan .predictive maintenance

Kendaraan penyapu jalan Dulevo dan universal

heavy-duty vacuums Univac bukan satu-satunya pro-

duk unggulan yang dijajakan Starindo, produk lain yang

diminati pasar Indonesia yaitu merekdust suppression

Spraystream asal Belgia lalu dari, antipollution systems

Coral, dan dari Depureco. Pada se-industrial vacuum

mester ke-2 tahun 2021, Starindo mendapatkan kesem-

patan untuk mensuplai dust suppression canon Spray-

stream sebagai unit pengendali debu di area operasio-

nal pertambangan PT Bukit Asam.

Umumnya, operasi pertambangan dan energi be-

rada di daerah pelosok dan terpencil. Salah satu stra-

tegi Starindo menjawab tantangan tersebut, ialah de-

ngan menggandeng perusahaan lokal sebagai kepan-

jangan tangan. Selama ini, Starindo melibatkan mitra

kongsi di daerah untuk memberikan layanan mainte-

nance repairdan ringan kepada pelanggan korporat

yang beroperasi di .remote area

Target pasar Starindo biasanya perusahaan yang

sudah memiliki infrastruktur jalan yang baik, termasuk

jalan di dalam maupun menuju area penambangan.

Selain itu, Starindo juga menggarap perusahaan tam-

bang yang memiliki fasilitas terintegrasi, seperti refine-

ry, smelter, crusher, stock yard, pelabuhan, perumahan

karyawan, dan lain-lain.

Starindo menawarkan layanan purna jual yang

unggul, mulai dari garansi unit selama dua tahun ga-,

ransi kertersediaan suku cadang selama spuluh tahun,

pemakaian unit secara nonstop, dan populasi produk

yang amat besar di Indonesia.

”Kami memiliki visi sebagai perusahaan yang

paling komprehensif dalam menyediakan alat dan

solusi kebersihan di Tanah Air,” pungkas Didy.

Didy Kurniawan, Vice Managing Director PT. Starindo.
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INDOSAT DUKUNG DIGITALISASI
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

P
T Indosat Tbk atau lebih dikenal Indosat

Ooredoo Hutchison (IOH) kembali menye-

lenggarakan Connex Webinar Series untuk

mempercepat efisiensi bisnis serta keaman-

an operasional di industri Pertambangan

dan Migas.

Connex Webinar sendiri merupakan salah satu

acara rutin Indosat Business yang mempertemukan

Regulator, Pelaku Industri, dan Mitra Teknologi untuk

membahas bagaimana digitalisasi dapat meningkat-

kan produktivitas. Acara dilangsungkan secara hybrid

di Jakarta, Kamis (9/6).

Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchi-

son, Bayu Hanantasena, mengatakan bahwa Indosat

Business secara konsisten menyelenggarakan acara

Connex sebagai bagian dari tujuan IOH yang lebih be-

sar, yaitu menghubungkan dan memberdayakan ma-

syarakat Indonesia dengan mempercepat transformasi

digital.

”Di Connex hari ini, Indosat Business mendukung

penuh sektor pertambangan dan migas agar produksi

dapat dipantau secara dan , sehinggareal-time online

meningkatkan operasional bisnis dan menjadi lebih

efisien, produktif, dan aman,” kata Bayu, dikutip Rabu

(15/6).

”Selain itu, kami juga mendukung pengolahan

dan keamanan data perusahaan sebagai aset strategis

sehingga perusahaan dapat mempercepat proses kerja

dan pengambilan keputusan,” imbuhnya.

Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kemente-

rian ESDM, Ridwan Djamaluddin, mengatakan bahwa

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya

alam melimpah yang perlu dikelola dengan baik se-

hingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

banyak. Salah satunya dengan digitalisasi setiap sektor

industri.

”Kami percaya bahwa dengan teknologi digital,

operasi bisnis dapat menjadi lebih efisien dan mening-

katkan keamanan sumber daya manusia. Kami meng-

apresiasi Indosat Business yang telah menyelengga-

rakan Connex, sehingga kami dapat berkolaborasi un-

tuk menghadirkan solusi terbaik bagi industri kami,”

katanya.

Senada, Sekretaris SKK Migas, Taslim Z Yunus

menyebut bahwa digitalisasi merupakan salah satu

strategi yang sudah diterapkan di lingkungannya. Me-

nurut Taslim, ada empat hal yang penting dalam sistem

digital ini yakni data, proses, dan teknologi.people

”Karena pada awalnya data dibangun secara

siloes kemudian mulai tidak terintegrasi, kemudian

terakhir ini kita coba membuat data yang lebih terin-

tegrsi, dari operasi ke K3S dan ke SKK Migas itu bisa

diakses secara ,” kata Taslim.online

Indosat sendiri memperkenalkan solusi infra jari-

ngan di area terpencil meliputi Private LTE, Managed

SD WAN Managed IT Infradan . Kemudian, solusi ope-

rasi bisnis berbasis meliputicloud Hybrid Cloud Meet

Team Pro, Nextfleetdan solusi pemantauan aset .

Private LTE yakni penyebaran jaringan seluler 4G

pribadi untuk mendukung operasional bisnis dan akti-

vitas pertambangan dan migas di daerah yang tidak

terjangkau oleh sinyal seluler.

Managed Network Managed(SD WAN) dan IT

adalah layanan transformasi digital yang dapat mem-

percepat perusahaan untuk bergerak menuju model IT

hybrid dan memenuhi kebutuhan akan akses jaringan

yang aman, , dan fleksibel di setiap lokasi opera-agile

sional bisnis perusahaan.

Hybrid Cloud, menghadirkan layanan cloud ber-

standar global yang lebih cepat dan aman, didukung

oleh kemitraan Indosat dengan penyedia globalcloud

teratas yang sudah mempunyai fasilitas Infrastructure

Cloud di Indonesia seperti Google Cloud.

Cloud Collaboration App, layanan aplikasi berba-

sis yang memudahkan pengguna bisnis menda-cloud

patkan aplikasi perkantoran, layanan penyimpanan

data, serta layanan telekonferensi secara mudah dan

aman.

IoT Asset Management, merupakan solusi tek-

nologi IoT untuk manajemen aset menggunakan apli-

kasi dan perangkat IoT untuk menciptakanmobile

biaya operasional yang lebih efisien dan pemantauan

aset perusahaan yang lebih efektif dengan dukungan

jaringan koneksi data dan .cloud
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PRESTASI GEMILANG PEREMPUAN TAMBANG
RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

C
EO PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), Fe-

briany Eddy baru saja dinobatkan sebagai

salah satu dari 20 perempuan paling ber-

pengaruh versi Fortune Indonesia. Sebe-

lumnya, dia juga telah didaulat sebagai

perempuan inspiratif versi Forbes Indonesia. Predikat

ini membawa dia sebagai perempuan satu-satunya di

dunia tambang yang mendapatkan penghargaan terse-

but.

Fortune Indonesia Forbes Indonesiadan merupa-

kan majalah bisnis dan finansial terkemuka yang setiap

tahunnya memberikan apresiasi pada sosok pemim-

pin dunia dengan berbagai latar belakang profesinya.

Fortune Indonesia merilis 20 nama wanita paling

berpengaruh atau , yang menja-Most Powerful Women

di sosok kuat dan berperan penting mengatasi isu

ancaman global.

Febriany Eddy dinilai sebagai seorang perem-

puan dan CEO yang mampu memberikan inspirasi bagi

perempuan lainnya di dunia, khususnya di sektor per-

tambangan.

Perempuan yang dipilih tersebut dinilai berpe-

ngaruh besar pada perubahan, dan dampak yang diha-

silkan olehnya bersama perusahaan atau lembaga di

sektor masing-masing.

Sejak didapuk menjadi CEO PT Vale pada 29 April

2021, ada banyak kebijakan strategis yang dicetuskan

Febriany Eddy bersama manajemen PT Vale. Di antara-

nya terkait komitmen Febriany Eddy dalam menekan

emisi karbon di perseroaan dan ini tercantum dalam

roadmap 2050.

Febriany juga merasakan besarnya tantangan se-

bagai pemimpin saat pandemi Covid-19 yang mening-

galkan dampak ke banyak sektor.

”2021 menantang sekaligus meretas banyak po-

tensi. Tantangan paling pelik jelas masih datang dari

Covid-19 dengan dampaknya yang dirasakan secara

global. Namun, di tengah situasi penuh cobaan terse-

but, kita diajarkan untuk mengasah ketahanan dan ke-

tabahan kita; untuk tetap tenang sekaligus waspada,”

kata Febriany.

Tak bisa dipungkiri, setelah Febriany Eddy men-

jadi CEO, banyak hal yang menggembirakan dan itu

memberi kesan positif kepada seluruh manajemen.

Dirinya juga telah mencatatkan sejarah dalam dunia

pertambangan dalam posisi yang dia emban saat ini.

Hal tersebut lantaran di Indonesia, peran perem-

puan untuk level manajemen senior atau C-Suite di in-

dustri pertambangan masih sangat terbatas. Secara

global pun, hanya 13,2% perempuan yang mengisi po-

sisi ini, merujuk pada laporan S&P Global Ratings yang

dirilis pada 2020.

”Saya percaya satu hal, bahwa terlepas dari laki-

laki atau perempuan, pada akhirnya keberhasilan kita

ditentukan oleh tekad masing-masing dari kita untuk

tumbuh dan berkembang. Saya tidak menampik bah-

wa saya pun pernah merasa minder. Dulu, saya mengi-

ra, saya harus berpikir dan bertindak layaknya seorang

pria untuk bisa sukses di industri ini,” jelasnya.

Sebelum menjadi direktur, Febriany pernah dipin-

dahtugaskan ke kantor regional Vale Base Metal Asia

Pasifik dan Afrika yang berkantor di Brisbane, Australia,

selama 2,5 tahun. Dia bertanggung jawab terhadap

operasional Vale Base Metal di Indonesia, Jepang, Cina,

Taiwan, dan Afrika.

Febriany Eddy
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GENCARKAN PRODUKSI
SMELTER TIMBAL PERTAMA DI INDONESIA

PT KAPUAS PRIMA COAL, TBK

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

E
miten produsen base metal di Indonesia, PT

Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC), terus meng-

gencarkan produksi timbal yangsmelter

sudah mulai diuji coba produksi sejak awal

tahun 2022. Hal tersebut merupakan salah

satu upaya ZINC dalam mendukung proses hilirisasi

mineral yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah sudah mulai menerap-

kan peraturan larangan ekspor bagi komoditas mineral

tertentu yang belum memenuhi kadar pemurnian.

Oleh sebab itu, bagi pelaku usaha di bidang pertamba-

ngan dituntut untuk segera menyelesaikan proyek

smelter hingga batas waktu yang diberikan agar terus

mendapat kuota ekspor.

ZINC sebagai salah satu emiten yang mempro-

duksi mineral logam mulai dari timbal, seng dan juga

bijih besi, terus menjalankan berbagai upaya dalam

merealisasikan peraturan tersebut. Di antaranya telah

menyelesaikan pembangunan smelter timbal. Tungku

peleburan ini sudah mulai beroperasi secara komersial

pada awal Juni 2022 ini. Selain itu, ZINC juga tengah

mengejar penyelesaian seng yang ditargetkansmelter

dapat rampung pada Kuartal II-2023.

”Kami bersyukur pada tahun ini dapat menyele-

saikan salah satu timbal yang berada di Kali-smelter

mantan Tengah. Meskipun sempat terkendala oleh Co-

vid-19, pada awal tahun ini kami akhirnya mulai mela-

kukan uji produksi dan pada Mei 2022, timbalsmelter

sudah diverifikasi 100% oleh pihak PT Surveyor Indone-

sia dan PT Kapuas Prima Citra resmi beroperasi secara

komersial,” kata Direktur ZINC, Evelyn Kioe.

Sebagai timbal pertama dan satu- satunyasmelter

di Indonesia, kata Evelyn, Zinc menargetkan produksi

hingga 8.000 ton bullion timbal (Pb), dengan target pen-

jualan dari mencapai USD 29 juta di tahun 2022.smelter

Sementara itu, proses pembangunan smelter

seng sudah mencapai sekitar 85%. Nantinya smelter

tersebut ditargetkan dapat memproduksi hingga 30.000

ton ingot per tahun.

”Keberadaan seng milik Perseroan diha-smelter

rapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan komo-

ditas zinc di dalam negeri, di mana hingga saat ini ko-

moditas tersebut masih 100% berasal dari impor,” ujar-

nya.

Disisi lain, hingga Kuartal I-2022 ZINC mencatat-

kan penjualan mencapai Rp 204,5 miliar. Pendapatan

ZINC di triwulan pertama ini masih didominasi oleh

penjualan dari komoditas seng (Zn) dengan kontribusi

mencapai Rp95,1 miliar, sementara penjualan komodi-

tas timbal (Pb) mencapai Rp 31,6 miliar. Pendapatan

ZINC juga berasal dari penjualan komoditas perak se-

besar Rp 39,2 miliar, dan juga penjualan konsentrat besi

yang tercatat sebesar Rp 38,6 miliar.

”Kami optimis, dengan ekonomi yang sudah mu-

lai pulih serta Covid-19 yang semakin terkendali, ZINC

dapat melanjutkan pertumbuhan kinerja yang baik

hingga akhir tahun 2022. Didukung dengan harga ko-

moditas yang masih stabil, kami optimis dapat menca-

pai target penjualan hingga Rp1,2 triliun pada tahun

2022,” tutup Evelyne.
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JAJAL TEKNOLOGI TERBARU
DI PERUSAHAAN SETRUM

TERRA DRONE INDONESIA

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

T
erra Drone Indonesia, perusahaan penyedia

jasa dan teknologi drone industri, beberapa

waktu lalu berhasil melakukan uji coba tek-

nologi terbaru dari Terra Drone yakni Terra

LiDAR One, untuk pengambilan dan pengo-

lahan data monitoring (ROW) jalur trans-Right of Way

misi dan inspeksi SUTT 150 kV. Penjajalan dilaku-tower

kan di wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Trans-

misi Jatim & Bali (UIT JBM).

Uji coba tersebut dilakukan untuk mendemon-

trasikan kemampuan Terra LiDAR One dalam melak-

sanakan kegiatan monitoring ROW dan inspeksi tower

SUTT yang diantaranya meliputi pengukuran jarak

tegakan (vegetasi dan bangunan) terhadap konduktor,

land profile, dan tegakan tower dalam waktu relatif

singkat.

Terra LiDAR One yang baru dipasarkan pada Juli

tahun lalu ini dirancang untuk kegiatan inspeksi secara

3D maupun untuk keperluan survei topografi. Cara

kerja Terra LiDAR One ialah dengan menembakkan

640,000 point laser/detik ke objek dalam satu waktu,

yang kemudian dimodelkan dalam bentuk point cloud

3 dimensi.

Point cloud yang dihasilkan kemudian diolah se-

hingga membentuk model terkomputerisasi dengan

tingkat akurasi yang sangat baik dan representatif.

Waktu yang dibutuhkan untuk memproses data hingga

pelaporan dapat diproses hanya dalam waktu 1 hari.

Hasil dari data tersebut kemudian digunakan un-

tuk pelaporan yang mencangkup beberapa informasi

antara lain pengukuran jarak tegakan ke kabel, potensi

jatuhan pohon, kondisi ketegakan tower, dan lain-lain.

Hal tersebut bisa dijadikan informasi yang bisa mem-

bantu personil PLN dalam melakukan pemeliharaan

aset.

Metode konvensional yang sudah dilakukan di-

tambahkan dengan hasil survey drone Lidar yang me-

nyediakan visualisasi secara 3D, menghasilkan data

inspeksi yang semakin akurat. Hal ini pula yang men-

jadi alasan tertariknya PLN untuk melakukan uji coba

teknologi Terra LiDAR OneS.

”Semenjak didatangkan di Indonesia, Terra Dro-

ne Indonesia memang melihat Terra LiDAR One akan

sangat berguna untuk digunakan pada kegiatan ins-

peksi dan monitoring di industri energi seperti PLN

yang membutuhkan pemeliharaan aset yang cukup

serius,” kata Terra Drone Indonesia,Managing Director

Michael Wishnu Wardana.

Dengan banyaknya tower dan panjangnya jalur

transmisi yang PLN miliki, kata Michael, diharapkan

teknologi drone dengan cara kerjanya di udara dapat

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemeli-

haraan jaringan listrik. Sebelumnya, Terra Drone Indo-

nesia juga sudah pernah melakukan uji coba untuk

pekerjaan monitor dan inspeksi menggunakan drone

pada beberapa wilayah kerja PLN lainnya.

Terdapat beberapa kelebihan penggunaan tek-

nologi Terra LiDAR One di sektor energi/listrik, antara

lain:

· Monitor dan inspeksi menggunakan drone Terra

LiDAR One dapat meningkatkan keamanan karena

para pekerja tidak perlu lagi memanjat atau meng-

gunakan perancah untuk melihat objek dari dekat

seperti tower transmisi yang sangat tinggi.

· Penggunaan drone Terra LiDAR One dapat memper-

cepat waktu pekerjaan karena dapat memonitor la-

han luas atau jalur transmisi yang panjang dalam

sekali terbang.

· Pemindaian LiDAR tidak memerlukan banyak pemro-

sesan pasca pengambilan data

Model 3D jalur transmisi yang diakuisisi menggunakan Terra LiDAR One
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BANGKIT DEMI PENDAPATAN MELEJIT

PT MERDEKA COPPER GOLD, TBK

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

U
sai menggelar Rapat Umum Pemegang Sa-

ham (RUPS), pimpinan PT Merdeka

Copper Gold Tbk (MDKA) menggelar kon-

ferensi pers. Dijelaskan, perusahaan men-

dapat persetujuan dari pemegang saham

untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).

Non HMETD ini dikeluarkan maksimal 2,29 miliar

lembar saham atau maksimal 10% dari jumlah seluruh

modal ditempatkan atau disetor MDKA pada tanggal

Pengumuman RUPSLB MDKA.

”Persetujuan Non HMETD ini bertujuan untuk

memberikan flexibilitas pendanaan untuk Perseroan

dalam pengembangan kegiatan usaha dan mendu-

kung potensi ekspansi. Hingga saat ini, kami masih te-

rus melakukan pengembangan di aset-aset utama ka-

mi, termasuk melihat peluang pengembangan di sek-

tor potensial,” ujar Presiden Direktur MDKA, Albert

Saputro, awal Juni lalu.

Albert menambahkan, MDKA aktif mengoptimal-

kan potensi pendanaan untuk mendukung pengemba-

ngan bisnis. Hingga 31 Maret 2022, MDKA tercatat me-

miliki saldo kas senilai USD 122 juta dengan fasilitas

utang yang belum ditarik sebesar USD 100 juta dari

Fasilitas Kredit Bergulir (Revolving Credit Facility) de-

ngan PT Bank UOB Indonesia, The Korea Development

Bank, dan PT Bank Mizuho Indonesia.

Menurutnya, MDKA berhasil meraup dana segar

senilai total USD 882 juta dari berbagai aksi korporasi

seperti , penerbitan obligasi dalam mataright issue

uang Rupiah dan fasilitas utang per 16 Mei 2022.

Capaian ciamik lainnya adalah Perseroan telah

berhasil melakukan akuisisi 50% kepemilikan Lion Se-

lection Asia Limited (LSA) di PT Pani Bersama Jaya

(PBJ), yang menjadikan kepemilikan ekonomis MDKA

pada Proyek Emas Pani meningkat menjadi 70% sela-

ma kuartal I 2022.

Selanjutnya, MDKA juga telah merampungkan

akuisisi 55,67% kepemilikan saham di PT Hamparan

Logistik Nusantara (HLN) melalui anak usahanya yakni

PT Batutua Tembaga Abadi (BTA), di mana HLN telah

mengakuisisi proyek tambang nikel dengan cadangan

bijih nikel terbesar di dunia dan aset pemurnian nikel

yang telah beroperasi dengan total transaksi lebih dari

Rp5,7 triliun.

Emiten tambang logam grup saratoga ini juga

telah mengakuisisi saham PT Andalan Bersama Inves-

tama yang memiliki Kontrak Karya Pani dengan total

transaksi sebesar Rp1,1 triliun.

”Perseroan juga melakukan investasi di nikel, ko-

balt, dan tembaga yang akan terus berlanjut dan ber-

kembang seiring dengan kemitraan strategis yang terja-

lin dengan Hong Kong Brunp Catl Co. Ltd., pemasok

terbesar dunia untuk baterai kendaraan listrik,” tandas-

nya.

Dalam kesempatan ini, MDKA juga mengumum-

kan capaian gemilang sepanjang kuartal I 2022. Peru-

sahaan yang fokus pada pertambangan mineral ini ber-

hasil memproduksi 33.968 ons emas atau naik 104,8

persen dibanding periode sama tahun lalu yang men-

capai 16.585 ons.

”Dari sisi keuangan dan operasional, MDKA men-

catatkan kinerja cemerlang pada Kuartal I 2022. MDKA

berhasil memproduksi 33.968 ounces emas yang me-

ningkat hingga 104,8% dibanding periode yang sama di

tahun sebelumnya sebesar 16.585 ounces, kata Corpo-

rate Secretary MDKA, Adi Adriansyah Sjoekri.

Adi kemudian menyatakan bahwa perusahaan

juga berhasil meningkatkan hasil produksi tembaga

sebesar 111,6% dari 2.489 ton di Kuartal I 2021 menjadi

5.267 ton di periode yang sama di tahun ini.

Pada Kuartal I 2022, MDKA juga berhasil menca-

tatkan laba sebesar USD 65,41 juta yang melonjak sig-

nifikan dari sebelumnya merugi USD6,34 juta pada pe-

riode yang sama tahun sebelumnya. MDKA juga meno-

rehkan pendapatan yang lebih kuat yang dicerminkan

oleh capaian EBITDA sebesar USD 105 juta diban-

dingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya

sebesar USD 25 juta.

Sepanjang 2022, Tambang Emas Tujuh Bukit di-

targetkan memproduksi pada kisaran 100.000 ounces

hingga 120.000 ounces emas dengan AISC sebesar USD

1.000 per ounce hingga USD 1.100 per ounce, setelah

dikurangi kredit perak.Presiden Direktur MDKA, Albert Saputro
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PRESTASI GEMILANG HOLDING TAMBANG BATU BARA

PT BUKIT ASAM, TBK

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

P
T Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota holding

BUMN Pertambangan MIND ID, menorehkan

kinerja gemilang pada triwulan I 2022. Dije-

laskan Perseroan berhasil membukukan la-

ba bersih sebesar Rp 2,28 triliun atau tum-

buh signifikan 355 persen secara dariyear on year

capaian tahun 2021 yang sebesar Rp 500,52 miliar.

Sekretaris Perusahaan, Apollonius Andwie me-

rinci, selama kuartal pertama ini pendapatan usaha

PTBA mencapai Rp 8,21 triliun atau tumbuh 105 persen

dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebe-

sar Rp 3,99 triliun. Sementara total aset Perseroan tum-

buh 8 persen dari Rp 36,12 triliun per 31 Desember 2021

menjadi Rp38,99 triliun per 31 Maret 2022.

Menurutnya, pencapaian gemilang ini didukung

kinerja operasional Perseroan yang solid di sepanjang

triwulan I 2022. ”Mengedepankan dicost leadership

setiap lini perusahaan, Perseroan menerapkan efisien-

si berkelanjutan secara optimal,” kata Apollonius.

Secara , produksi batu bara di sepan-year on year

jang triwulan I meningkat 40 persen atau menjadi 6,34

juta ton, sedangkan volume angkutan batu bara me-

ningkat 16 persen atau menjadi 6,17 juta ton. Kenaikan

produksi dan volume angkutan batu bara ini diikuti pu-

la oleh kenaikan volume penjualan batu bara sebesar

18 persen atau menjadi 6,97 juta ton.

Pada periode 2022, PTBA menargetkan produksi

batu bara sebesar 36,41 juta ton sementara jumlah pen-

jualannya ditargetkan mencapai 37,10 juta ton.

”Target Perseroan 2022 Perseroan menargetkan

produksi batu bara sebesar 36,41 juta ton dan target

angkutan sebesar 31,50 juta ton untuk tahun 2022.

Sedangkan untuk volume penjualan batu bara 2022,

Perseroan menargetkan peningkatan menjadi 37,10

juta ton,” ujarnya.

Bagi-Bagi Dividen Laba Bersih

Pasca mengumumkan capaian kerja selama tri-

wulan pertama, PTBA melaksanakan Rapat Umum pe-

megang saham (RUPS) tahun buku 2021 pada akhir

mei lalu. Hasil rapat menunjukkan bahwa para peme-

gang saham menyetujui penggunaan 100 persen laba

bersih Perseroan tahun 2021 sebesar Rp 7,9 triliun se-

bagai dividen.

”Kami membagi dividen 100 persen laba bersih

dari PTBA kami bagikan semuanya kepada semua pe-

megang saham Rp. 7,9 triliun,” ungkap Direktur Utama

PTBA, Arsal Ismail secara daring.

Selama tahun 2021, PTBA mencatatkan kinerja

positif dari segi operasional maupun keuangan. Pro-

duksi batu bara Perseroan mencapai 30,0 juta ton de-

ngan angkutan kereta api sebesar 25,4 juta ton dan

penjualan batu bara sebesar 28,4 juta ton.

Sementara pendapatan mencapai Rp 29,3 triliun

dengan laba bersih sebesar Rp 7,9 triliun. Laba bersih

ini sekaligus menjadi capaian laba bersih tertinggi se-

panjang sejarah Perseroan beroperasi.
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PIONIR TAMBANG BAWAH TANAH
TERBESAR DI DUNIA

PT FREEPORT INDONESIA, TBK

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

P
T Freeport Indonesia (PTFI) merayakan hari

ulang tahun yang ke 55 dengan mengusung

tema ’Dedikasi Bagi Negeri’. Di usia yang

lebih dari setengah abad ini, PTFI berhasil

menjadi pionir pengembangan dan peng-

operasian tambang bawah tanah block caving terbe-

sar di dunia.

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas dalam sam-

butannya menyampaikan, bahwa kehadiran PTFI di

tahun 1967 menandai dimulainya investasi asing perta-

ma di era orde baru. Perjalanan panjang PTFI melalui

berbagai tantangan dan pencapaian selama lebih dari

5 dasawarsa, kata dia, telah menorehkan rekam jejak

yang panjang, mulai dari era Kontrak Karya I untuk

pengelolaan tambang Erstberg dan penemuan spek-

takuler cadangan bijih di Grasberg yang mendorong

keluarnya Kontrak Karya II.

”Dengan slogan terus tumbuh dan berkembang

bersama masyarakat, terlebih lagi dengan kepemilikan

saham 51,2% oleh Pemerintah yang diwakili Inalum

pada saat itu, menjadi sinergi yang paling baik,” ujar

Tony dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (12/4).

”Contoh paling konkrit dari public-private partner-

ship sehingga kita berhasil mengolah dan mengelola

sumber daya mineral kita untuk masa depan kehidu-

pan yang lebih baik. Hal tersebut tidak terlepas dari

pencapaian ramp-up produksi hingga 100 persen dan

juga kontribusi lebih banyak lagi bagi bangsa dan nega-

ra,” imbuhnya.

Tony melanjutkan, tonggak sejarah baru PTFI ber-

sama Pemerintah Indonesia ditandai dengan dike-

luarkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

menggantikan Kontrak Karya yang menjamin keber-

lanjutan operasi penambangan PTFI hingga 2041.

Tony kemudian bercerita, pandemi Covid-19 yang

melanda dunia juga menjadi salah satu tantangan ter-

besar perusahaan. Dengan penerapan protokol kese-

hatan yang sangat ketat, dan berkat kerjasama yang

baik dengan Pemerintah, karyawan dan masyarakat

dalam upaya mitigasi dan penanganan Covid-19, PTFI

mampu untuk terus berproduksi secara aman dan

mencapai target sesuai rencana, sehingga dapat tetap

berkontribusi bagi negara dan pertumbuhan ekonomi

Papua.

”Sebagai contoh ketika ekonomi nasional me-

ngalami penurunan akibat pandemi di semester kedua

tahun 2020, ekonomi Papua tumbuh 29% dari sektor

Pertambangan,” tandasnya.

Apresiasi dari Elit Pejabat

Presiden RI, Joko Widodo hadir secara virtual

menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada

keluarga besar PTFI. Jokowi memberikan apresiasinya

kepada seluruh karyawan PTFI yang telah mende-

dikasikan kemampuannya untuk mengolah dan me-

ngelola sumber daya mineral Indonesia agar dapat

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi ke-

makmuran rakyat, serta berkontribusi untuk masa de-

pan Indonesia yang lebih baik.

”PTFI harus mengambil bagian dari transformasi

bangsa, mempercepat hilirisasi dari produk-produk

tambang kita dengan tetap menjaga kelestarian lingku-

ngan secara berkelanjutan sehingga memberikan nilai

tambah yang lebih tinggi bagi peningkatan kesejah-

teraan masyarakat Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.

Menteri BUMN, Erick Thohir yang juga menyam-

paikan ucapan selamat secara virtual, mengapresiasi

peran dan kontribusi besar PTFI bagi ekonomi Indo-

nesia, khususnya Papua. PTFI kata dia, menjadi peru-

sahaan yang mendukung , serta me-sustainability

majukan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya

dalam mengembangkan Pendidikan bagi anak-anak

Papua.

”Kapabilitas PTFI dalam pengelolaan proyek tam-

bang bawah tanah berskala besar dan berkadar tinggi

di Kawasan mineral provinsi Papua telah menjadi

rumah bagi insan-insan terbaik seluruh Indonesia. Saya

berpesan kepada PTFI untuk terus melanjutkan kinerja

baiknya, serta program transformasi dan inovasi yang

telah dilakukan,” ungkap Erick.

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas
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”Seluruh insan PTFI juga untuk tetap menjaga

semangat kebersamaan dalam mengatasi tantangan

dan beradaptasi pada disrupsi bisnis saat ini terutama

dalam menyongsong teknologi terbaru di sektor Per-

tambangan yaitu 5G Mining pertama di Asia Tenggara

serta terus berperan strategis sebagai katalisator per-

tumbuhan ekonomi Indonesia untuk mewujudkan

cita-cita emas Indonesia di tahun 2045,” imbuh Erick.

Apresiasi lain diberikan juga oleh Direktur Utama

MIND ID, Hendi Prio Santoso. Dia mengatakan bahwa

PTFI telah sukses menjadi pionir pengembangan dan

pengoperasian tambang bawah tanah ter-block caving

besar di dunia yang menjadi referensi tambang global

lainnya.

”PTFI telah memasuki babak baru dalam pengu-

atan komitmen dedikasi untuk negeri dengan pengem-

bangan kapasitas baru di dalam negeri yangsmelter

insyaallah akan beroperasi di tahun 2024. Apresiasi,

terima kasih dan rasa bangga kami terhadap kontribusi

dan peran serta keluarga besar PTFI yang telah menjadi

bagian penting dari pencapaian Mind ID untuk kontri-

busi negara dan bangsa,” ujar Hendi.

Sebagai informasi, tema yang diusung kali ini

merefleksikan komitmen PTFI untuk memberikan de-

dikasi yang terbaik dari ’Rumah Kita’. Rumah yang

dibangun dengan nilai-nilai (Keamanan),Safety Inte-

grity Commitment Respect(Integritas), (Komitmen),

(Respek) dan (Keunggulan) yang disingkatExcellence

SINCERE.

Acara perayaan ini dilaksanakan di tiga lokasi

kerja: Tembagapura, Kuala Kencana dan Jakarta pada

Kamis, 7 April. Sebuah drama musikal yang mence-

ritakan perjalanan sejarah perusahaan disampaikan

secara apik oleh 75 orang karyawan dan komunitas

PTFI yang terlibat. Mereka berlatih setiap hari sepulang

kerja dan sepulang sekolah bagi anak-anak karyawan.

Mereka dilatih oleh koreografer kawakan Agus

Noor bersama timnya. Beberapa artis turut diundang

untuk memeriahkan acara ini, antara lain Andrea Lee,

Sandhy Sondoro, Socha Band, Iyan Yosua, dan Sonya

Bara. Perayaan dimulai pagi hari dengan acara konser

kecil oleh Sandhy Sondoro di Tambang Bawah Tanah,

yang berhasil mencetak rekor MURI untuk pertunjukan

musik di lokasi terdalam, 1.220 m di bawah permukaan

tanah. Dilanjutkan dengan puncak acara pada sore

hari.

Perayaan di Tambang Bawah Tanah, yang berhasil mencetak rekor MURI untuk pertunjukan musik di lokasi terdalam, 1.220 m di bawah permukaan tanah.
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STOP EMISI DENGAN PERKUAT SINERGI

PERTAMINA NRE

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

U
saha untuk mengurangi efek gas rumah

kaca terus digencarkan sejumlah perusa-

haan terutama perusahaan milik negara.

Terbaru, Pertamina New Renewable Ener-

gy (Pertamina NRE) dan Perum Perhutani

menandatangani (HoA) KerjaHead of Agreement

Sama Pengembangan Proyek Nature Based Solution

(NBS) untuk menekan gas buang tersebut.

Penandatanganan dilakukan oleh Chief Executive

Officer Pertamina NRE, Dannif Danusaputro dan Direk-

tur Utama Perum Perhutani diwakili Direktur Operasi,

Natalas Anis Harjanto di Sentul Eco Edu Tourism Forest,

Kabupaten Bogor, akhir Juni lalu.

Penandatangan HoA disaksikan oleh Wakil Men-

teri I BUMN, Pahala Nugraha Mansury, dan Direktur Lo-

gistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero), Mulyo-

no.

Salah satu proyek NBS nantinya akan dilakukan

melalui skema reduced emission from deforestation

and forest degradation (REDD). Proyek ini bertujuan

untuk mengintensifkan kegiatan pelestarian hutan gu-

na mengurangi pelepasan emisi gas rumah kaca dari

sektor kehutanan serta memberikan dampak positif

bagi penyerapan emisi karbon dan keanekaragaman

lingkungan.

Dalam arahannya, Pahala menyampaikan bahwa

pembentukan perusahaan NBS dan kerja sama antara

Perhutani serta Pertamina NRE, merupakan satu dari

inisiatif strategis Kementerian BUMN untuk mendu-

kung dekarbonisasi.

”Dengan adanya NBS kita berharap bisa menjaga

lingkungan di sekitar kita. Kita mendorong adanya

energi baru terbarukan, yang berkaitan dengan sektor

energi mengingat sebagai salah satu penghasil emisi

terbesar,” kata Pahala.

Lebih lanjut Pahala juga menyampaikan bahwa

Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia, de-

ngan luasan hutan serta kekayaan dan keanekaraga-

man hayati yang dimiliki. Indonesia didorong untuk

menurunkan emisi, dengan target mencapai 29% da-

lam waktu 10 tahun di 2030.

”Tentunya kita berharap proyek NBS untuk dapat

memanfaatkan, mengelola, serta melestarikan wilayah

hutan dengan potensi pengembangannya yang dalam

hal ini Perhutani beserta anak perusahaannya

berperan sebagai penyedia lahan sementara(land co)

Perta-mina NRE sebagai pengelola bisnis NBS melalui

NBS co,&quot,” ujar Pahala.

Sementara, Dannif menyampaikan Pertamina

NRE mendapat amanah untuk mengawal transisi ener-

gi Pertamina. ”Salah satu fokus bisnis kami adalah low

carbon solutions Nature Based Solutionsdimana men-

jadi salah satu proyek utamanya. Proyek ini sangat ber-

potensi untuk mendukung target .net zero emission

Untuk itu kami sangat antusias dengan kolaborasi de-

ngan Perhutani yang memegang konsesi kehutanan

negara,” tutur Dannif.

Menurut dia, Pertamina NRE juga terus berupaya

untuk meningkatkan utilisasi EBT di internal Pertamina

serta mengembangkan solusi dekarbonisasi seperti EV

ecosystem, Green Hidrogen, dan energy efficiency se-

bagai upaya untuk dapat mencapai target penurunan

emisi Pertamina Group.

”Diharapkan dengan upaya-upaya tersebut serta

kolaborasi dengan Perhutani Group dapat mendukung

aspirasi Pertamina pada tahun 2060.Net Zero Emission

Pertamina juga berperan aktif dalam menyukseskan

Presidensi G20 khususnya dalam isu transisi energi ber-

kelanjutan,” paparnya.
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