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DARI REDAKSI

S
ejak lama, para pakar dan praktisi mengungkap segudang

peluang pemanfaatan abu batu bara sisa pembakaran

pembangkit listrik. Di Indonesia, abu batu bara makin hari

makin menumpuk. Selain membebani biaya penanganan,

juga membahayakan lingkungan karena volumenya yang

kian menggunung.

Setelah melewati proses yang panjang, kini pemerintah resmi

mencoret abu batu bara dari daftar limbah beracun. Langkah tersebut

diapresiasi oleh para pelaku usaha dan akademisi.

Dari proyek percontohan yang sudah berjalan, abu batu bara

dapat diolah menjadi beragam produk. Mulai dari sebagai campuran

bahan baku semen, konstruksi, dan infrastruktur. Kemudian di sektor

pertanian, dapat dimanfaatkan menjadi pupuk dan penyubur tanah.

Di luar itu, sejumlah penelitian juga mengatakan, abu batu bara

memiliki kandungan logam tanah jarang, yang apabila diekstrak

dengan cara yang tepat akan menghasilkan nilai tambah yang

signifikan.

Pada edisi kali ini, Majalah TAMBANG mengulas tentang abu batu

bara dalam rubrik Laporan Utama. Dimulai dari soal regulasi, respon

industri, hingga wawancara dengan peneliti yang sudah lama

menggeluti bidang ini.

Selain itu, turut diulas pula pada rubrik Nasional tentang Samin

Tan, pengusaha tambang yang baru saja dicokok Komisi

Pemberantasan Korupsi. Majalah TAMBANG meruntut kelak-kelok

bisnis Samin yang menyebabkan dirinya terjerumus ke jurang jeruji

besi, terutama soal kongsinya bersama Grup Bakrie di Bumi Plc yang

berkonflik dengan Nat Rothschild.

Selebihnya, selamat membaca.

Salam sehat untuk kita semua.

Mohon maaf lahir dan batin, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

JALAN KELUAR

LIMBAH BATU BARA



jadi salah satu sumber energi andalan bagi Indonesia.

Pada tahun 2025 Pemerintah mematok target por-

si EBT sebesar 23%. Hingga 2020 realisasi EBT dalam

bauran energi masih di angka 11,2% atau 10,6 GW. De-

ngan waktu yang tinggal singkat tersisa, rasanya sulit

untuk mencapai target tersebut.

Meski demikian, transisi energi melalui diversifi-

kasi sumber energi, adalah keniscayaan, tentu dise-

suaikan dengan kondisi riil.

Indonesia masih membutuhkan energi murah

untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Sejauh

ini salah satu yang bisa memenuhi kebutuhan dari sisi

ketersediaan dan juga harga yang murah adalah batu

bara. Kalau minyak dan gas sudah seharusnya secara

perlahan dikurangi.

Sangat sulit rasanya bagi Indonesia untuk segera

meninggalkan batu bara sebagai sumber energi anda-

lan. Tinggal yang bisa dilakukan adalah mendorong

penggunaan teknologi ramah lingkungan di PLTU, se-

perti teknologi yang sudah dikembang-Super Critical

kan beberapa PLTU.

Hal lain adalah mendorong hilirisasi batu bara.

Sehingga produk yang dihasilkan lebih ramah lingku-

ngan seperti dalam bentuk gas. Namun butuh insentif

yang cukup besar agar proyek hilirisasi bisa berjalan

dan ekonomis.

Di tempat lain EBT seperti tenaga matahari dan

panas bumi bisa terus didorong, sehingga porsinya se-

makin besar. Memang, butuh biaya besar di tahap awal.

Sepanjang sudah diperhitungkan dengan matang, rasa-

nya kita semua akan menyetujui langkah itu.

Karena, pengutamaan energi baru dan terbaru-

kan, cepat atau lambat, adalah pilihan yang harus kita

ambil.
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PERUBAHAN ENERGI

ALA INDONESIA

T
ransisi energi secara sederhana diartikan se-

bagai peralihan dari sumber energi berbasis

fosil ke energi berbasis energi baru dan terba-

rukan. Seiring dengan kesadaran global akan

aspek lingkungan, dalam upaya mengurangi

emisi karbon, gerakan ke arah pemanfaatan energi ba-

ru dan terbarukan semakin giat, dalam berbagai ben-

tuk.

Bagi Indonesia, terdapat beberapa pertimbangan

mengapa transisi energi semakin penting. Pertama,

fosil yang selama ini menjadi sumber energi andalan

Indonesia, sudah semakin berkurang. Secara khusus

untuk minyak bumi. Konsumsi BBM Indonesia melam-

paui kapasitas produksi nasional, sehingga harus

mengimpor. Indonesia juga harus mendatangkan dari

luar LPG dalam jumlah cukup besar. Perlu diversifikasi

sumber energi untuk menciptakan ketahanan energi

nasional.

Kedua, Indonesia juga telah menandatangani Pa-

ris Agreement, menunjukkan komitmennya untuk me-

ngurangani emisi karbon lewat pengembangan energi

ramah lingkungan. Ini ditopang dengan potensi sum-

ber energi ramah lingkungan yang beragam mulai dari

panas bumi, tenaga matahari, minihidro sampai angin.

Kondisi berbeda dengan batu bara yang selama

ini sebagian besar masih diekspor. Alokasinya untuk

pasar domestik di tahun 2022 sebesar 155 juta ton.

Jumlah ini masih sama dengan tahun 2020. Namun

sejauh ini realisasinya sering di bawah jumlah yang

ditetapkan pemerintah.

Meski demikian dari Rencana Umum Kebijakan

Energi Nasional (RUEN) angka konsumsi batu bara

nasional terus meningkat, meski secara porsi dalam

bauran energi turun. Batu bara sejauh ini masih men-

VISI
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S
aat meresmikan mulainya pembangunan pabrik

baja di Batulicin, Kalimantan Selatan, Menteri

Perindustrian pada saat itu MS Hidayat,

mengatakan bahwa industri baja merupakan

induk dari semua industri. Dari baja lahirlah

otomotif, kerajinan, pembangunan jalan, jembatan.

Baja muncul karena adanya pengolahan, dalam

bahasa sekarang acap disebut sebagai smelting.

Pergulatan manusia untuk mendapatkan industri

pengolahan mineral logam yang mumpuni, efisien, serta

menghasilkan metal yang digdaya telah berjalan ribuan

tahun.

Pengolahan emas diperkirakan dimulai sejak 6000

tahun sebelum Masehi. Emas dipakai dalam bentuk

perhiasan berupa cincin, kalung. Namun kemurniannya

rendah. Orang masih kesulitan memisahkannya dari

perak. Sehingga di masa lalu ada logam yang diberi nama

electrum, ini

merupakan campuran

emas dan perak.

Warnanya kuning

keputihan. Simbol

emas adalah Au, dari

aurum, bermakna

”senja putih”.

Bagaimana secara

efisien memurnikan

logam dari unsur ”pengganggu”nya hingga kini masih jadi

bahan penelitian yang tak pernah henti. Meleburkan saja

tidak bisa memurnikan logam. Sebagian besar bijih

merupakan gabungan antara logam dengan unsur kimia

lain, seperti oksigen (menjadi oksida), sulfur (menjadi

sulfida), atau gabungan antara karbon dan oksigen.

Dengan demikian, meleburkan logam bukan sekadar

soal menyediakan sumber panas yang membutuhkan

listrik tinggi, tetapi bagaimana mencampurkannya dengan

unsur kimia yang pas, agar bisa didapat logam dengan

kemurnian tinggi.

Sebuah pergulatan yang tidak pernah berhenti.

Pada Februari 1996, di Gresik didirikan PT Smelting, yang

sahamnya sebagian besar dimiliki Mitsubishi (Jepang).

Sisanya oleh Nippon Mining & Metal (9,5%) dan Freeport

(25%). Industri pengolahan ini menghasilkan tembaga

dan berbagai produk sampingan seperti asam sulfat dan

gipsum.

Jauh sebelumnya, di Sumatera Selatan, pemerintah

Belanda mendirikan industri peleburan timah. Era

penambangan timah dimulai sejak 200 tahun silam, di

Bangka, Belitung, Singkep, Karimun, dan Kundur.

Kehebatan timah Bangka masih terasa hingga

sekarang. Di Malaysia, terdapat industri yangsmelter

mengolah timah. Bahan bakunya dipasok oleh PT Koba

Tin, dari Indonesia.

Industri smelter pengolahan baja di Chicago, pada 1900.
Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Pemakaian emas oleh para bangsawan Mesir
seperti terlihat di piramida.

BINGKAI
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Belum ada kata pasti kapan

pengolahan bijih besi dimulai.

Hanya ada konsensus di antara para

sejarawan, bahwa industri

peleburan bijih besi berasal dari

wilayah Tell Hammeh, Yordania.

Penggalian arkeologi menunjukkan,

ditemukan adanya industri

peleburan besi pada 930 SM.

Namun juga ada indikasi bahwa

di Mesir, sekitar 1100-750 SM, ada

pekerjaan menggunakan besi. Di

Afrika Barat, pada 1200 SM,

diperkirakan juga sudah ada

pekerjaan menggunakan besi. Di

Tanzania barat laut, ada indikasi

pemakaian besi pada 2000 SM.

Namun bagaimana mereka

mengolah bijih besi menjadi besi,

tidak diketahui.

Mengolah logam merupakan induk

dari kemajuan teknologi di masa lalu.

Metalurgi merupakan salah satu ilmu

terapan nenek moyang, yang bisa dilacak

hingga tahun 6000 Sebelum Masehi.

Dewasa ini terdapat 86 logam. Sebelum

abad 19, hanya dikenal 24 logam, yang 12 di

antaranya ditemukan di abad 18.

Hingga abad 17, hanya dikenal 12 jenis

logam. Empat di antaranya, yakni arsenik,

antimoni, seng, dan bismuth, ditemukan

pada abad ke-13. Logam kelima, yakni

platinum, ditemukan pada abad 16.

Tujuh logam lainnya sudah menghiasi

kebudayaan manusia semenjak jaman

purbakala. Ketujuh logam itu adalah:

Emas, ditemukan 6000 SM

Tembaga, ditemukan 4200 SM

Perak, ditemukan 4000 SM

Timah, ditemukan 1750 SM

Merkuri, ditemukan 750 SM

Besi, Pemrosesannya ditemukan 1500 SM

Timbal, ditemukan 3500 SM

Pengolahan besi secara tradisional di Sissingo, Mali

Mengolah besi di Cina di era kekaisaran.

PT Smelting Indonesia.
www.sulphuric-acid.com

BINGKAI
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1859, penemuan baterai berteknologi asam-timbal

oleh ahli fisika Perancis, Gaston Plante, membuat pe-

ngembangan mobil listrik menggeliat.

Pada 1881, ahli Perancis lainnya, Camille Alphon-

se Faure, memperbaiki desain baterai. Upayanya itu

membuat baterai bisa dibuat dalam skala industri. Ba-

terai itu digunakan oleh Siemens, yang setahun sebe-

lumnya membuat mobil listrik kecil, namun lebih efi-

sien. Gustave Trouve, ahli dari Perancis, menggunakan

baterai yang dikembangkan oleh Faure itu, mema-

sangkannya pada mobil Siemens, di jalanan kota Paris.

Tapi Trouve tidak mematenkan penemuan bate-

rainya itu pada mobil listrik. Ia menggunakan motor

dan baterai di mobil itu pada kapalnya, yang setiap hari

berlayar di Sungai Seine, membawanya dari rumahnya

ke bengkelnya yang tak jauh dari sungai. Kapalnya,

diberi nama Le Telephone, bisa mencapai 3,6 kilome-

ter per jam ketika melawan arus, dan 9,0 kilometer per

jam saat seiring dengan arus.

Minat terhadap mobil listrik kurang marak, seiring

dengan lambatnya inovasi di bidang baterai. Apalagi

sejak 1900-an, bahan bakar hidrokarbon mudah dipe-

roleh. Teknologi mesin berbahan bakar BBM juga ma-

kin maju. Baru sejak abad 21, seiring munculnya kesa-

daran terhadap perlunya menjaga lingkungan, industri

mobil listrik menggeliat kencang. Bahkan pada 2010,

penjualan mobil listrik di seluruh dunia menembus

angka 1 juta unit, setahun.

Indonesia terbilang terlambat dalam urusan mo-

bil listrik. Penelitian tentang mobil listrik hanya berhenti

di kampus, atau di lembaga penelitian. Baru di era pe-

merintahan sekarang, mobil listrik sudah bisa ditemui

di jalanan, sebagai taksi. Semoga geliat industri baterai

mobil listrik, dan produksi pembuatan mobil listrik di

sejumlah industri otomotif di Indonesia, menjadi pe-

nanda baik.

I
N -DUSTRI tambang nikel di Indonesia tengah meng

hadapi lonjakan akibat maraknya industri listrik.

Toyota, Wuling, Daihatsu, Honda, Suzui, Mitsubishi,

dan Hyundai, adalah tujuh perusahaan otomotif

yang menurut Gaikindo segera memproduksi mo-

bil listrik di Indonesia. Mobil listrik diperkirakan bakal

menjadi kecenderungan otomotif dunia, ke depan.

Jumlah komponennya sedikit. Polusinya nyaris

nol, karena tidak memerlukan pembakaran bahan ba-

kar fosil. Kecepatannya tak lagi tertinggal jauh diban-

ding mobil berbahan bakar bensin. Teknologi baterai

yang makin maju membuat kendaraan bisa melaju

dalam waktu lama.

Mobil listrik tercatat ditemukan pertama kali pada

1828, oleh penemu dari Hungaria, Anyos Jedlik. Ia

memasang dinamo temuannya pada sebuah mobil

kecil. Pada saat hampir bersamaan, antara 1832-1839,

Robert Anderson dari Skotlandia, juga membuat mobil

listrik. Pada 1835, Profesor Sibrandus Stratingh dari Gro-

ningen, Nederland, bersama asistennya, Christopher

Becker, seorang warga Jerman, membuat mobil mini

yang ditenagai baterai. Sayangnya, baterainya tidak

bisa diisi ulang.

Inovasi terhadap mobil listrik nyaris tak berkem-

bang, karena terhambat urusan baterai. Baru pada

ARSIP

MOBIL LISTRIK

Sisa-sisa lobang tambang.
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Mobil listrik yang digunakan Gustav Trouve pada 1881, di jalanan kota Paris.

Wikipedia.org

Mobil listrik pada 1895 dan 1899 di Paris.





C
erobong-cerobong yang menjulang tinggi

di Tabalong, Kalimantan Selatan, saban

hari menyemburkan abu. Mengepul dari

sisa pembangkit listrik milik konsorsium

Adaro Energy. Pada pertengahan Maret la-

lu, Juru Bicara Adaro, Febriati Nadira mengaku pihak-,

nya tekor akibat menampung limbah ampas pem-

bakaran batu bara yang terus menumpuk.

LONGGAR ATURAN
MENGOLAH ABU

LAPORAN UTAMA

Dalam mata rantai produksi listrik, tungku pem-

bangkit batu bara akan menghasilkan abu. Jenisnya

ada dua macam, yaitu abu halus yang terbang ke udara

dari cerobong atau yang biasa disebut , dan abufly ash

kasar yang mengendap di bawah yang jamak disebut

b ttom asho .

Abu pembangkit menjadi masalah jika tidak dike-

lola dengan tepat. Abu terbang bisa melayang terbawa

angin hingga puluhan kilometer dari titik asalnya, dan

berpotensi mengganggu sistem pernafasan bila ter-

papar ke manusia. bu kasar dapat mencemari lingkuA -

ngan kalau terbawa langsung oleh air hujan.

Ancaman tersebut membuat perusahaan peng-

hasil abu wajib menyiapkan tempat penampungan

khusus. Ada biaya yang mesti dikeluarkan untuk me-

ngurusi limbah ini. Kalau diolah lebih lanjut, sejatinya

abu pembangkit bisa bernilai ekonomis. Potensi pe-

manfaatannya tersendat karena regulasi Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menggolongkan-

nya sebagai limbah beracun.

Kata Nadira, Adaro tengah menggodok kajian un-

tuk memanfaatkan abu pembangkit sebagai pencegah

Abu pembangkit listrik resmi dicoret

dari daftar limbah beracun. Meniru

aturan di sejumlah negara maju.

Pemain industri sektor setr m ditaksiro

bisa menghemat ongkos penanganan

lingkungan.
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pembentukan air asam tambang. Kalau berhasil mem-

peroleh izin, praktik ini akan meringankan Adaro,

setidaknya bisa menghemat biaya pengadaan kapur

yang biasa dipakai menetralkan air asam tambang.

Namun upaya tersebut jadi lambat lantaran birokrasi

yang rumit akibat penggolongan bahan beracun.

” -Adaro telah melakukan serangkaian uji labora

torium, didapatkan abu pembangkit hasilnya tidak

memenuhi persyaratan sebagai bahan berbahaya dan

beracun,” ulas Nadira.

Selama ini, Adaro hanya bisa mengandalkan dua

pabrik semen di sekitar Kalimantan Selatan untuk me-

nyerap abu dari pembangkit Tabalong, dengan volume

pasokan yang amat terbatas. Sayangnya, Nadira eng-

gan menyebut berapa rincian total volume abu yang

dihasilkan dari pembangkit Tabalong, dan berapa ang-

ka yang bisa dimanfaatkan. Tapi yang jelas, Adaro ter-

paksa harus merogoh kocek lebih hanya untuk mem-

bopong abu dari lokasi pembangkit yang terpencil jauh

ke pabrik semen.

Di Tabalong, Adaro punya dua pembangkit listrik.

Yakni PT Tanjung Power Indonesia yang berkongsi de-

ngan Korea East-West Power. Kapasitasnya 2x100 MW,

beroperasi sejak akhir 2019. Lalu PT Makmur Sejahtera

Wisesa yang listriknya dialirkan untuk kebutuhan ope, -

rasional tambang Adaro, dan surplusnya diambil PT

Perusahaan Listrik Negara untuk menerangi daerah

hingga Kalimantan Tengah. Kapasitasnya MW.

Adaro juga punya pembangkit super jumbo di Ba-

LAPORAN UTAMA

tang, Jawa Tengah. Dioperasikan oleh PT Bhimasena

Power Indonesia kapasitas . Kemam, nya 2x1.000 MW -

puan sebesar itu dipersiapkan untuk menunjang ka-

wasan industri Batang. Pembangkit tersebut siap me-

nyala tahun depan.

Saat Bhimasena beroperasi, beban Adaro me-

ngurus abu akan semakin menggunung adahal dari. P

Tabalong saja tekor. Hal serupa dialamisudah bikin

juga oleh sejumlah perusahaan yang main di bidang

pembangkit listrik.

Menurut PT Indonesia PowerGeneral Manager
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Febriati Nadira

Abu pembangkit menjadi masalah jika tidak dikelola dengan tepat. Abu terbang bisa melayang terbawa angin hingga puluhan kilometer dari titik asalnya, dan
berpotensi mengganggu sistem pernafasan bila terpapar ke manusia.



PLTU Adipala, selama ini pihaknyaKukuh Pambudi,

be lum optimal memanfaatkan abu pembangkit- .

Hanya 10 persen limbah yang bisa diolah. Sebagian

dikirim ke pabrik semen PT Solusi Bangun Indonesia,

dan seba gian lagi diproses menjadi batako dan bata-

beton alias . Saban hari, tungkupaving block

pembangkit Adipala membakar batu bara hingga 8.000

ton, dan menghasilkan limbah abu sebanyak ton.300

Berangkat dari masalah tersebut, pemerintah

menerbitkan regulasi baru, yaitu Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2021. Isinya mencoret abu pem-

bangkit dari daftar limbah berbahaya dan beracun.

Pada awal Februari lalu, Presiden Joko Widodo resmi

meneken beleid yang merupakan turunan dari Un-

dang-Undang Cipta Kerja itu.

Secara garis besar, UU Cipta Kerja digulirkan oleh

pemerintah untuk mendongkrak geliat investasi di In-

donesia, dengan mengubah sejumlah aturan yang di-

nilai berdampak membebani operasional industri,

termasuk sektor energi dan pertambangan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian

ESDM, Rida Mulyana menegaskan, pemerintah telah

menampung banyak saran soal abu pembangkit. Bu-

kan hanya dari kalangan pengusaha, tapi juga dari para

pakar dan peneliti. Abu pembangkit terbukti dapat

mencetak nilai tambah bila diolah dengan prosedur

yang pas isa untuk bahan dasar jalan, reklamasi tam. B -

bang, konstruksi bahan batako, bendungan hingga,

pupuk pertanian.

Berdasarkan identifikasi Pusat Penelitian Tekno-

logi Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM, abu

batu bara memiliki kandungan skandium. Mineral ini

merupakan bagian dari logam tanah jarang yang amat

diburu di dunia. Berguna sebagai komponen inti pada

alat-alat berteknologi canggih.

Sejumlah negara maju sudah sejak lama meng-

hapus abu pembangkit sebagai bahan beracun. Mulai
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Dalam mata rantai produksi listrik, tungku pembangkit batu bara akan menghasilkan abu.



dari Australia, Kanada, Jepang, Rusia, Tiongkok, Korea

Selatan, hingga Amerika Serikat. Mereka mendefini-

sikan abu pembangkit sebagai hasil ikutan padat alias

specified by product.

Dengan terbitnya aturan baru itu, abu pembangkit

akan digunakan sebagai campuran bahan baku beton

pada proyek-proyek nasional. Kementerian ESDM te-

lah membuat kesepakan dengan Kementerian Peker-

jaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Potensi efisiensi

anggaran untuk pembangunan infrastruktur diklaim

bisa mencapai Rp 4,3 triliun.

”Ini yang menjadi pekerjaan jangka pendek untuk

segera diselesaikan ” beber Rida saat konferensi pers,

pertengahan Maret lalu.

Dalam setahun, jumlah abu dari seluruh pem-

bangkit di Indonesia mencapai sekitar 9 juta ton. Tak-

siran volumenya bakal meningkat jadi 15 juta di tahun

2028.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu-

bara Indonesia, Hendra Sinadia menyebutkan, kebi-

jakan lama yang menggolongkan abu pembangkit se-

bagai bahan beracun telah memberatkan perusahaan.

Menurut catatan APBI, hitungan biaya yang dibutuhkan

untuk pembangkit dengan kapasitas menengah men-

capai sekitar Rp 50 miliar per tahun. Sedangkan untuk

pembangkit berskala besar, angkanya tembus Rp 1-2

triliun. APBI menggalang informasi itu dari anggotanya,

sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang tam-

bang sekaligus pembangkit, seperti Indika Energy,

Bukit Asam, Kaltim Prima Coal, termasuk Adaro.

Regulasi baru yang menghapus abu pembangkit

dari daftar limbah beracun itu, dinilai akan membawa

angin segar bagi para pemain sektor setrum.
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D
i Kalimantan Timur, ada contoh pengo-

lahan abu batu bara dari PT Kaltim Prima

Coal yang ingin ditiru Adaro Energy. Anak

usaha PT Bumi Resources itu mampu me-

ngubah limbah pembangkit sebagai cam-

puran pencegah pembentukan air asam tambang.

Bahaya air asam tambang menjadi masalah uta-

ma pada lubang bekas galian batu bara atau . Jikavoid

pembentukan air asam tambang dapat dicegah, danau

yang menganga itu berpotensi bisa dimanfaatkan se-

bagai irigasi dan sumber air bersih.

Danau bekas tambang terbuka itu dipakai sebagai

media tampung air yang dialirkan ke pe mukiman mar -

syarakat. Standar airnya lolos uji baku mutu. Di bebe-

rapa lokasi, lubang tambang ada yang bisa mengha-

silkan air bersih secara alami tanpa penanganan khu-

sus. Tapi di lokasi lain, untuk bisa mengalirkan air layak

konsumsi, dibutuhkan teknik khusus. Salah satunya

dengan mencegah terbentuknya air asam tambang,

metodenya dengan pencampuran kapur.

Menurut teori dasar, air asam tambang dapat ter-

bentuk apabila batuan berpotensi asam atau potential

acid forming alias PAF, bertemu dengan oksigen dan

air. Hal ini menyebabkan peningkatan keasaman di

badan air yang ditandai dengan rendahnya nilai pH.

Selain peningkatan keasaman, pembentukan air asam

tambang juga menyebabkan peningkatan terhadap

konsentrasi logam-logam terlarut di badan air.

Tahapannya, mineral sulfida yang secara natural

terkandung dalam batuan, tersingkap akibat kegiatan

penggalian tambang, kemudian berkontak dengan

oksigen sehingga oksidasi besi fero,terjadi . Hasilnya

sulfat dan asam. Produk-produk oksidasi tersebut ke, -

mudian terlindi oleh air hujan, dan menyebar secara

acak bila tidak ditampung di tempat khusus.
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Sejak tiga tahun lalu, Kaltim Prima Coal

sudah menguji kemujaraban abu

pembakit sebagai penyaring air asam

tambang. Bermanfaat untuk menyulap

lubang bekas tambang jadi irigasi dan

sumber air bersih. Potret pemanfaatan

yang membawa dampak berganda.

NETRAL ASAM BERKAT ABU



Kaltim Prima Coal memanfaatkan debu dari pem-

bangkit sebagai campuran pada batuan berpotensi

asam (PAF) itu. Debu tersebut manjur menurunkan

tingkat oksidasi. Berkat campuran itu, oksigen berhasil

dikurangi sebelum bereaksi dengan batuan asam, dan

pembentukan air asam tambang dapat ditahan.

Sehingga air hujan yang mengalir ke lubang tam-

bang menjadi bersih dan steril. Masyarakat dapat

menggunakannya sebagai sumber mata air untuk me-

menuhi kebutuhan sehari-hari.

”Uji coba menunjukkan hasil yang sesuai dengan

hipotesa awal apisan abu batu bara berfungsi opti. L -

mal sebagai lapisan penghalang difusi oksigen dan ma-

terial alkali penetral asam, kata Dileep Srivastava, Se” -

k etaris Perusahaan Bumi Resources kepadar Majalah

TAMBANG, pertengahan Maret lalu.

Inovasi Kaltim Prima berangkat dari sebuah pene-

litian studi doktoral Universitas Kyushu di Fukuoka,

Jepang. Judulnya Pembentukan Air Asam Tambang”

dan ontrolnya Menggunakan ”. Studi tersebutK Fly Ash

menyebutkan bahwa lapisan abu batu bara tidak ber-

peran sebagai penahan air, namun cocok menjadi

penahan penyebaran oksigen. Kandungan alkali da-

lam abu batu bara dapat berperan sebagai penetral air

yang meresap, sekaligus mampu menjadi pendonor

alkali bagi lapisan batuan di bawahnya.

Dorongan untuk meneliti lebih jauh muncul, ka-

rena selain memiliki tambang batu bara yang bakal

menyisakan lubang di akhir operasional, Kaltim Prima

Coal juga mengoperasikan pembangkit tenaga uap

berkapasitas tiga kali delapan belas megawatt yang

menghasilkan limbah debu.

Uji coba skala lapangan dilakukan perusahaan

pada tahun 2017 silam, sambil berjibaku mengurus izin

ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Uji

coba tersebut berhasil. Cara menggukurnya dilihat dari

kadar oksigen yang menurun sebelum bereaksi de-

ngan batuan asam. Pada tahun 2019, Kementerian

Lingkungan memberi lampu hijau kepada Kaltim Pri-

ma untuk lanjut ke tahap pemanfaatan yang lebih luas.

Praktik ini memposisikan Kaltim Prima Coal se-

bagai perusahaan pionir yang mampu mengolah abu

pembangkit sebagai campuran batuan berpotensi

asam. Sejak penelitian mulai berjalan di tahun 2017,

jumlah limbah abu batu bara yang dapat dimanfaatkan

mencapai 12 ribu ton, kemudian angkanya naik menja-

di 40 ribu ton pada tahun 2019. Selain itu, Kaltim Prima

juga mampu mengolah abu pembangkit sebagai ba-

han campuran dengan menjadi batu barareject coal

kalori rendah. Volumenya mencapai 14 ribu ton.

Penemuan ini membawa manfaat ganda, anca-

man penumpukan debu batu bara dari mulut pem-

bangkit dapat diatasi, sekaligus atau lubang bekasvoid

tambang mampu diproses menjadi steril, airnya bersih

tidak bercampur zat-zat berbahaya, sehingga berguna

untuk sumber kehidupan masyarakat lingkar tambang.

17Edisi 20 Maret - 20 April 2021/Th. XVI

LAPORAN UTAMA

Kaltim Prima Coal sebagai perusahaan pionir yang mampu mengolah abu pembangkit sebagai campuran batuan berpotensi asam. Sejak penelitian mulai berjalan
di tahun 2017, jumlah limbah abu batu bara yang dapat dimanfaatkan mencapai 12 ribu ton, kemudian angkanya naik menjadi 40 ribu ton pada tahun 2019.



A
bu sisa pembakaran batu bara di Ombilin,

Sumatera Barat begitu menggunung. Tum-,

pukan ampas pembangkit listrik itu sejak

sepuluh tahun silam diteliti Ferian Anggara,

P S D B Nakar umber aya umi onkonvensional

Universitas Gadjah Mada. a me , limbah batuI ngatakan

bara memiliki beragam kandungan logam tanah ja-

rang mineral ikutan yang ramai diburu industri dunia, ,

akhir Maret lalu.

MENJALA LOGAM LANGKA
DARI LIMBAH

LAPORAN UTAMA

Dalam aplikasinya, tanah jarang berguna sebagai

komponen inti untuk perangkat-perangkat berteknolo-

gi tinggi, seperti pesawat tanpa awak, kapal antiradar,

persenjataan, dan instrumen canggih lainnya. Logam

jenis ini langka karena produksinya di dunia sangat

terbatas. Harganya terus merangkak lantaran permin-

taan yang tiap tahun kian melambung.

Menurut Ferian, temuan unsur tanah jarang pada

abu pembangkit dapat menjadi alternatif untuk me-

ngisi kelangkaan itu. Dari bermacam jenis unsur yang

terdeteksi, Ferian mengerucutkan penelitiannya men-

dalami alumina dan silika pada abu terbang atau fly

ash, limbah halus yang mengepul dari cerobong pem-

bangkit. Di Polandia, teknologi ekstraksinya sudah dite-

mukan, bahkan sudah berproduksi.

”Abu terbang terbukti mampu menggantikan

bauksit kelas menengah,” tutur pria yang pernah be-

kerja sebagai geolog PT Kaltim Prima Coal, salah satu

raksasa batu bara nasional itu.

Para pakar mengungkap potensi tanah

jarang pada limbah pembangkit listrik.

Untuk menentukan teknik ekstraksi

yang tepat, dibutuhkan pemetaan

karakter batu bara dengan cermat.
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Sedangkan silika pada abu terbang, dapat dipro-

ses lebih lanjut menjadi , material ringancenosphere

berkekuatan tinggi penge-, banyak digunakan untuk

boran minyak bumi, katalisator.dan

Ferian merumuskan hasil uji coba ekstraksi itu

dalam penelitian terbarunya yang dirilis tahun lalu.

Sampel abu diambil dari pembangkit di Jawalistrik

Tengah. Alumina dan silika dapat terangkat dengan

proses pelindian asam atau acidic leaching process.

Di Indonesia, limbah pembangkit rata-rata dipa-

kai sebagai bahan baku konstruksi, infrastruktur, dan

reklamasi atau . Tekniknya tidak terlalu rumit.landfill

Seperti yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia de-

ngan sejumlah pabrik semen di Kalimantan Selatan.

Temuan Ferian menjadi alarm agar segera dibuat-

kan peta jalan pemanfaatan abu pembangkit. ter-Jika

lambat, logam langka akan kepalang terbuang karena

ramai diolah jadi bahan jalanbangunan atau penguruk .

Perlu dipisahkan mana abu untuk beton dan mana abu

untuk ekstraksi tanah jarang.

Hal tersebut dibenarkan oleh Pakar Abu Pem-

bangkit Institut Teknologi Sepuluh November, Januarti

Jaya Ekaputri. Menurutnya, pemerintah perlu segera

membentuk pusat penelitian , yangfly ash bottom ash

diisi oleh lintas lembaga dan industri.

Januarti menggeluti pemanfaatan abu pembang-

kit untuk konstruksi sejak belasan tahun lalu. Hasil

temuannya sudah diaplikasikan di berbagai daerah.

Abu pembangkit diproses menjadi material campuran

LAPORAN UTAMA

semen, penahan abrasi pantai, bantalan rel kereta, dan

masih banyak lagi.

Ia tahu, pada jenis abu tertentu ada kandungan

logam tanah jarang. Namun, sejauh ini industri yang

paling siap dan sudah berkembang pesat dalam me-

nyerap limbah pembangkit, hanya bidang konstruksi

dan infrastruktur, sementara bidang transmutasi atau

pengolahan kimia belum tampak langkahnya.

”Sebelum terlambat, perlu dibentuk badan khu-

sus yang menangani pemetaan ini. Agar pemanfaatan

abu pembangkit dapat optimal memberikan nilai tam-

bah,” jelasnya.
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Pada jenis abu tertentu ada kandungan logam tanah jarang. Namun, sejauh ini industri yang paling siap dan sudah berkembang pesat dalam menyerap limbah
pembangkit, hanya bidang konstruksi dan infrastruktur.

Januarti Jaya Ekaputri, Pakar Abu Pembangkit Institut Teknologi Sepuluh
November.



Pemetaan yang komprehensif itu dimulai dari ka-

rakterisasi batu bara umpan yang jadi pasokan pem-

bangkit, disusul pemetaan kondisi operasional pem-

bangkit, termasuk komposisi kimia yang dipakai, dan

pengaturan suhu pembakaran tungku. Pemetaan ini

akan memudahkan penentuan metode dan teknologi

penjala logam tanah jarang yang paling tepat dan eko-

nomis.

Dalam rencana bauran energi nasional hingga 30

tahun mendatang, porsi pembangkit tenaga uap me-

mang berkurang, tapi konsumsi batu bara diproyek-

sikan masih akan bertahan karena ditopang proyek ga-

sifikasi, dengan potensi limbah yang sama-sama me-

ngandung logam tanah jarang.

Pakar Batu Bara Puslitbang Tekmira Kementerian

ESDM, Suganal pernah menguji sisa pembakaran dari

gasifikasi batu bara, dibandingkan dengan abu dari dari

pembangkit. Sampel gasifikasi diambil dari proyek per-

contohan di sentra uji coba Palimanan, Jawa Barat. Se-

dangkan sampel abu pembangkit diambil dari Ombi-

lin, Cirebon, dan Suralaya. Hasilnya, abu gasifikasi batu

bara unggun ternyata mengandung mineral monazite,

yang merupakan mineral pembawa logam tanah ja-

rang. Pengujian tersebut dilakukan dengan analisis

difraksi sinar X atau XRD.

Secara besaran nilai, kandungan logam tanah

jarang pada abu terbang menjadi yang paling tinggi,

disusul abu dasar atau dan paling sedkitbottom ash,

ada pada abu gasifikasi. Namun demikian, abu sisa

gasifikasi memiliki unsur jenis mineral ikutan tertentu

yang tidak dimiliki abu sisa pembangkit.

Abu terbang unggul karena berbagai jenis logam

tanah jarang itu menguap pada suhu tinggi saat proses

pembakaran batu bara, lalu terkondensasi kembali ke-

tika bergabung dengan partikel padat abu terbang, dan

tertangkap oleh unit penangkap abu atau electrostatic

precipitator yang terpasang di area pembangkit.

Dalam kajian tersebut, Suganal memetakan vari-

an logam tanah jarang beserta kegunaannya di lini

industri dan manufaktur. Mulai dari sebagai bahan

baku , pembuatanmagnet permanen yang kuat bagian

turbin angin mobil hibrida, hingga bahan baku dan

mobil listrik.

Usulan agar pemerintah segera menyusun tim

untuk melakukan pemetaan patut dipertimbang-itu

kan.
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BERKHASIAT
UNTUK TANAH DAN TANAMAN

D
i berbagai belahan dunia, abu pembangkit

listrik jamak dimanfaatkan sebagai bahan

konstruksi dan infrastruktur. Mulai dari

Amerika, Jepang, India, hingga Tiongkok,

dominan menggunakan sisa pembakaran

batu bara itu menjadi bahan baku semen. Namun

Eropa, punya atensi yang berbeda, porsi paling besar

pemanfaatan abu pembangkit di sana adalah untuk

reklamasi dan restorasi lahan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Peneliti Puslitbang

Teknologi Mineral dan Batubara Kementerian ESDM,

Wulandari Surono. Menurutnya, potret pemanfaatan

abu pembangkit di dunia memang dominan sebagai

bahan baku konstruksi dan infrastruktur.

Di Indonesia, praktik yang sudah diterapkan juga

untuk bahan bangunan dan jalan. Kalau sebagai bahan

pembenah tanah atau pupuk, -belum ada yang benar

benar sudah diterapkan. Sebagian besar masih berupa

penelitian baik skala rumah kaca dan skala lapangan.

Selama ini, pembangkitpemanfaatan abu masih

menemui sejumlah kendala. Pertama, soal -urusan pe

rizinan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No-

mor 22 Tahun 2021. Kedua, soal biaya transportasi,

mengingat jarak antara lokasi pembangkit dan fasilitas

pengolahan yang jauh. Pembangkit umumnya terletak

di daerah terpencil. Ketiga, -kesesuaian kualitas abu ba

tu bara sebagai bahan konstruksi. perluMelihat hal ini,

dilakukan diversifikasi pemanfaatan abu batu bara.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor

22 Tahun 2021 itu, kendala-kendala tersebut diharap-

kan akan semakin teratasi, namun akan lebih baik lagi

jika inovasi pemanfaatan di sektor lain dibuka dan di-

kembangkan, termasuk pemanfaatannya untuk bi-

dang pertanian.

Sejumlah penelitian telah membuktikan

khasiat abu batu bara sebagai

pembenah tanah dan penyubur

tanaman. Meskipun baru skala rumah

kaca, pengembangannya sangat

berpotensi jika ditingkatkan ke level

industri. Wawancara Peneliti Puslitbang

Tekmira, Wulandari Surono.
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Pada pertengahan April lalu, Majalah TAMBANG

mewawancarai Wulandari. Ia menjelaskan aspek-as-

pek teknis mengenai kandungan batu bara dan potensi

pemanfaatannya sebagai pembenah tanah dan pupuk.

Ia turut mengulas bukti-bukti uji coba bahwa abu pem-

bangkit dapat membuat tanaman menjadi lebih subur.

Berikut ini petikan wawancaranya.

Secara umum, apakah ada kriteria tertentu untuk

batu bara agar abu sisa pembakaranya bisa digu-

nakan sebagai pembenah tanah?

Pada dasarnya, bu pembangkit listrik ataua fly ash

dan itu memiliki partikel yang halus, daribottom ash

sisi kimia mengandung pH berkisar antara 4,5-12, se-

bagian besar cenderung basa, yang artinya cocok seba-

gai pembenah untuk tanah kering masam dan lahan

gambut.

Abu pembangkit ada juga yang asam, tergantung

pada kandungan sulfur pada batu baranya, cara pem-

bakarannya, dan teknologi saat menghilangkan sulfur-

nya. Kandungan sulfur berbanding dengan kandungan

kalsium, ini yang menentukan apakah abu tersebut

basa atau asam.

Tanah yang baik itu punya porsi fraksi yang im-

bang, sehingga tata udara, tata air, dan orositasnyap

baik. Sedangkan tanah yang terdegradasi punya kapa-

sitas penyimpan air yang rendah dan tingkat kema-

saman tinggi yang menyebabkan defisiensi hara dan

mengganggu aktivitas mikroorganisme di dalam tanah.

Jauh dari pada itu, sebelum kita menentukan

pemanfaatan abu pembangkit untuk pembenah tanah,

kita harus mengamati kesesuaian antara kandungan

abu dengan kebutuhan pada objek tanah. Kita tidak

bisa hanya melihat hanya dari batu baranya, tapi juga

dari target aplikasinya.

Setiap tanah memiliki karakteristik dan kondisi

yang beragam. Kita harus memetakan kandungan apa

saja pada abu pembangkit yang diperlukan oleh tanah

tersebut.

Kalau untuk tanaman, apa detail kandungan abu

pembangkit yang berguna sebagai bahan penyu-

bur?

Kandungan utama pada abu pembangkit berupa

senyawa dalam bentuk oksida antara lain silika, alumi-

nium, besi, kalium, natrium, kalsium, magnesium, dan

mangan. Sedangkan unsur lain ada besi, molibdenum,

tembaga, seng, kobalt, dan sebagainya. Ini berguna se-

bagai penyokong unsur mikro untuk tanaman.

Dalam pengaplikasiannya, apakah dibutuhkan

campuran senyawa lain?

Abu pembangkit biasanya dikombinasikan de-

ngan bahan-bahan organik, tapi ada juga yang di-

campur dengan bahan anorganik -berdasarkan infor

masi dari literatur. Di Indonesia sendiri lebih banyak

pencampurannya dengan bahan organik. Tujuan kom-

binasi ini untuk memperbaiki kualitas tanah dan ta-

naman, tepatnya memperbaiki tekstur tanah, aerasi,

perkolasi, dan kemampuan menahan air. Yang paling

banyak, memperbaiki tanah.pH

Campuran bahan organik dibutuhkan sebagai

sumber karbon dan nitrogen, karena abu pembangkit

umumnya mengandung hampir semua unsur hara

untuk tanaman kecuali dua unsur tersebut. Jenis cam-

puran organik yang dipakai beragam, ada sekam padi,

pupuk hayati, , limbah kertas, lumpur limbahpress mud

atau , pupuk kandang, dan kompos.sewage sluge

Menurut literatur, pencampuran sema-review

cam itu bisa mengubah sampah menjadi sumber daya

Untuk mengimplementasikan pemanfaatan abu pembangkit di sektor pertanian, tentu diperlukan koordinasi serta kolaborasi lintas pihak, yaitu produsen,
pemerintah, akademisi, praktisi, dan pelaku industri.



yang berguna, selain untuk meningkatkan kapasitas

tukar kation, permeabilitas, merangsang aktivitas mi-

kroba tanah, -dan mengikat logam berat sehingga me

nekan penyerapan logam berat oleh tanaman dan

mencegah terlindinya ke air tanah..

Sedangkan campuran yang anorganik terdiri dari

zeolite, gipsum, dan .lime Campuran bahan anorganik

dengan pembangkit untuk -abu bermanfaat mendu

kung sifat fisika-kimia tanah, mengurangi kehilangan

fosfat terlarut dari tanah, meningkatkan kesuburan

tanah, menurunkan bioavailabilitas logam berat di ta-

nah dan menekan penyerapan logam oleh tanaman.

Bagaimana gambaran riil contoh hasil uji lapangan?

Seberapa besar pengaru nya terhadap tanah danh

tanaman?

Tekmira pernah menguji abu terbang atau fly ash

dari pembangkit di Kalimantan atau Sumatera, yang

dimanfaatkan pada media tanam berupa sisatailing

pengolahan tembaga, dengan karakter pH basa. Hasil-

nya, dengan menggunakan abu terbang, pH -media ta

nam menjadi netral serta terjadi penurunan logam

magnesium dan besi. Ketika abu terbang itu dicampur

dengan bahan organik kompos, terbukti mampu me-

ningkatkan ketersediaan fosfat dan fosfat total. Ini baik

untuk tumbuhan.

Pengujian lain pernah dicoba pada pertanian te-

bu , dan membuktikan hasil yang baik.di lahan gambut

Pertumbuhan tinggi dan bobot tebu menjadi lebih pe-

sat, serta bisa mengembangkan anakan yang lebih

banyak.

U pembangkitntuk pemanfaatan abu untuk lahan

gambut Balai Penelitian, bisa ditengok hasil kajian di

Tanah di mana penambahan dapat mening, -fly ash

katkan pH tanah gambut ini penting sekali selain me, -

ningkatkan pertumbuhan tanaman uji. Dalam peneli-

tian tersebut, juga diketahui keamanan pemanfaatan

fly ash sebagai pembenah di mana ternyata tidak ter-

deteksi adanya logam berat di air setelah 2 bulan peng-

gunaan fly ash.

Lalu abu dasar atau dari PLTU Jawabottom ash

pernah diujikan pada perkebunan kelapa sawit. Hasil-

nya, dengan kombinasi 70% pupuk danbottom ash

30% media tanam, mampu memberikan pengaruh po-

sitif terhadap pertumbuhan benih. Hal ini juga dicoba

pada perkebunan padi gogo, hasilnya pun senada.

Masih banyak lagi pengujian yang sudah dilaku-

kan, dan sudah dituangkan dalam berbagai literatur.

Ke depan, bagaimana harapan Anda mengenai pe-

manfaatan abu pembangkit agar dapat berjalan

lebih optimal?

Dengan banyaknya penelitian atau kajian yang

menunjukkan potensi abu pembangkit sebagai pem-

benah tanah dan pupuk, maka abu pembangkit sudah

selayaknya diposisikan dan dipandang sebagai sumber

daya yang dapat memberikan manfaat besar. Abu

terbang dan abu dasar sama-sama dapat dimanfaatkan

sebagai untuk memperbaiki lahan yang tidak produktif

menjadi kembali subur.

Harapan kami ke depan, supaya dapat dilakukan

lagi kajian-kajian teknis yang lebih massif, dimulai dari

pemetaan kualitas abu pembangkit yang disesuaikan

dengan kebutuhan lahan yang hendak dikelola, pe-

nyempurnaan formulasi pembenah tanah dengan me-

lakukan modifikasi, hingga meningkatkan skala peneli-

tian yang selama ini hanya berada di level rumah kaca

menjadi skala lapangan.

Untuk mengimplementasikan pemanfaatan abu

pembangkit di sektor pertanian, tentu diperlukan koor-

dinasi serta kolaborasi lintas pihak, yaitu produsen,

pemerintah, akademisi, praktisi, dan pelaku industri.

LAPORAN UTAMA
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Pertumbuhan tinggi dan bobot tebu menjadi lebih pesat, serta bisa
mengembangkan anakan yang lebih banyak.

Abu dasar atau bottom ash dari PLTU Jawa pernah diuji. Hasilnya, dengan
kombinasi 70% pupuk bottom ash dan 30% media tanam, mampu memberikan
pengaruh positif terhadap pertumbuhan benih.



KISRUH KONGSI
BERUJUNG BUI

NASIONAL

T
epat menjelang senja di Mokka Coffe Cabae -

na Jakarta Pusat, Samin Tan diciduk oleh pe, -

tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada

awal April lalu, pengusaha kawakan yang na-

manya pernah masuk jajaran orang terkaya

Indonesia versi Forbes itu, resmi mengakhiri pelarian-

nya setelah hampir setahun buron. etugas KPK meP -

ringkus Samin dari kedai kopi dengan tangan langitu -

sung diborgol.

Menurut kesaksian pramusaji di kedai tersebut,

Samin merupakan pelanggan yang datang hampir tiap

pekan. Selalu membawa rombongan dan menyewa

ruang khusus pertemuan.

Status Samin ditetapkan sebagai tersangka sejak

tahun lalu, atas dugaan kasus sogok kepada eks ang-

gota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Eni

Maulani Saragih, yang kini sudah mendekam di taha-

nan, menjalani hukuman vonis enam tahun penjara.

Hampir setahun buron, Samin Tan

akhirnya dicokok komisi antirasuah. Ia

diduga menyuap anggota dewan untuk

bantu lobi menyelamatkan tambang

batu bara miliknya yang dicekal

pemerintah. Samin menggadaikan aset

tersebut ke Standard Chartered tanpa

izin. Ia membeli saham Bumi Plc yang

dibelit konflik antara Grup Bakrie dan

Rothschild. Sengkarut bisnis lama

berbuntut jeruji besi.
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Hampir setahun buron, Samin Tan akhirnya dicokok komisi antirasuah.



Samin awalnya diperiksa sebagai saksi dalam kasus

Eni terkait kongkalikong tender pembangkit listrik di

Riau, yang menyeret Menteri Sosial Idrus Marham.

Samin dicegah bepergian ke luar negeri untuk

memudahkan KPK sebagai saksi. aatmemeriksanya S

perkara semakin meruncing, status Samin naik men-

jadi tersangka amun ia malah mangkir dari panggilan. N

KPK, dan masuk dalam daftar pencarian orang pada

pertengahan tahun 2020.

Nama Samin muncul dari hasil pengembangan

pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pa-

da tahun 2018. Dalam persidangan, Eni mengaku diberi

uang sebanyak Rp 5 miliar oleh Samin untuk melobi

Ignasius Jonan, Menteri ESDM kala itu. Eni akil etua, W K

K B E Pomisi VII idangi nergi dan ertambangan, diminta

mendesak Jonan agar membatalkan keputusan soal

PT Asmin Koalindo Tuhup, tambang batu bara milik Sa-

min yang dicabut kontraknya oleh Kementerian ESDM.

Samin mengenal Eni lewat anggota dewan dari

Fraksi Partai Golongan Karya, Melchias Marcus Me-

keng. Eni dan Mekeng merupakan teman sejawat di

Partai Beringin.

”Dengan pihak-pihak lain yang tadi disebutkan

tentunya ini akan k a kembangkan seperti apa, samami -

pai sejauh mana perannya, kata Deputi Penindakan”

KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, awal April,

lalu.

Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertam-

bangan Batubara yang dipegang Asmin Koalindo dica-

NASIONAL

but melalui Surat Keputusan Menteri ESDM bernomor

3714 K/30/MEM/2017, yang terbit pada Oktober 2017,

setelah tiga kali mendapat teguran. Pencabutan dila-

yangkan karena Asmin Koalindo dianggap melakukan

pelanggaran berat. Induk usahanya, PT Borneo Lum-

bung Energi And Metal menjaminkan aset Asmin Koa-

lindo ke Standard Chartered Bank tanpa meminta restu

pemerintah. Praktik culas gadai ilegal ini dilakukan

pada tahun 2012.
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Samin Tan akhirnya dicokok komisi antirasuah. Ia diduga menyuap anggota dewan untuk bantu lobi menyelamatkan tambang batu bara miliknya yang dicekal
pemerintah.

Eni Maulani Saragih



Asmin Koalindo sempat menggugat pencabutan

kontrak itu lewat Pengadilan Tata Usaha Negara Ja-

karta. Gugatan dikabulkan. Tambang batu bara dengan

produksi kalori premium yang terletak di Murung Raya,

Kalimantan Tengah itu, boleh beroperasi kembali. Na-

mun tak berselang lama, Kementerian ESDM menyusul

naik banding, hingga akhirnya memenangkan ban-

ding, dan kontrak Asmin Koalindo resmi dicabut.

Drama Asmin Koalindo sudah berakhir lama e. B -

kas konsesinya yang seluas 21 ribu hektare sudah di-

evaluasi oleh pemerintah untuk dilelang. Perusahaan

batu bara pelat merah, PT Bukit Asam berkali-kali me-

nyatakan tertarik untuk ambil alih tambang tersebut.

Kisruh Bisnis Duit Gadai

Samin Tan jelas bukan orang sembarangan. Je-

jaknya di bisnis batu bara amat mengakar. Ia pernah

menjadi pemegang saham Asia Mineral Resources,

perusahaan yang melantai di Bursa Efek Inggris, me-

lalui PT Borneo Lumbung Energy And Metal yang juga

tercatat di Bursa Efek Indonesia. Di bawah bendera

Asia Mineral, Samin sempat mengendalikan PT Berau

Coal, salah satu tambang batu bara raksasa tanah air.

Untuk urusan batu bara pula, Samin kini dibekuk KPK.

Asmin Koalindo memiliki hasil produksi batu ba-

ra jenis , biasa untuk keperluan pabrik baja.coking coal

Asmin Koalindo menjadi mesin utama penghasil duit

bagi Samin setelah kepemilikannya di Berau Coal le-

pas. Perusahaan ini semula bernama PT Swabara Gu-

na. Pada Februari 1998, namanya berubah menjadi PT

Asmin Koalindo Tuhup, sebelas tahun kemudian men-

jadi anak perusahaan Borneo Lumbung.

Biaya produksi Asmin Koalindo rendah sehingga

mampu mencatat keuntungan besar, seiring dengan

harga batu bara yang menggila ketika itu meng. Ini -

angkat Samin ke jajaran orang terkaya di Indonesia.

Seiring melemahnya harga batu bara, kinerja As-

min Koalindo pun limbung. Rapor perusahaan mem-

buruk sejak tahun 2012. Dalam kondisi sulit, Samin

kudu membayar utangnya yang menggunung, tang-

gungan kepada Standard Chartered dengan nilai utang

sebesar USD 1 miliar. Dalam perkara ini, tambang As-

min Koalindo dijadikan jaminan, digadai tanpa memin-

ta izin dan membuat Kementerian ESDM berang.

Uang gadai itu diputar oleh Samin. Ia membeli

saham Bumi Plc dengan nilai USD 1 miliar. Bumi Plc

merupakan cikal bakal Asia Mineral Resources, nama-

nya berganti setelah Grup Bakrie hengkang dari kursi

pemegang saham. Bakrie berseteru dengan Nat Roths-

child yang memegang saham di Bumi Plc sebesar 11

persen.

Konflik keduanya menjadi buah bibir pemberita-

NASIONAL
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Samin menggadaikan aset ke Standard Chartered tanpa izin. Ia membeli saham Bumi Plc yang dibelit konflik antara Grup Bakrie dan Rothschild.



an di berbagai media dunia. Pemodal kawakan asal

Inggris bernama asli Nathaniel Philip Victor James

Rothschild itu, merupakan orang terpandang di Inggris,

khususnya di London. Ia memegang kendali bisnis ke-

uangan internasional. Kedongkolan Rothschild ditum-

pahkan di media sosial, bahkan sampai berbalas cibi-

ran dengan Anindya Bakrie.

Gesekan Bakrie dengan Rothschild dimulai pada

November tahun 2011. Bermula dari kecurigaan Roths-

child terkait adanya praktik lancung di dalam tubuh PT

Bumi Resources, yang sahamnya dipegang Bumi Plc.

Nat menyurati bos Bumi Resources, Saptari Hoedaya

agar merombak total manajemen. Namun surat itu bo-

cor ke pers, Bursa Efek London pun geger. Harga sa-

ham Bumi Plc rontok dan menyeret kejatuhan saham

anak perusahaan di Jakarta. Kebetulan harga batu bara

juga sedang turun di pasar dunia.

Saat itu, Bakrie sedang menghadapi situasi sulit,

dililit tanggungan hutang dan pembayaran lebih atas

agunan kepada beberapa kreditor, termasuk cicilian

kepada China Investment Corporation (CIC). Roths-

child bertekad mencaplok saham Bakrie dengan harga

murah kalau Bakrie gagal bayar.

Di tengah kemelut ini, Keluarga Bakrie lewat Nir-

wan Bakrie menggandeng Samin, ditawari membeli

separuh saham Bakrie di Bumi Plc, yakni 23,8 persen,

seharga USD 1 miliar. Pada Januari 2012, Samin pun du-

duk sebagai bos di Bumi Plc.

Uang dari Samin dipakai Bakrie sebagai modal

utama membeli kembali atau saham Bumi Plcbuyback

di Bumi Resources, induk dari PT Kaltim Prima Coal

dan PT Arutmin Indonesia. Transaksi ini dinilai sebagai

kudeta merangkak dari Bakrie kepada Rothschild a. T -

ngannya di dua tambang super jumbo dibuntungi. Bu-

mi Resources kini tercatat produksinya mencapai 90

juta ton saban tahun, penghasil batu bara nomor wahid

di Indonesia.

Samin hadir di antara perceraian Bakrie dan

Rothschild itu. Namun ia menangkis tudingan bahwa

dirinya adalah tameng Bakrie menggulingkan Roths-

child. Ia mengaku sudah mengenal adik Aburizal Ba-

krie itu sejak lama. Keputusan membeli Bumi Plc mur-

ni urusan bisnis.

” -Tak selamat seribu turunan kalau saya hanya bo

neka Bakrie,” tegasnya ketika itu.

NASIONAL
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Bumi Resources kini tercatat produksinya mencapai 90 juta ton saban tahun, penghasil batu bara nomor wahid di Indonesia.



MELAMBUNG
SETELAH SETAHUN LIMBUNG
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S
ejumlah perusahaan tambang batu bara

telah merilis kinerja sepanjang 2020. Secara

umum kinerja baik secara operasional mau-

pun kinerja keuangan mengalami koreksi

dibanding capaian tahun sebelumnya. PT

Adaro Energy, Tbk (ADRO) misalnya, perusahaan tam-

bang papan atas ini mencatatkan penurunan volume

penjualan dan produksi batu bara sepanjang 2020.

Induk dari PT Adaro Indonesia ini mencatat total

produksi batu bara sebesar 54,53 juta ton. Ini berarti

turun 6% dibandingkan tahun 2019. Namun sedikit le-

bih tinggi dibandingkan panduan tahun 2020 yang dite-

tapkan sebesar 52-54 juta ton.

Begitupun dengan volume penjualan batu bara

pada tahun 2020 tercatat mencapai 54,14 juta ton.

Angka ini juga lebih rendah 9% dibanding capaian ta-

hun 2019. Faktor cuaca menjadi salah satu kendala

tidak tercapainya produksi.

Tahun lalu kinerja perusahaan batu bara

merosot akibat dihajar pandemi Covid-

19. Anjloknya perekonomian dunia

memukul harga batu bara. Namun kini,

seiiring tren pemulihan ekonomi di

berbagai belahan dunia, telah

mengerek pasar. Indonesia ambil

momentum menggenjot target

produksi.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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”Cuaca yang kurang baik di hampir sepanjang ta-

hun merupakan tantangan bagi perusahaan untuk

mencapai panduan nisbah kupasnya,” terang Mahar-

dika Putranto, Corporate Secretary & Investor Relations

Division Head dalam keterangan resminya.

Sementara di tahun 2021, Perseroan menarget-

kan produksi batu bara di kisaran 52-54 juta ton. Volu-

me tersebut akan tetap sama atau sedikit menurun dari

capaian produksi tahun 2020.

Hal yang sama juga terjadi pada PT Bukit Asam,

Tbk (PTBA). Perusahaan tambang batu bara pelat me-

rah membukukan penurunan kinerja produksi dan

penjualan batu bara di sepanjang 2020. Tahun lalu per-

seroan berhasil memproduksi batu bara sebanyak

24.842.360 metrik ton. Padahal di tahun 2019, perse-

roan berhasil memproduksi batu bara sebesar

29.068.924 metrik ton.

Total produksi batu bara ini disumbang beberapa

tambang miliknya yakni Tambang Air Laya, Tambang

Muara Tiga Besar, Tambang Banko Tengah dan Tam-

bang Banko Barat. Juga tambang dari tambang Pranap.

Sementara penjualan tercatat penurunan tipis. Di

tahun 2020 penjualan perseroan tercatat sebesar

26.124.876 metrik ton. Sedangkan di 2019 perseroan

menjual batu bara sebanyak 27.793.401 metrik ton. Pa-

sar domestik masih menjadi yang terbesar dibanding

pasar ekspor.

NASIONAL

Dari sisi kinerja keuangan PTBA berhasil men-

catat pendapatan sebesar Rp17,32 triliun. Ada penu-

runan kurang lebih 20,48 persen dibanding 2019. Ini

terjadi selain karena penurunan kapasitas produksi

juga harga rata-rata batu bara yang turun. Sedangkan

laba tahun berjalan mencapai Rp2,38 triliun. Laba

bersih turun 41,16 persen dari Rp4,06 triliun pada 2019.

Hal yang sama juga terjadi pada PT Indika Energy,

Tbk. Di tahun 2020, emiten berkode saham INDY juga

mencatat penurunan pendapatan sebesar 25,4%. Di

sepanjang 2020 pendapatan INDY tercatat sebesar USD

2.077,2 juta. Penurunan pendapatan Perseroan teru-

tama disebabkan turunya pendapatan PT Kideco Jaya

Agung (Kideco) sebesar 20,6%. PT Kideco Jaya Agung

merupakan perusahaan tambang batu bara perseroan.

Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh har-

ga jual rata-rata batu bara yang anjlok 16,1% dari USD

45,1 menjadi USD 37,8 per ton. Juga volume penjualan

yang juga berkurang sebesar 5,4% dari 34,9 juta ton

menjadi 33,0 juta ton.

Harus diakui tahun 2020 merupakan tahun yang

penuh tantangan bagi industri pertambangan. Pande-

mi Covid-19 yang bermula dari Cina dan menyebar ke

seluruh dunia berdampak pada pasar batu bara.

Harga batu bara pun sejak Maret 2020 terus me-

ngalami koreksi. Hingga sampan menyentuh harga

USD 50,10 per metric ton pada Agustus 2020. Kemudian
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Perusahaan tambang PT Bukit Asam membukukan penurunan kinerja produksi dan penjualan batu bara di sepanjang 2020.



turun lagi hingga menyentuh USD 49,42 per metrik ton.

Beruntung pada Oktober 2020 harga batu bara

kembali pulih. Tren penguatan ini terus berlanjut.

Sampai April 2021 HBA sudah menyentuh ke level USD

86,68 per metrik ton. Faktor Cina masih menjadi senti-

men positif utama. Ditambah lagi konflik yang semakin

memanas antara Cina dan Australia. China telah me-

nargetkan berbagai produk Australia dengan pemba-

tasan impor tidak resmi sejak Maret 2020 karena hubu-

ngan kedua negara memburuk.

Sementara Cina selama ini mengimpor batu bara

dalam jumlah yang cukup besar. Di tahun 2021 diper-

kirakan mengimpor hingga 300 juta ton. Dengan kebi-

jakan tidak resmi ini, akan menguntungkan eksportir

batu bara di Indonesia, Mongolia, dan Rusia.

Sementara Australia harus memangkas total eks-

por batu bara lebih dari 7% menjadi 198 juta ton pada

2020-2021 dari sebelumnya di tahun 2019-2020 seba-

nyak 213 juta ton.

Di sisi lain kebijakan ini juga berdampak pada

konsumen di Cina khusus batu bara metalurgi. Selama

ini batu bara metalurgi berkualitas tinggi diimpor dari

Australia.

Produksi Batu Bara Digenjot

Tren positif pasar batu bara ini direspon pemerin-

tah. Lewat Kementerian ESDM, pemerintah menaikkan

target produksi batu bara di tahun 2021. Hal ini dite-

gaskan lewat Keputusan Menteri No.66.K/HK.02/

MEM.B/2021. Beleid ini merupakan Perubahan Atas

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebu-

tuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021.

”Tambahan jumlah produksi batu bara sebesar

75.000.000 ton sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu B, tidak dikenakan kewajiban persentase pen-

jualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri

(DMO),” itulah bunyi Kepmen tersebut.

Pemerintah dalam penjelasan mengatakan tam-

bahan produksi yang diberikan ini nantinya bisa di-

alokasikan oleh para perusahaan batu bara untuk eks-

por. Ini untuk mengeliminasi dampak pandemi covid-

19.

Dalam Kepmen tersebut disebutkan bahwa dam-

pak pandemi Covid-19 terhadap sektor pertambangan

pada 2020 mengakibatkan penurunan keekonomian

kegiatan pertambangan secara global. Oleh karenanya

Pemerintah merasa perlu menberi dukungan melalui

penambahan jumlah produksi batu bara 2021 untuk

penjualan ke luar negeri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu-

bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan da-

ri sisi pemerintah, kenaikan target tersebut juga de-

ngan mempertimbangkan harga yang lagi ba-outlook

gus sehingga bisa menambah penerimaan negara.

”Kalau peningkatan produksi, di 2020 sendiri re-

NASIONAL
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Tren positif pasar batu bara ini direspon pemerintah, lewat Kementerian ESDM, pemerintah menaikkan target produksi batu bara di tahun 2021.



alisasi produksi sekitar 566 juta ton yang mana melebih

target awal 550 juta ton. Sedangkan di 2021 tentu kon-

disi perekonomian lebih baik dibanding 2020 sehingga

akan mendorong penguatan baik ekspor dandemand

domestik. Proyeksi realisasi konsumsi domestik di

2021 akan lebih tinggi dari target awal yang ditetapkan

pemerintah sebesar 137 juta ton,” terang Hendra.

Ia kemudian melanjutkan saat ini pun sudah ada

beberapa perusahaan yang telah dan akan mengaju-

kan proposal revisi RKAB dengan menaikkan produksi

ke pemerintah. ”Namun ada juga perusahaan yang be-

lum memutuskan untuk revisi RKAB atau tetap kon-

servatif mengikuti recana produksi didalam RKAB yang

sudah disetujui pemerintah di awal 2021,” terang Hen-

dra.

Menurutnya revisi RKAB dimungkinkan karena

pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku

usaha untuk mengajukan proposal revisi RKAB diaju-

kan paling cepat di awal kuartal-II.

Ia mengaku perusahaan tentu tertarik meman-

faatkan peluang tersebut karena didorong oleh harga

komoditas yang sedang membaik sehingga pelaku

usaha mencoba memaksimalkan produksi. ”Selain itu,

perusahaan mencoba memaksimalkan produksi yang

sedikit terhalang di kuartal-I serta awal kuartal-II tahun

ini akibat curah hujan masih tinggi. Namun kami tidak

memiliki data yang pasti berapa banyak perusahaan

yang mengajukan proposal tersebut,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa jika membaca Kepmen

tersebut, kenaikan produksi ini ditujukan untuk ekspor

yang diproyeksikan akan lebih baik dibandingkan de-

ngan tahun 2020.

”Dari pengamatan kami, perekonomian di nega-

ra-negara tujuan utama ekspor batu bara kita sudah

mulai membaik apalagi dengan semakin lancarnya

proses vaksinasi covid-19. Bahkan Cina pertumbuhan-

nya sangat bagus. (PMI)Purchasing Manager Index

yang selama ini menjadi salah satu indikator untuk

mengukur potensi , dari negara-negara tujuandemand

ekspor batu bara kita berada di level yang positif,”

ungkapnya.

Ia kemudian melanjutkan berdasarkan pertimba-

ngan di atas APBI yakin bahwa potensi batudemand

bara baik untuk pasar ekspor dan domestik di tahun

2021 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun

2020.
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APBI yakin bahwa potensi demand batu bara baik untuk pasar ekspor dan domestik di tahun 2021 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2020.

Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia
(APBI).



TETAP DIBUTUHKAN
MESKI MULAI DITOLAK

NASIONAL

T
RANSISI energi menjadi salah satu tema

diskusi yang ramai dibicarakan. Perankini

batu bara sebagai sumber energi berbasis

fosil perlahan mulai dikurangi. Ini membuat

ssecara global konsumsi batu bara terus tu-

run hingga 25% pada 2035. Pada tahun 2050 turun 40%

dari kondisi sekarang.

Menteri ESDM Arifin Tasrif saat meluncurkan

International Youth Summit Renewable Energy 2021
(IYSRE 2021) Essay Competition kembali menegaskan

komitmen pemerintah transisi energi. ”Indo-dalam hal

nesia memiliki target penurunan emisi dari kegiatan

meliputi transportasi, kelistrikan, dan industri pada ta-

hun 2030 sebesar 314 juta ton karbondioksida,” ung-

kapnya.

Di tengah desakan melakukan transisi

energi menuju energi bersih, posisi

batu bara sebagai sumber energi

dipertanyakan. lihat dari proyeksiDi

konsumsi domestik dan prospek pasar

internasional, batu bara masih

dibutuhkan.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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Mantan Pupuk Indonesia inidirektur utama PT

menegaskan transisi energi ditetapkan dengan target,

yang ambisius menuju energi bersih. ”Pengembangan

PLTS akan coba kami percepat, karena -biaya investasi

nya . Sulebih murah hingga 1,3 kali dari energi lainnya -

ku cadangnya ,sudah diproduksi dalam bentuk modul

jadi mudah ,” terang Menteri Arifin.dipasang

Langkah lain yang dilakukan di antaranya dengan

co-firing yakni proses penambahan bioma sa sebagais

bahan bakar pengganti parsial ke dalam boiler batu

bara. Saat ini beberapa PLTU menerapkan mekanisme

ini menekan batu bara di PLTU ter-, untuk pemakaian

sebut.

Tokoh Pertambangan Indonesia Subroto dalam,

sebuah diskusi mengatakan transisi energi akan men-

jadi masalah bagi Indonesia di masa mendatang.

Bagaimana melakukan peralihan dari sumber energi

fosil ke energi baru dan terbarukan.

”Masalahnya tidak mudah eski negara ini telah. M

dianugerah macam-macam sumber daya energi ber-i

sih seperti angin, matahari, panas bumi dan air. Na-,

mun kita juga punya sumber energi murah lainnya yak-

ni batu bara. Pertanyaannya bagaimana potensi pe-

ngembangan batu bara dalam transisi dari energi kotor

menjadi bersih,” tandasnya.

NASIONAL

Saat ini menurut Subroto, batu bara sebagai sum-

ber energi sudah mulai ditinggalkan khusus di, nya

negara-negara di kawasan Eropa. Beberapa lembaga

pembiayaan pun sudah memutuskan untuk tidak lagi

membiayai kegiatan yang terkait dengan batu bara.

Sementara kehadiran teknologi un-Ultra supercritical
tuk PLTU yang lebih ramah lingkungan butuh skala

proyek diatas 600 MW. Ini semua adalah tantangan

dalam pemanfaatan batu bara Indonesia ke depan.
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Asiatoday.id

Pengembangan PLTS akan coba dipercepat, karena lebih murah hingga 1,3 kali dari energi lainnya sudah diproduksi dalambiaya investasinya . Suku cadangnya
bentuk modul  jadi mudah, dipasang

Subroto, Tokoh Pertambangan



Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan

Djamaludin memastikan batu bara masih akan tetap,

dibutuhkan kehadirannya sebagai sumber energi. Di

Indonesia untuk beberapa tahun ke depan porsi batu

bara dalam bauran energi pun masih cukup besar.

Dalam Kebijakan Energi Nasiona (KEN) ditulisl ,

pada 2019, porsi batu bara dalam bauran energi masih

terbesar yakni 37,15%. Tapi persentasenya diusahakan

terus turun. Pada 2025 porsinya 30%. Kemudian pada

2050 porsinya menjadi 25%. volume kon-Tapi, secara ,

sumsi batu bara terus meningkat. Pada 2025 kebutu-

han 205,3 juta ton. i tahun 2050 mencapai 438,8nya D ,

juta ton.

Batu bara sebagai sumber energi memiliki keung-

gulan yakni paling murah dibanding sumber energi,

lainnya. Ini yang membuat banyak negara berkembang

tetap memanfaatkan sebagai sumber energi. Se-nya

baliknya sumber energi baru dan terbarukan sejauh ini

masih terbilang mahal.

”Kami terus mendorong pemenuhan kebutuhan

energi dengan sumber daya yang ada. me-Indonesia

miliki sumber daya batu bara dalam jumlah sang t cu-a

kup. Namun kita punya komitmen untuk mengurangi

emisi karbon,” terang Ridwan.

Ridwan mengakui bahwa tantangan terbesar dari

pertambangan batu bara adalah isu lingkungan. Hi-

lirisasi menjadi langkah nyata agar batu bara masih

menjadi pilihan sebagai sumber energi. Batu bara di-

olah menjadi gas, metanol dan lain, berbagai produk

yang lebih ramah lingkungan.

Ridwan menegaskan UU No 3 ahun 2020, mor T

sebagai UU Minerba yang baru mengukuhkan kewa-

jiban peningkatan nilai tambah batu bara. Saat ini be-

berapa proyek hilirisasi tengah dibangun seperti dila-,

kukan konsorsium PT Kaltim Prima Coal (KPC), Air

Product dan Ithaca Group. Proyek ini akan meng-,

hasilkan produk metanol.

Kemudian ada PT Pertamina (Persero), PT Bukit

A dan Air Product yang akan mengolah batu barasam, ,

menjadi DME . Lalu ada jugadimetil eter ( ) gasifikasi

batu bara bawah tanah, yang sekarang ini masih dalam

skala proyek uji coba di PT Kideco Jaya Agung, PT

Indominco dan PT Medco Energi Mining.,

”Tantangan terbesar kita dalam kegiatan hilirisasi,

selain aspek lingkungan, ada tantangan keekonomian.

Apa pun yang mau dibangun tantangan kita adalah

keekonomian,” tandasnya.

Meski demikian engolahan batu bara, usaha p

tetap dilaksanakan. Untuk membantu mencapai nilai

keekonomian, emerintah menyiapkan insentif. ip D

hulu ada berupa royalt batu bara hingga 0gula-gula i

persen, formula harga khusus batu bara untuk hili-

risasi dan masa berlaku IUP sesuai umur ekonomis,

proyek hilirisasi batu bara.

U , pntuk kegiatan pengolahan emerintah akan

memberikan insentif untuk PP adan se-prei pajak h b

suai umur ekonomis proyek hilirisasi, pembebasan -pa

jak pertambahan nilai jasa pengolahan batu bara men-

jadi syngas sebesar 0%, pembebasan -pajak pertam

bahan nilai terhadap kandungan lokal kegiatan reka-

yasa, pembelian, dan kontraktor.

”Seluruh insentif ini dapat diperoleh sekaligus jika

proyek telah disetujui dalam Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK),” terang Ridwan.

L ,ebih ke hilir lagi adalah harga patokan produk

hilirisasi dan pengalihan subsidi ke DME sesuaiLPG

porsi yang disubstitusi. Dan yang tidak kalah pen-LPG

ting lagi adalah kepastian pembeli ( .offtaker)
Ridwan menegaskan hilirisasi adalah masa de-

pan industri batu bara. ”Pemerintah siap memberikan

fasilitas fiskal dan nonfiskal. Kami berharap dukungan

dari badan usaha dan asosiasi,” tandasnya.

Pasar Kawasan Asia Masih Menjanjikan

Pasar global juga masih menunjukkan prospek

yang baik. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan

Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengata-

kan asosiasi merasa sangat tertantang mendu-, untuk

kung peran batu bara dalam transisi energi.

”Batu bara adalah industri yang tidak terbarukan.

Suatu saat akan tergantikan.Transisi energi menjadi isu

sangat strategis,” tandas Hendra.

Ia mengatakan topik transisi energi sudah men-

jadi perbincangan tingkat nasional global. Batudi dan

bara menjadi salah satu yang cukup banyak dibahas

terkait hal ini. emanfaatan batu bara sebagai sumberP

energi mulai dikurangi karena PLTU merupakan salah

satu penyumbang terbesar emisi karbon.

Sebagaimana diketahui saat ini sebagian besar

NASIONAL
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Pengalihan subsidi ke DME sesuai porsi yang disubstitusi.LPG LPG



atau 75% dari produksi batu bara Indonesia diekspor.

Dari jumlah tersebut ada sekitar 97% ke kawasan Asia

Pasifik dengan India dan China sebagai yang terbesar.

Kemudian ke kawasan Asean seperti Malaysia, Filipina,

Vietnam dan Thailand. Juga kawasan Jepang, Korea,

Selatan dan Taiwan. Negara-negara ini pun masih men-

jadikan batu bara sebagai sumber nergi.e

Hendra menyebutkan bahwa negara berkem-

bang yang sedang membangun perekonomiannya -, sa

ngat Nbutuh energi. egara di kawasan Asia Tenggara

butuh energi skala besar. Batu bara sejauh ini masih

menjadi sebagai yang paling efisien. Jepang pun sejauh

ini masih andalkan batu bara kurang lebih 60%meng

dari total kebutuhan energinya.

”Kalau dilihat dari hal ini, kita masih punya hara-

pan ke depan akan menurunkan porsi batu, walau

bara. impor China dan India dalam trend mening-Tapi

kat,” tandasnya.

Memang China telah mendeklarasikan karbon

netral pada 2060, ini berarti masih ada waktu selama 40

tahun. Namun sejauh ini belum ada peta jalan untuk

menuju ke kabron netral tersebut termasuk -sejauh ma

na peran hbatu bara. C ina merupakan negara dengan

cadangan batu bara terbesar mencapai 1 triliun ton.,

B v heberapa pro insi di C ina pasokan energinya

sangat bergantung pada batu bara. Sehingga tidak

mudah untuk mencapai target karbon netral seperti

yang sudah dicanangkan. ”Kita masih memiliki pe-

luang osisi Indonesia sangat strategis, kualitas batu. P

baranya, khususnya yang kalori menengah dan rendah,

sangat diiinginkan konsumen,” tandas Hendra.

Hendra mengatakan bahwa pelaku usaha di sek-

tor batu bara tetap mendukung upaya transisi energi.

Termasuk melakukan hilirisasi atas produk batu bara.

Hilirisasi merupakan langkah tepat untuk bisa bertahan

di tengah desakan global menggunakan energi ramah

lingkungan.

Namun perusahaan yang akan menjalankan hili-,

risasi harus dalam kondisi keuangan yang sehat. Tak

mudah mencari sumber dana dari luar, di tengah situ-

asi dunia yang lagi repot.

Insentif dari emerintah juga dibutuhkan pelakup

usaha agar program hilirisasi batu bara berjalan sukses.

“Karena perusahaan tersebut yang dapat mengantar

batu bara Indonesia bertransformasi,” tandas Hendra.

Hal lain yang juga dilakukan adalah dengan

menggunakan teknologi pembangkit batu bara yang

lebih ramah lingkungan. Meski harus merogoh kocek

lebih dalam karena pasti akan lebih mahal.,

Saat ini perusahaan tambang batu bara pun telah

ikut serta mendukung transisi energi. Beberapa peru-

sahaan telah mendiversifikasikan usahanya ke energi

baru dan terbarukan. Di antaranya dengan memba-

ngun pembangkit listrik tenaga surya.
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Pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi mulai dikurangi karena PLTU merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi karbon.



D
ari ratusan alat berat yang lalu lalang di

tambang PT Adaro Indonesia, hanya ada

satu unit yang tampak beda. Alat tersebut

berjenis pengeruk amfibi bermerek Pin-

dad. Pada pertengahan Maret lalu, -Pena

sihat Bisnis Alat Berat Pindad, ySupri adi mengatakan,

Adaro menjadi pelanggan perdana yang mau pakai

produk Pindad dua tahun lalu itu.yang diproduksi sejak

Adaro merupakan raksasa tambang batu bara yang

induknya berlokasi di Kalimantan Selatan.

PELAN MERAYAP ALAT LOKAL

NASIONAL

Sejak puluhan tahun silam, Indonesia tercatat

sebagai salah satu penghasil komoditas tambang ter-

besar dunia, menjadi pasar segar bagi pemain alat be-

rat ayangnya ceruk tersebut tak bisa ikut dinikmati. S

pemain lokal.

Kata Supriyadi, Pindad masih berjibaku merayap

ke sektor tambang. Di lini jasa konsulta si perencan -

naan alat dan penjualan bahan peledak, Pindad punya

pengalaman yang mumpuni, tapi belum punya gigi ka-

lau ditantang membangun alat sendiri.

” -Sebatas merakit k bisa. Soal daya saing maami

sih perlu dukungan,” tutur Supriyadi.

Saat ini, perusahaan pelat merah itu berupaya

menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan

tambang untuk merancang model percontohan atau

prototipe. Mengulik model yang belum disediakan oleh

merek-merek kenamaan dari Jepang, Tiongkok, atau

Amerika Serikat.

Meskipun secara merek berlabel nasional, na-

mun Pindad belum sanggup mengejar nilai ingkat ant k -

dungan alam egeri alias TKDN di atas 50 persen. Sed n -

paruh komponen produk Pindad masih berbau impor.

Musababnya, sebagian besar bahan baku inti pada alat

Pemain alat berat pelat merah

mencoba peruntungan di lini tambang.

Berharap pangsa pasar makin lebar

berkat dorongan regulasi kandungan

lokal. Kualitas dan daya saing jadi

tantangan.
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Alat berjenis pengeruk amfibi bermerek Pindad.



berat masih didatangkan dari luar, produsen kompo-

nen alat berat dalam negeri masih langka.

Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kemen-

terian ESDM, Ridwan Djamaluddin membenarkan hal

tersebut. Menurutnya, capaian belanja barang di dalam

negeri atau untuk sektor tambang sulocal expenditure -

dah cukup tinggi anya saja produk-produk yang di. H -

beli sebenarnya kebanyakan bukan buatan lokal.

Barang itu diimpor gelondongan ke Indonesia, di-

jual lewat distributor berbendera nasional. Perhitungan

pada laporan belanja barang jadi bias, tampak belanja

di dalam negeri tinggi, padahal produknya utuh dari

luar.

Dalam setahun, belanja modal tiap perusahaan

tambang bisa tembus puluhan sampai ratusan miliar

rupiah, bahkan triliunan. Ridwan membidik agar uang

tersebut diputar untuk beli produk dalam negeri yang

punya nilai TKDN tinggi.

Tahun lalu, rata-rata capaian nilai TKDN di sektor

pertambangan mencapai 35 persen. Meskipun masih

tergolong mini, angka tersebut mengalami pertumbu-

han dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan

itu diklaim berkat dorongan kebijakan penggunaan

produk dalam negeri yang digulirkan tiga tahun lalu,

yaitu Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018.

Jenis produk yang masih deras diimpor oleh pe-

rusahaan tambang di antaranya alat berat, suku ca-

dang, sianida, dan bahan kimia yang dipakai untuk

mengolah bijih emas. Industri pengolahan atau smel-

NASIONAL

ter, juga punya ketergantungan tinggi terhadap impor,

mulai dari teknologi hingga peralatan penunjang pa-

brik.

Ridwan mengimbau agar perusahaan tambang

mulai beralih memakai alat dan jasa penunjang lokal

selama memenuhi kriteria harga dan kualitas. Ia be-

rencana akan turun tangan sampai ke level teknis, me-

wajibkan lewat regulasi kepada perusahaan tambang
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Supri adiy , Penasihat Bisnis Alat Berat Pindad

Produk excavator dari Pindad.



untuk membeli produk dalam negeri. Agenda ini men-

jadi salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional

yang dicanangkan pemerintah untuk melewati masa

pandemi.

Menurut Manajer Logistik PT J Resources Bo-

laang Mongondow, Subjakto, tantangan terberat dalam

penerapan kebijakan TKDN ialah soal kualitas dan ku-

antitas produk. Terkadang, produsen lokal belum me-

miliki kapasitas pabrik yang cukup untuk mengejar

jumlah pesanan dengan spesifikasi tertentu embu. P -

atan cetakan atau membutuhkanmolding memang

investasi yang besar. Kemudian soal kualitas, produsen

lokal juga dituntut untuk berani memberikan masa uji

coba di tambang pelanggan, dengan menanggung se-

luruh biaya proses pengujian.

J Resources merupakan perusahaan tambang

emas yang menorehkan nilai TKDN dalam belanja

tahunannya hingga 90 persen lebih. Berkat capaian itu,

J Resources diganjar penghargaan oleh perkumpulan

perusahaan tambang, Indonesia Mining Association

pada tahun 2019.

” -Jika kualitas dan kuantitas sudah memenuhi, se

lanjutnya kita bicara harga,” tutur Subjakto.

Ia mencontohkan, J Resources selama ini meng-

impor kebutuhan dari Tiongkok dan Amerika Serikat

untuk seperti concave,peralatan pemecah batuan,

jaw, mantle, material pengecoran dan tempa. J Re-

sources menjalin kolaborasi dengan lokalpemasok

untuk mencoba membuat . Barang dari luar itutiruan

disodorkan ke supaya di .pemasok contoh

Setelah melewati tahapan panjang, terpemasok -

sebut bisa memproduksi sesuai kriteria pesanan. Na-

mun sayangnya, banderol harganya tak bisa ditekan,

justru lebih mahal 30 persen dari produk impor.

Untuk menggenjot penggunanaan produk dalam

negeri di sektor tambang, dorongan lewat regulasi saja

belum cukup, butuh dukungan stimulus bagi produsen

lokal untuk menciptakan bisa bersaing.
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38 Edisi 20 Maret - 20 April 2021/Th. XVI

Tantangan terberat dalam penerapan kebijakan TKDN ialah soal kualitas dan kuantitas produk. Terkadang, produsen lokal belum memiliki kapasitas pabrik yang
cukup untuk mengejar jumlah pesanan dengan spesifikasi tertentu.
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P
emerintah membuat fasilitas pasar dalam

jaringan atau daring semacam ,marketplace

namanya Minepedia. Aplikasi ini dirancang

khusus sebagai wadah jual beli alat tambang

berstandar TKDN. Tujuannya untuk mem-

percepat tumbuhnya produk besutan lokal.

Aplikasi itu dapat diakses secara gratis oleh para

produsen alat dan jasa penunjang pertambangan. Me-

reka bisa memajang dagangan. Perusahaan tambang

sebagai calon pembeli dapat memilih kebutuhan la-

yaknya belanja di toko .online

Dalam aplikasi itu, pembeli tidak perlu mencari

satu per satu jenis barang pada kursor penelusuran.

Pola pencarian manual bakal menyusahkan, meng-

ingat jumlah satuan barang yang dibeli oleh perusa-

haan tambang, macamnya mencapai ribuan.

Pembeli cukup mencatat daftar kebutuhan mela-

lui dokumen, lalu mengunggah dokumen tersebut ke

aplikasi. Secara otomatis, aplikasi akan membaca do-

kumen dan menyortir masing-masing barang yang

hendak dibeli. Kemudian, pembeli akan diberi bebera-

pa pilihan toko beserta lokasinya. Pesanan akan dike-

mas, dikirim melalui jasa kurir setelah dibayar.

Alamat dan nomor kontak penjual dipampang

dalam aplikasi tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan

bila pembeli menghendaki transaksi secara tatap mu-

ka. Mempermudah pembeli jika ingin berkunjung

langsung ke lokasi pembuatan produk untuk memas-

tikan kualitas.

Di tengah geliat pemerintah ingine-commerce,

ikut memanfaatkan momentum dengan merancang

inovasi baru itu, menciptakan pasar khusus sekonline -

tor tambang. Harapannya, industri alat-alat di dalam

negeri dapat semakin berkembang.

”Kami akan membuat kebijakan barang-barang

yang tersedia di Minepedia wajib digunakan oleh peru-

sahaan tambang,” tegas Dirjen Minerba Kementerian

ESDM, Ridwan Djamaluddin.

TOKO DARING MINEPEDIA



DRAMA ROKAN
BEREBUT LISTRIK

NASIONAL

B
lok Rokan menjadi lumbung migas di Indo-

nesia sejak puluhan tahun silam. lapangan

yang terletak di Provinsi Riau itu dikelola

oleh PT Chevron Pacific Indonesia. Luas

area operasinya lebih dari 6 ribu kilometer

persegi. Tersebar di 5 kabupaten. Dengan ladang sebe-

sar itu, Chevron berkali-kali berhasil mencetak pro-

duksi tertinggi di skala nasional.lifting

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir kiner-

janya mengalami penurunan, namun kontribusi Blok

Rokan masih mampu mendorong Chevron menga-

lahkan minyak ExxonMobil Cepu dan PT Perta-lifting

mina EP. Di tahun 2017 misalnya,, angka produksi Blok

Rokan mencapai 228 ribu barel minyak per hari atau

sekitar 30 persen produksi minyak nasional.

Pada Agustus mendatang, kontrak Chevron ber-

akhir. Blok Rokan akan berganti tuan, beralih dari Che-

vron Pasific ke PT Pertamina. Keputusan tersebut dike-

tok oleh Kementerian ESDM pada tahun 2018 lalu.

Chevron enggan menyerahkan cuma-

cuma pembangkit listrik di Blok Rokan,

pasalnya tak termasuk hitungan cost

recovery. Pemerintah dan pelat merah

cemas, pengoperasian salah satu

lapangan migas terbesar di Indonesia

itu bakal tersendat selama masa

transisi. Proses ambil alih yang terlihat

mulus beberapa tahun lalu, ternyata

menyisakan selilit perintang yang

mengganjal.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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Deputi Operasi SKK Migas, Julius Wiratno menga-

takan, saat ini proses diskusi alih kelola terus berjalan.

”Setiap minggu tim transisi melakukan pertemuan”

tuturnya pada awal April lalu.

Tim yang dimaksud Julius terdiri dari pihak Che-

vron, Pertamina, dan SKK Migas. Menurutnya, transfer

data dari Chevron ke Pertamina sudah berlangsung

tanpa kendala. Berdasarkan catatannya, hingga Febru-

ari lalu, progresnya mencapai 80%. Dari angka tersebut,

Pertamina Hulu Rokan, anak usaha Pertamina yang

menggarap Blok Rokan, bisa menyusun agenda kerja

setelah terminasi.

Untuk urusan dokumen, proses alih kelola Blok

Rokan terlihat lancar. Tapi di balik itu, polemik tarik ulur

terjadi soal suplai listrik. Selama ini, Chevron Pasific

melakukan kerja sama pengadaaan listrik dan steam

(Cogen) dengan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara

(MCTN), yang 95% sahamnya dimiliki Chevron Standar

Limited. Pembangkit Cogen memasok keperluan listrik

dan uap di Blok Rokan dengan kapasitas sebesar 300

megawatt, dan uap sebesar 3.140 juta Bristish Thermal

Unit.

Mandau Cipta berkontrak dengan Chevron Pacifik

untuk menyediakan listrik dan uap sekaligus mengo-

perasikan PLTG Cogen. Kontrak itu habis berbarengan

dengan terminasi Chevron Pasific di Blok Rokan. Se-

mua komponen biaya investasi dan biaya operasi pem-

bangkit dibayar oleh Chevron Pacifik melalui pemba-

yaran bulanan selama masa kontrak.

NASIONAL

Pembangkit tersebut dihitung sebagai barang se-

waan, bukan barang milik Chevron Pasific. Sehingga

tidak termasuk aset negara yang wajib dikembalikan

oleh Chevron Pasific kepada pemerintah sesuai kese-

pakatan dalam skema .cost recovery

Skema adalah pengembalian biayacost recovery

operasi oleh pemerintah kepada kontraktor migas se-

lama cadangan belum ditemukan hingga berhasil di-

produksi secara komersial, di mana seluruh aset yang

diinvestasikan oleh kontraktor akan menjadi milik ne-

gara setelah kontrak berakhir.
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Julius Wiratno, Deputi Operasi SKK Migas

Chevron enggan menyerahkan cuma-cuma pembangkit listrik di Blok Rokan, pasalnya tak termasuk hitungan cost recovery.



Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak

dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal berpendapat, de-

ngan skema sewa, pembangkit Cogen jelas bukan mi-

lik Chevron Pasific, yang berarti tidak menjadi aset ne-

gara, melainkan milik Mandau Cipta. Chevron Standard

sebagai pemegang saham mayoritas Mandau Cipta,

berhak memutuskan untuk menyerahkan pembangkit

itu ke negara atau justru memilih menjualnya secara

business to business.

”Hak mereka untuk tidak mengembalikan,”

ucapnya.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Pakar Eko-

nomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi.

Menurutnya, dengan pemerintah mengganti semua

biaya investasi hingga operasional pengelolaan Blok

Rokan, di mana pembangkit Cogen juga termasuk jadi

milik negara. Jauh dari pada itu, pembangkit tersebut

telah dioperasikan selama 20 tahun, sudah menjadi

rongsokan. Jika dihitung nilai bukunya, maka sudah

habis atau yang tinggal tersisa hanya nilai residu.

Kata Fahmi, Mandau Cipta wajib mengembalikan

pembangkit tersebut kepada negara. Selanjutnya pe-

merintah menyerahkan pengoperasiannya kepada PT

Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jika Mandau Cipta

atau Chevron Standard enggan menyerahkan, maka

pembangkit itu semestinya tidak bisa menjual listrik.

”Pembangkit yang tidak dikembalikan kepada negara

berpotensi menjadi barang rongsokan,” tegasnya.

Dilelang Terlampau Mahal

Awal Februari lalu, PT Pertamina meneken per-

janjian jual beli listrik dengan PT Perusahaan Listrik

Negara untuk memasok listrik Blok Rokan. Tanggung

jawab penyediaan setrum di sana dipikul PLN.

Listrik adalah tulang punggung operasi yang ada

di Blok Rokan. Karena pembangkit itu dirancang untuk

melaksanakan teknologi Enhanced Oilsteamflood Re-

covery yang membutuhkan pasokan listrik besar.

Tugas PLN berat karena pembangkit PT Mandau

Cipta Tenaga Nusantara yang dibidik itu, rupanya su-

dah masuk bursa lelang. Ditawarkan kepada siapa saja

yang berminat. Saat Manager Corporate Communi-

cation PT Chevron Pacific Indonesia, Sonitha Poerno-

mo dikonfirmasikan, ia mengaku belum bisa membe-

NASIONAL

42 Edisi 20 Maret - 20 April 2021/Th. XVI
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PT Pertamina meneken perjanjian jual beli listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara untuk memasok listrik Blok Rokan. Tanggung jawab penyediaan setrum
di sana dipikul PLN.



rikan informasi terbaru mengenai proses tender yang

tengah dilakukan. Ia hanya bisa memastikan bahwa

pihaknya berusaha kooperatif dan mendukung proses

alih kelola Blok Rokan.

”Chevron Standard Limited mendukung Chevron

Pacific dalam kegiatan transisi ke operator berikutnya,”

jawabnya singkat.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Niaga dan

Manajemen PLN, Bob Saril mengungkapkan PLN te-

ngah mengikuti proses tender pembangkit listrik terse-

but. Ia menyebut penawaran dari Mandau Cipta ter-

lampau mahal. Dibanderol sebesar USD 300 juta, pada-

hal ketika dibeli pada 20 tahun silam harga pembangkit

Cogen hanya sebesar USD 190 juta. Selisih ini dianggap

Bob tidak lumrah. Ia akan bertahan menego Mandau

Cipta di angka yang layak.

”Kami masih ikut proses. Kita akan menawar de-

ngan nilai aset yang wajar,” tuturnya.

Dalam perjanjian yang diteken dengan Pertami-

na, PLN menyiapkan dua tahapan untuk penyediaan

listrik sebesar 400 megawatt dan sebesar 355steam

MBSPD di Blok Rokan. Pertama skema jangka pendek

untuk masa transisi 3 tahun terhitung sejak 2021 hingga

2024, PLN akan memanfaatkan suplai listrik yang ada

lewat skema akuisisi Mandau Cipta dengan biaya yang

paling efisien.

Tahap kedua adalah skema jangka panjang untuk

masa pengoperasian permanen setelah 2024, PLN

akan memasok listrik secara total dari sistem di Su-

matera. Sementara kebutuhan uap akan dipasok de-

ngan pembangunan yang diklaim le-steam generator

bih andal.

”Harusnya bagaimana aset 1 sampai 2 tahun ke

depan, itulah yang harus kita beli. Sangat penting ka-

rena untuk operasional dan alat lainnya,” ujar Bob.

Gegap gempita keputusan ambil alih Blok Rokan

yang sempat meledak-ledak pada tiga tahun silam,

ternyata menyisakan selilit perintang yang mengganjal.

Pembangkit listrik plus uap itu telah menjadi kartu as

bagi Chevron, membuat posisi pemerintah dan pelat

merah cemas.

NASIONAL
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Berdasarkan catatan, hingga Februari lalu, progresnya mencapai 80%. Dari angka tersebut, Pertamina Hulu Rokan, anak usaha Pertamina yang menggarap Blok
Rokan, bisa menyusun agenda kerja setelah terminasi.



D
esa Matagual meruapakan salah satu desa

di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi

yang terisolasi. Hasil kebun sulit dibawa

keluar, kehidupan warga serba kekura-

ngan. Namun, kondisi ini semakin mem-

baik seiring terbukanya akses menuju jalan perkotaan.

Adalah PT Universal Support, perusahaan jasa pertam-

bangan yang menggelontorkan dana membuka akses

warga di sana.

NASIB DIPUTUS
PEMILIK TAMBANG

NASIONAL

Universal Support masuk ke Batanghari pada ta-

hun 2018, setelah mendapat kontrak jasa pertamba-

ngan di dua konsesi, yaitu milik PT Bumi Bara Makmur

Mandiri dan PT Kurnia Alam Investama. Selain sebagai

kontraktor tambang, Universal Support juga bergerak

di bidang logistik dan penjualan batu bara lewat PT

Pelabuhan Universal Support.

Pada akhir April lalu, salah seorang tokoh masya-

rakat Desa Matagual, Datuk Doni Putra Mountazouri

mengatakan, Universal Support menjadi penggerak

utama perekonomian di desanya. Selain membangun

jalan, pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan Pena-

naman Modal Asing itu, turut menyerap tenaga kerja

lokal hingga ratusan orang, mengisi lini manajemen,

operator, juru masak, juru cuci, hingga keamanan.

Kondisi yang kian membaik di Matagual ini rupa-

nya tak berlangsung lama. Sudah setahun belakangan,

ratusan warga yang bekerja di Universal Support me-

nganggur. Musababnya, Universal Support secara sepi-

hak diputus kontrak oleh Bumi Bara dan Kurnia Alam.

Berdasarkan kesepakatan pada tahun 2018 lalu, Uni-

versal Support dengan afiliasinya Pelabuhan Universal

semestinya memegang kontrak dengan durasi selama

Kontraktor tambang di Jambi diputus

kerja secara sepihak oleh pemilik

tambang. Menggugat ke pengadilan

atas tuduhan wanprestasi. Selama

masa sidang, operasi berhenti

sementara, ratusan pekerja lokal jadi

pengangguran.
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10 tahun, hingga tahun 2028. Namun baru berjalan 2

tahun, tepatnya pada Maret 2020, Bumi Bara dan Kur-

nia Alam menghentikan hubungan kerja.

Di saat yang sama, Bumi Bara dan Kurnia Alam

tetap melanjutkan aktivitas penambangannya dengan

memboyong tenaga kerja dari luar, tidak melibatkan

karyawan lokal yang sebelumnya bekerja di Universal

Support.

”Ini akar masalah yang menjadi keresahan warga

di Matagual,” ujar Datuk Doni.

Ia menjelaskan, dulu pihaknya turut berkontri-

busi melakukan sosialisasi kepada warga agar berse-

dia membebaskan lahan untuk keperluan infrastruktur

pertambangan. Membantu pemilik Bumi Bara dan Kur-

nia Alam agar potensi sumber daya alam di Matagual

dapat dimanfaatkan.

Kala itu, Datuk Doni melihat desa-desa lain yang

sudah maju perekonomiannya karena ditopang oleh

tambang batu bara. Untuk itu, ia dan masyarakat desa

bersedia melepasakan tanahnya dengan harga yang

relatif murah.

Hal senada diungkapkan oleh sesepuh lokal lain-

nya yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Ha-

jran, Datuk Budimansyah. Sama seperti Matagual, Ha-

jran juga sebelumnya masih sangat tertinggal lantaran

kondisi infrastruktur yang terbatas. Hasil perkebunan

kelapa sawit tidak bisa optimal dibawa keluar. Kenda-

raan yang bisa digunakan membopong sawit hanya

NASIONAL

motor roda dua. Kondisi ini membuat petani sawit di

Hajran kerap ditekan tengkulak.

Namun setelah tambang batu bara beroperasi,

tepatnya saat Universal Support turun menggelontor-

kan investasi di ladang milik Bumi Bara dan Kurnia

Alam, perekonomian di desa Hajran dan Matagual be-

rubah drastis, ekonomi bertumbuh pesat. Universal

Support membangun jalan, jembatan, dan menggan-

deng sumber daya manusia lokal secara besar-be-

saran.
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Selama masa sidang, operasi berhenti sementara, ratusan pekerja lokal jadi
pengangguran.

Bumi Bara tercatat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan tiga lokasi tambang. Sedangkan Kurnia Alam memegang IUP dengan dua lokasi
tambang.



”Kami berharap Universal Support bisa kembali

beroperasi. Sebenarnya kami tidak memihak pada pe-

rusahaan manapun yang menambang di daerah kami,

baik Universal Support atau Bumi Bara dan Kurnia

Alam, yang terpenting bagi kami warga dilibatkan, ja-

ngan cuma dijadikan penonton. Tapi sejauh ini, kami

melihat hanya Universal Support yang punya itikad baik

merangkul warga,” beber Datuk Budimansyah.

Bumi Bara tercatat sebagai pemegang Izin Usaha

Pertambangan (IUP) dengan tiga lokasi tambang. Se-

dangkan Kurnia Alam memegang IUP dengan dua lo-

kasi tambang. Konsesi keduanya tersebar di sejumlah

desa di Kecamatan Batin XXIV, Batanghari. Dari tam-

bang tersebut, Bumi Bara dan Kurnia Alam mempro-

duksi batu bara kalori menengah di kisaran 3400 kcal.

Sedangkan Universal Support diketahui sebagai

pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan

memiliki IUP Operasi Produksi Angkut Jual atas nama

Pelabuhan Universal Sumatera. Selain di Batanghari,

Universal Support juga menggarap tambang di Soro-

langun.

Bergulat Di Pengadilan

Pemutusan kontrak sepihak oleh Bumi Bara dan

Kurnia Alam, membuat Universal Support mengajukan

gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jambi, dengan tu-

duhan wanprestasi. Setelah melewati dinamika sidang

yang panjang, akhirnya pada pertengahan April lalu, PN

Jambi menerbitkan putusan yang isinya memenang-

kan tuntutan Universal Support.

Dalam putusan tersebut, Universal Support dinya-

takan berhak menjadi kontraktor eksklusif di tambang

milik Bumi Bara dan Kurnia Alam di Kabupaten Ba-

tanghari. Sedangkan eksepsi dari Bumi Bara dan Kur-

nia Alam, sepenuhnya ditolak oleh pengadilan, dan di-

kenai sanksi ganti rugi total sebesar Rp 6,3 miliar.

Selama dua tahun menggarap tambang di Ba-

tanghari, Universal Support sudah menggelontorkan

investasi besar. Mulai dari membangun jalan tambang

atau , dan membayarkan kewajiban jaminanhauling

pascatambang yang semestinya menjadi tanggung ja-

wab pemegang IUP.

Selain itu, Universal Support juga telah menjalan-

kan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate

social responsibility. Tercatat sebanyak 5 desa di lingkar

tambang menerima bantuan dari Universal Support.

Rinciannya, mulai dari Desa Hajran, Matagual, Kotobo-

yo, Sungai Ruan Ilir dan Sungai Ruan Ulu. Bahkan,

Universal Support turut menggelontorkan bantuan bu-

lanan untuk Suku Anak Dalam, yang merupakan pen-

duduk asli di Provinsi Jambi yang dikenal memiliki ka-

NASIONAL
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Nadarajah, Presiden Direktur Universal Support

Konferensi Pers yang dilaksanakan oleh Universal Support terkait pengumuman hasil putusan pengadilan gugatan perdata.



rakter nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal.

Lebih lanjut, Universal Support membuka akses

jalan Pemda sepanjang 1,5 kilometer di Desa Kotobo-

yo. Hal ini dinilai berkontribusi mendongkrak roda

perekonomian sejumlah desa setempat.

”Selama proses di pengadilan, kami menghor-

mati dengan menghentikan sementara kegiatan pe-

nambangan. Alhasil kegiatan CSR juga terpaksa ikut

berhenti juga. Kami berharap dapat beroperasi kem-

bali supaya program-program positif bisa berjalan lagi,”

ujar Presiden Direktur Universal Support, Nadarajah

saat konferensi pers di Jambi, akhir April lalu.

Universal Support berencana akan membangun

jembatan penghubung desa dengan panjang 150 me-

ter, nilainya mencapai Rp 40 miliar. Agenda ini juga

terpaksa ditunda.

Pada kesempatan terpisah, TAMBANG mendata-

ngi Kabid Pertambangan Dinas ESDM Jambi, Novaizal

Varia Utama. Ia bercerita tentang awal mula seteru an-

tara Universal Support dengan Bumi Bara Mandiri dan

Kurnia Alam Investama. Ia bahkan berkali-kali dipang-

gil sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan di Penga-

dilan Negeri Jambi.

Kata Novaizal, pihaknya mengetahui adanya kon-

flik bermula dari Henky Setiawan, Kepala Teknik Tam-

bang (KTT) di Kurnia Alam yang menyampaikan lapo-

ran kepada Dinas ESDM pada Maret 2020. Melalui surat

tertulis, Henky menyebut adanya aktivitas di atas kon-

sesi di luar komando KTT, tanpa sepengetahuan Henky.

Sementara menurut kaidah pertambangan yang baik

dan benar atau , segala kegiatangood mining practices

yang menyangkut teknis penambangan harus di ba-

wah tanggung jawab KTT.

Laporan tersebut ternyata membuat Henky dipe-

cat. Tak berselang lama, Kurnia Alam mengajukan KTT

yang baru. Hal serupa terjadi pula pada kasus Bumi

Bara, di mana Andi Wilyantoro menjabat sebagai KTT.

Ia melapor kemudian mengalami PHK sama seperti

Henky.

Berdasarkan catatan Dinas ESDM, saat ini Bumi

Bara dan Kurnia Alam melanjutkan operasi tambang

dengan menggarapnya sendiri, tanpa melibatkan kon-

traktor. Di saat yang sama, Universal Support menuntut

agar disahkan masuk beroperasi di sana.

”Bukan kapasitas kami sebenarnya ikut campur

dalam urusan konflik internal mereka. Kami menye-

rahkan urusan tersebut agar diselesaikan secara busi-

ness to business. Tapi sebagai pemerintah, kami me-

nyarankan agar para pihak menaati kontrak yang sudah

disepakati bersama. Jika di tengah jalan ada yang

mengganjal, ya semestinya tinggal diubah kontraknya

melalui adendum,” ujar Novaizal.

Ia bercerita, izin produksi milik Bumi Bara dan

Kurnia Alam terbit sejak tahun 2008. Namun tak lang-

sung beroperasi ketika itu, hingga akhirnya datang in-

vestasi dari Universal Support pada tahun 2018. Nova-

izal menyayangkan adanya konflik yang terjadi. Pada-

hal setelah tidur selama hampir sepuluh tahun, tam-

bang di Batanghari itu mulai bergeliat menghasilkan

pundi-pundi rejeki.

”Investasi semacam ini harusnya dirawat baik-

baik. Lagi pula, banyak warga desa menggantungkan

hidupnya di sana,” tutupnya.
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P
ASAR komoditi timah sedang sejak Februari

silam mengalami penguatan. Harga bahan

baku utama solder ini bahkan berhasil me-

mecahkan rekor harga tertinggi yang pernah

terjadi di tahun 2011. Kenaikan ini terjadi

setelah pasar mulai mengalami kekurangan pasokan.

Lembaga Asosiasi Timah Internasional (ITRI) me-

nyebutkan pasokan timah dari beberapa negara produ-

PASAR TIMAH GLOBAL

DILANDA DEFISIT

KOMODITI

sen mengalami penurunan. Cina, produsen timah ter-

besar dunia dalam beberapa bulan terakhir mengalami

penurunan produksi karena produksi beberapa pabrik

peleburan dipangkas bahkan ada sebagian yang ber-

henti produksi.

Demikian juga dengan pasokan dari Indonesia

yang selama ini dikenal sebagai eksportir terbesar du-

nia. Karena pandemi Covid-19 dan curah hujan yang

tinggi diawal tahun ini, ekspor timah dari Indonesia

turun sekitar 40%. CRU, sebuah lembaga riset komoditi

menyebutkan total ekspor dari Indonesia di tahun 2020

hanya 8.000 ton. Ini melanjutkan trend penurunan yang

sudah terjadi selama tiga tahun terturut turut.

Dalam rilis terakhir yang dipublikasikan ITRI dise-

butkan penjualan melalui bursa timah utama Indone-

sia, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), ada penurunan di

bulan Maret. Ini terjadi setelah PT Timah mengumum-

kan pengurangan produksi. Penyebaran Covid-19 te-

lah mengganggu perdagangan global dan menyebab-

kan harga turun lebih dari 10%. Perusahaan juga me-

nyatakan akan memangkas produksi bulanan sebesar

20-30% sambil mengukur permintaan global.

Produksi timah dari hampir semua

negara produsen dalam trend

penurunan. Mulai dari pandemi covid-

19, curah hujan tinggi sampai situasi

politik jadi penyebabnya. Ini membuat

harga timah sempat melambung di

bulan Februari dan Maret

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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Di bulan Maret volume turun sebesar 38% dihi-

tung secara bulan per bulan menjadi 4.605 ton. Secara

total, Asosiasi Timah Dunia memperkirakan sebesar

327.200 ton timah olahan diproduksi pada tahun 2020.

Ini merupakan penurunan produksi hampir 8% diban-

dingkan dengan produksi di 2019.

Hal yang sama juga terjadi pada Myanmar, negara

yang juga masuk dalam kelompok produsen timah be-

sar dunia. Sebagaimana diketahui di negara ini sedang

terjadi konflik setelah pemerintahan resmi dikudeta

oleh militer.

Demikian juga pasokan dari Amerika Latin yang

turun karena pandemi Covid-19 dan sumber daya yang

semakin menipis.

Asosiasi Timah Internasional memperkirakan pa-

sar timah global kembali mengalami defisit sebesar

2.700 ton pada tahun 2021. Sebelumnya di tahun 2020

pasar timah juga mengalami defisit sebesar 2.500 ton.

Sementara rata-rata pasokan timah ke pasar global

setiap tahun sebesar 350.000 ton.

Konflik Myanmar

Myanmar menjadi produsen konsentrat timah

terbesar ketiga di dunia pada tahun 2013. Akan tetapi

kegiatan penambangan timah yang dilakukan di ne-

gara ini masih dalam skala kecil. Sehingga tidak banyak

yang dapat dilakukan pengolahan di dalam negeri.

Wilayan penambangan timah terbesar ada di distrik

KOMODITI

Man Maw, di bagian timur negara. Lokasinya berbata-

san dengan China.

Sejauh ini tidak banyak yang mengetahui deposit

yang dimiliki. Namun dari catatan yang ada ada ke-

miripan dengan di Gejiu, China dan Tasmania, Austra-

lia. Sehingga sebenarnya kadar timah yang dimiliki ne-

gara ini cukup besar.
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Produksi timah dari hampir semua negara produsen dalam trend penurunan, mulai dari pandemi covid-19, curah hujan tinggi sampai situasi politik jadi
penyebabnya.



Sayangnya negara ini sering dilanda konflik. Saat

ini pun Myanmar menjadi sorotan setelah kudeta

membuat militer yang berhasil mengambil kendali dari

pemerintah. Sudah pasti kudeta ini berpengaruh pada

semua kegiatan termasuk kegiatan usaha pertamba-

ngan. Disebut-sebut bahwa di sepanjang perbatasan

dengan China, kota-kota pelabuhan telah ditutup ter-

masuk yang berdekatan dengan daerah Ruili.

Padahal kota Ruili ini sangat penting dan terkait

erat dengan kegiatan penambangan timah. Kota ini

menjadi salah satu pintu keluar dan masuk barang-

barang yang berasal dari China yang dibutuhkan untuk

kegiatan penambangan dan pengolahan timah.

Ketika arus keluar masuk barang terhambat ma-

ka akan berpengaruh pada kegiatan penambangan

dan pengolahan. ITRI melaporkan kemungkinan tam-

bang Heinda dan Dawei di selatan negara itu diperki-

rakan bakal mengurangi produksi dalam jangka pen-

dek dalam upaya untuk memperpanjang stok mereka.

Jika situasi ini masih berlanjut bukan tidak mungkin

akan ditutup. Padahal dari dua tambang ini dihasilkan

500-600 ton konsentrat setiap bulan.

Memang produsen timah terbesar Myanmar be-

rasal dari daerah Wa, di negara bagian Shan. Daerah ini

merupakan daerah otonom dan terpisah dari Peme-

rintah Pusat. Sehingga diperkirakan tidak banyak terpe-

ngaruh dengan kondisi sosial politik di Myanmar. ITRI

menyebutkan bahwa ekspor timah masih berjalan nor-

mal lewat pelabuhan Menglian.

Sehingga ITRI melihat kerusuhan politik di Myan-

mar tidak banyak berpengaruh pada kegiatan produksi

timah negara tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa

daerah Wa cukup jauh dan terisolir dari situasi politik di

seluruh negeri.

Tantangan yang dihadapi oleh tambang timah di

daerah Wa ketika musim hujan, tambang timah terge-

nang. Namun seiring dengan harga yang membaik, ke-

giatan oeprasi tambang bisa dilakukan di permukaan

sehingga tidak banyak terkena dampak air banjir.

Sebagian besar timah dari Myanmar diekspor ke

China. Pada Februari 2021 Myanmar mengekspor 3.400

ton bijih dan konsentrat. China mengimpor sekitar

20.500 ton selama periode Januari-Februari. Hampir

17.000 ton bahan ini berasal dari Myanmar. Dibanding-

kan tahun 2020, ini mewakili penurunan 27%. Dengan

perkiraan kadar konsentrat 25% Sn (27% Sn pada tahun

2020), total kandungan timah impor Myanmar selama

periode dua bulan turun sekitar 31% tahun-ke-tahun.
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Myanmar menjadi produsen konsentrat timah terbesar ketiga di dunia pada tahun 2013. Akan tetapi kegiatan penambangan timah yang dilakukan di negara ini
masih dalam skala kecil.
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Peran Timah Semakin Penting

Timah selama ini menjadi bahan baku utama so-

der. Hampir 50% produk timah dunia dimanfaatkan

untuk solder. Namun timah juga dimanfaatkan sebagai

lapiran produk baja.Paduan baja dan timah ini biasa

digunakan untuk keperluan industri otomotif dan lis-

trik.

Timah juga mampu membentuk baja menjadi

logam yang lebih ringan dan mudah disesuaikan untuk

keperluan industri. Timah bisa menjadi produk pelapis

baja untuk beberapa jenis produk lain seperti per-

lengkapan memasak, kendaraan, sepeda gunung, pro-

duk rumah tangga dan beberapa produk seperti alu-

minium foil.

Seiring dengan semakin ramainya kendaraan ti-

mah digunakan dalam teknologi timbal-asam dan ba-

terai lithium-ion. Ini berarti bakal ada peningkatan per-

mintaan timah, seperti halnya pembangunan rumah,

terutama di AS. Di negara ini timah dalam stabilisator

kimiawi yang ditambahkan ke pipa dan kelongsong

PVC.

Ada penggunaan tradisionalnya dalam pelapisan

timah dan paduan tembaga, dan juga penggunaan

masa depan yang diharapkan dalam teknologi menarik

seperti fotovoltaik surya (sistem listrik surya), bahan

termoelektrik, pembangkit hidrogen, sel bahan bakar

dan katalis penangkap karbon.

Ke depan komoditi timah akan semakin dibu-

tuhkan. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi

pemain penting. Namun yang harus didorong adalah

tata kelola pertambangan dan tata niaganya. Secara

khusus aspek lingkungan yang harus serius diperha-

tikan.



CERUK BARU
BLOK MADURA

OIL & GAS

D
ari seratusan cekungan migas yang ter-

data, hanya separuh yang terjamah eks-

plorasi. Sisanya masih mengendap dalam

daftar potensi. Padahal dalam dua dekade

mendatang, kebutuhan migas di Indone-

sia diproyeksikan meningkat dua kali lipat. Pada awal

Maret lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan,

pihaknya menargetkan agar semua cekungan itu ram-

pung dilakukan survei seismik dan dilengkapi datanya,

paling telat dipatok hingga tahun 2024.

Di tengah lesunya geliat eksplorasi di Indonesia,

terdengar kabar manis dari Blok Madura Utara II. La-

pangan yang dikelola oleh Petroliam Nasional Berhad

alias Petronas itu, berhasil menemukan waduk minyak

bumi atau baru.reservoir

Wakil Direktur Eksplorasi Hulu Petronas, Emelia-

na Rice-Oxley menyebutkan, lapisan waduk terdeteksi

berada di sumur eksplorasi yang diberi nama Hidayah-

1, yang terletak di pesisir pantai Banyuates, Sumenep,

Jawa Timur. Perusahaan pelat merah asal Malaysia itu

Perusahaan pelat merah asal Malaysia

menemukan cebakan hidrokarbon

berisi minyak bumi di blok Madura

Utara. Pemetaan laju alir dan besaran

waduk dilakukan dengan pengeboran

hingga kedalaman hampir tiga

kilometer. Buah manis proyek

eksplorasi.
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melalui anak usahanya, Petronas Carigali Madura

North II Limited telah melakukan pengeboran sumur

dengan total kedalaman hampir mencapai tiga kilo-

meter.

Minyak bumi yang ditemukan dinilai berkualitas

baik pada Formasi Ngimbang Karbonat, bagian siklus

sedimentasi yang terbentuk pada masa puluhan juta

tahun silam. Berdasarkan uji alir atau interval drill

steam test, sumur tersebut mengeluarkan hidrokarbon

berupa minyak dengan lajur alir awal sebanyak 2.000

lebih barel minyak per hari. Hasil uji yang dik aim bagusl

untuk temuan permulaan.

”Terbukti adanya potensi lapisan yangreservoir

berisi minyak pada area tersebut,” jelas Emeliana.

Pada kesempatan terpisah, Deputi Perencanaan

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas,

Jaffee A Suardin menyebutkan, penemuan itu menjadi

tonggak estafet yang dapat memacu geliat eksplorasi

blok-blok selanjutnya di Indonesia. Mendukung ren-

cana pemerintah untuk memproduksi satu juta barel

minyak per hari pada 2030 mendatang.

Pengeboran sumur Hidayah-1 merupakan salah

satu titik dari rangkaian agenda eksplorasi di blok Ma-

OIL & GAS

dura Utara II, yang disepakati oleh Petronas dan Satuan

Kerja Hulu Migas melalui kontrak komitmen pasti pada

tahun 2014. Eksplorasi tersebut menyentuh Formasi

Ngimbang Karbonat dengan besaran sumber daya di

tempat sebesar 158 juta barel minyak.
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Pengeboran sumur Hidayah-1 merupakan salah satu titik dari rangkaian agenda eksplorasi di blok Madura Utara II, yang disepakati oleh Petronas dan Satuan
Kerja Hulu Migas melalui kontrak komitmen pasti pada tahun 2014.



” -Keberhasilan ini menggembirakan, juga memo

tivasi untuk lebih bersemangat menemukan potensi

migas berikutnya,” tutur Jaffee.

Satuan Kerja Hulu Migas kini tengah melakukan

analisa akhir terkait penentuan jumlah sumber daya.

Melengkapi temuan sebelumnya di ladang yang sama

yang dominasi gas.di

Petronas juga mengelola blok lain. Tepatnya Blok

Bukit Tua, Sumenep. Proyek yang berada di tengah laut

ini berhasil memproduksi migas dengan volume cukup

besar, menjadi salah satu penyangga produksi nasio-

nal. Pada level puncaknya, Bukit Tua sanggup mengha-

silkan minyak hingga 20 ribu barel per hari dan gas

sebanyak 50 juta kaki kubik per hari.

Dari blok ini, Petronas menjual produksinya ke PT

Pertamina, disalurkan melalui fasilitas penyimpanan

terapung kapal Ratu Nusantara yang diparkir di lepas

pantai Ketapang, Madura. apangan ini juga memilikiL

satu anjungan minyak yang terpasang dengan empat

kaki menjuntai sampai 60 meter ke dalam laut.

Madura dikenal sebagai salah satu daerah peng-

hasil migas di Indonesia. Adalah PT Kangean Energi

Indonesia, yang memegang kendali produksi di Blok

Pagerungan dan Blok Terang Sirasun Batur, yang lokasi

tepatnya di Sumenep. Perusahaan yang terafiliasi de-

ngan Grup Bakrie ini menyedot gas di Madura sejak

tahun 1994.

Meski kini hasil produksi Pagerungan sudah ber-

OIL & GAS
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Satuan Kerja Hulu Migas kini tengah melakukan analisa akhir terkait penentuan jumlah sumber daya.



kurang, namun pulau yang posisinya dibanding dari

Sumenep lebih dekat ke Pulau Lombok di bagian

selatan dan Kalimantan Selatan di bagian utara ini,

masih menjadi pemasok gas terbesar di Jawa Timur.

Blok Terang Sirasun Batur yang dikelola Kangean

Energi berlokasi di lepas pantai kurang lebih 90 kilo-

meter sebelah utara Bali. Nama blok ini diambil dari

tiga tempat sumur gas berada, yaitu Terang, Sirasun

dan Batur. Selama delapan bulan pertama operasi,

blok ini mampu menghasilkan gas rata-rata 240 juta

kaki kubik per hari.

Kemudian ada PT Energi Mineral Langgeng yang

juga menyuling migas di Sumenep. Perusahaan ini

sebagian sahamnya dimiliki oleh Toba Oil and Gas, sa-

lah satu sempalan dari gurita bisnis besutan Luhut

Binsat Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kema-

ritiman Dan Investasi.

Pada pertengahan tahun 2019 lalu, Energi Mineral

mengumumkan buah manis hasil eksplorasi di sumur

ENC II, yang terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Sa-

ronggi. Eksplorasi itu dilakukan selama hampir seta-

hun. Meski tidak disebutkan taksiran cadangan yang

ditemukan, namun nilainya diklaim sangat ekonomis.

Blok garapan Energi Mineral menjadi satu-satu-

nya lapangan yang beroperasi di daratan atau onshore

di Sumenep. Seluruh perusahaan migas yang bero-

perasi berada di perairan atau . Selama bebeoffshore -

rapa tahun terakhir, tercatat sejumlah perusahaan yang

mencoba menjala cekungan migas di daratan, namun

hanya Energi Mineral yang berhasil.

Bukan hanya Sampang dan Sumenep yang me-

nyimpan kekayaan migas di pulau Madura, daerah

lainnya juga tercatat memiliki ceruk-ceruk fosil yang

selama ini berkontribusi menopang produksi migas.

Para pemain yang menduduki Madura di antaranya

konsorsium Husky Energy dan China National Offshore

Oil Corporation, Camar Resources Canada, Santos Li-

mited, Pertamina Hulu Energi, dan sejumlah perusa-

haan lain.

Penemuan baru dari eksplorasi Petronas di Sam-

pang menjadi bagian napak tilas proyek hulu migas

yang membuahkan hasil di Pulau Garam.

OIL & GAS
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Bukan hanya Sampang dan Sumenep yang menyimpan kekayaan migas di pulau Madura, daerah lainnya juga tercatat memiliki ceruk-ceruk fosil yang selama ini
berkontribusi menopang produksi migas.



D
i tengah upaya pemerintah Indonesia me-

lakukan pemulihan ekonomi akibat dam-

pak pandemi Covid-19, PT Pertamina me-

lakukan berbagai terobosan mendong-

krak geliat Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM). Salah satunya dengan mengembangkan pe-

masaran digital produk UMKM binaan tanggung jawab

sosial perusahaan atau corporate social responsibility

(CSR).

Vice President CSR and SMEPP Pertamina, Arya

Dwi Paramita mengatakan, pemasaran digital menjadi

pilihan satu-satunya bagi penggiat UMKM untuk berta-

han di tengah kondisi pandemi, di mana aktivitas tatap

muka kini banyak dihindari.

Dengan menggandeng sejumlah perusahaan pe-

lat merah lainnya, Pertamina membentuk Pasar Digital

UMKM. Pasar ini menjadi semacam katalog untuk

mendukung kebutuhan pengadaan Pertamina dan

BUMN lainnya.

”Ini adalah sebuah digital proses penga-platform

daan di BUMN, di mana teman-teman di skala UMKM

bisa ikut pengadaan di sini. Isinya sebagian ada yang

CARA PERTAMINA BINA UMKM
HINGGA GO INTERNATIONAL

JENDELA CSR

mitra binaan, ada juga yang memang sudah mela-

kukan bisnis tapi masih skala UMKM,” ujar Arya saat

menjadi narasumber Webinar CSR Forum Majalah

TAMBANG, Kamis (29/4).
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Kegiatan Pertamina SMEXPO, pameran internasional virtual gelaran Pertamina terkait produk UMKM terpilih.



Sebelum bergabung dengan Pasar Digital, mitra

binaan akan dikurasi berdasarkan jenis produknya,

mulai dari segmen garmen, makanan, pernak-pernik,

dan lain sebagainya. Mereka akan terlebih dahulu di-

inkubasi melalui pelatihan bertahap.

Tak hanya meningkatkan keterampilan mitra bi-

naan, Pertamina juga membantu menemukan pelang-

gan, utamanya dari luar negeri. Pada tahun lalu, Perta-

mina menggelar pameran internasional virtual produk

UMKM terpilih, namanya Pertamina SMEXPO.

”Kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai

pihak, sehingga informasinya menyebar luas, dan ber-

hasil mendatangkan hingga 34 ribu dari 38 ne-visitors

gara,” tutur Arya.

Pameran tersebut diisi oleh 100 mitra binaan ter-

baik, yang diseleksi dari seribuan peserta setelah me-

ngikuti tahap inkubasi.

Adalah Agustine Siseliwati, pemilik usaha em-

broidery dari kota Bogor yang menjadi salah satu pene-

rima manfaat pelatihan dan inkubasi pemasaran digital

Pertamina. Ia bergabung menjadi sebagai mitra binaan

Pertamina sejak tahun 2009.

Berkat bimbingan dari Pertamina, usahanya terus

berkembang. Produk yang dihasilkan oleh Agustine

yaitu produk hinggafashion table cloth, table runner,

cushion, coaster, curtain, lampu hias, plasmate dan lain

sebagainya.

Agunstine telah mengikuti berbagai ajang pame-

ran di luar negeri, mulai dari Asian Expo London, Index

JENDELA CSR

(International Decoration Expo) Dubai, Decorex (De-

coration Expo) Afrika Selatan, hingga ke Bulgaria, Ma-

laysia dan Singapura.

Ia dibina oleh Pertamina mengenai prosedur eks-

por, manajemen dan simulasi, export Coating and pri-

cing, dan masih banyak lagi. Kini, produknya berhasil

menembus pasar ke Saudi Arabia, Kuwait dan Dubai.

Kini omset Agustine telah mengalami kenaikan hingga

50%.
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Agustine Siseliwati, pemilik usaha embroidery dari kota Bogor yang menjadi salah satu penerima manfaat pelatihan dan inkubasi pemasaran digital Pertamina.
Ia bergabung menjadi sebagai mitra binaan Pertamina sejak tahun 2009.

Tidak hanya meningkatkan keterampilan mitra binaan, Pertamina juga membantu menemukan
pelanggan, utamanya dari luar negeri.
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P
T Petrosea Tbk bersama anak usahanya PT

Karya Bhumi Lestari meneken kontrak jasa

pertambangan dengan nilai sekitar Rp 2,7

triliun. Kontrak kerjasama tersebut dilaku-

kan dengan PT Kartika Selabumi Mining dan

PT Palm Mas Asri untuk area tambang di Kota Bangun,

Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Di dalam perjanjian itu, Petrosea sebagai pihak

yang melakukan manajemen proyek sekaligus kon-

traktor, dengan perkiraan target produksi sebesar 78,28

juta untuk volume lapisan tanah pe-bank cubic meter

nutup atau , dan batu bara sebesaroverburden removal

3,95 juta ton. Target tersebut dipatok dengan durasi

pekerjaan selama tujuh tahun. Tepatnya sampai De-

sember 2027.

”Perolehan kontrak ini akan mendukung penca-

SABET KONTRAK HINGGA 2,7 TRILIUN

paian di masa men-sustainable superior performance

datang, serta memastikan implementasi strategi yang

akan menjadi dan pilar kunci perusahaan un-enabler

tuk terus mengembangkan kepadavalue proposition

seluruh pelanggan dan ”, ujar Presiden Di-stakeholder

rektur Petrosea, Hanifa Indradjaya.

Karya Bhumi Lestari merupakan anak perusa-

haan yang dimiliki penuh oleh Petrosea, dengan fokus

menggarap sektor pertambangan dan konstruksi,

khususn-ya pengadaan alat berat.

Untuk diketahui, Petrosea telah mencatatkan laba

sebesar USD 32,28 juta pada tahun 2020, atau naik 3,53

persen dari perolehan tahun sebelumnya yang men-

capai USD 31,18 juta. Petrosea juga berhasil mening-

katkan posisi kas menjadi USD 133,95 juta, naik 59,12

persen dibandingkan periode sebelumnya. Namun se-

cara total pendapatan, Petrosea mengalami penuru-

nan sebesar 28,49 persen karena adanya pembatasan

sosial yang diberlakukan di pasar internasional.
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SABET PENGHARGAAN
AJANG ANUGERAH BUMN 2021
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PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

P
T Pertamina Trans Kontinental (PTK) kem-

bali mendapat penghargaandi ajang Anuge-

rah BUMN 2021. Kali ini PTK menyabet dua

penghargaan. Pertama, The Best CEO Dri-

ving Execution, yaitu penghargaan bagi Di-

rektur Utama PTK, Nepos MT Pakpahan yang dise-

rahkan langsung oleh Ketua Dewan Juri sekaligus Men-

teri BUMN pertama di Indonesia, Tanri Abeng.

Penghargaan yang disematkan ini diberikan ke-

pada CEO Anak Perusahaan BUMN atas kepemimpi-

nan yang mampu memperkuat kinerja korporasi seka-

ligus mengkonsolidasi SDM yang kompetitif dan berda-

ya saing di masa pandemi.

Penghargaan kedua, Sebagai Terbaik ke-3 dalam

Kategori Strategi Bertahan Tumbuh Terbaik Anak Peru-

sahaan BUMN. Ini terkait keberhasilan PTK dalam

membangun strategi dan transformasi di masa pan-

demi. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Enny

Sri Hartati, Pengamat Ekonomi INDEF & Dewan Pakar

BUMN Track kepada Direktur Utama PTK, Nepos MT

Pakpahan di Jakarta, (8/4).

Untuk diketahui Kategori Penghargaan Anak Pe-

rusahaan BUMN (Non Tbk) meliputi Strategi Pertumbu-

han Terbaik, Transformasi Organisasi Terbaik, Tata Ke-

lola Perusahaan Terbaik, Pengembangan SDM Unggul

Terbaik, Inovasi Bisnis Terbaik, Aliansi Strategis

Terbaik, dan .Best of The Best

Dua penghargaan ini menjadi bukti komitmen

PTK dalam mewujudkan visinya menjadi Perusahaan

Jasa Maritim Yang Terintegrasi Dengan Skala Global pa-

da Tahun 2026. Selain itu juga memperkokoh sinyale-

men akan tingginya kepercayaan kepadastakeholders

PTK.

”Kami menyampaikan terima kasih atas penghar-

gaan ini. Memperoleh penghargaan di tengah Pandemi

merupakan kebanggaan dan sekaligus memberikan

semangat tersendiri bagi PTK untuk terus berkarya

demi kemajuan Indonesia. Kami akan terus berupaya

menjadi yang terbaik melalui strategi bisnis yang tepat

serta dukungan sumber daya manusia yang kreatif,

inovatif dan didukung oleh teknologi yang terintegrasi,”

terang Nepos.

Selain ini penghargaan ini juga akan memacu

PTK untuk lebih meningkatkan kualitas bisnis yang

berkelanjutan dan tepat sasaran. Dengan demikian,

mampu memaksimalkan kompetensi untuk unggul

dalam bisnis Penyediaan jasa pelayaran sektor energi;

Penyediaan layanan maritim dan Penyediaan jasa lo-

gistik.

Dalam upaya memperluas pangsa pasar dan me-

ningkatkan skala proyek yang ditangani di tengah kon-

disi pandemi, PTK menerapkan strategi untuk mampu

bertahan, bertumbuh, dan tetap menghasilkan kualitas

kinerja yang baik. Hal yang dilakukan diantaranya de-

ngan memperkuat bisnis dan membuka seg-existing

men bisnis baru.

Kemudian ,cost saving & operational exellence

transformasi organisasi dan budaya serta transformasi

digital. Juga mengembangkan kekuatan SDM dan ma-

najemen perusahaan yang handal agar tetap mampu

menghasilkan produktivitas yang tinggi.

PTK melakukan transformasi bisnis perusahaan

dengan memperkuat fungsi dan operasimarketing

yang lebih fokus dalam menjalankan peran utamanya

serta mampu meningkatkan eksekusi proyek yang le-

bih efisien, menguntungkan, dan pada akhirnya dapat

meningkatkan profit perusahaan.

Dengan dukungan hampir 1000 Pekerja yang me-

miliki keahlian dan pengalaman dalam bisnis Penye-

diaan jasa pelayaran sektor energi; Penyediaan layanan

maritime dan Penyediaan jasa logistik, PTK juga me-

ngedepankan komitmen bekerja sebaik mungkin serta

sesuai dengan target yang disepakati. ”Kami berharap

kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kami dan

kita semua dapat lebih baik lagi dalam menjalankan

usaha untuk mendukung dan berkontribusi terhadap

peningkatan pendapatan negara dan pada akhirnya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia”,

ujar Nepos mengakhiri.
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P
T United Tractors Tbk (UNTR) menyelengga-

rakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahu-

nan (RUPST). Dalam rapat ini para peme-

gang saham menyepakati beberapa hal di

antaranya terkait pembagian dividen.

Para pemegang saham sepakat untuk memba-

gikan dividen tunai sebesar Rp644 setiap saham. Total

seluruhnya berjumlah Rp 2,4 triliun. Termasuk dida-

lamnya dividen interim sebesar Rp171 setiap saham

atau seluruhnya berjumlah Rp 637 miliar yang telah

dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2020.

Sehingga sisanya sebesar Rp 473 setiap saham

atau seluruhnya berjumlah Rp1,8 triliun akan dibagikan

kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan

pada tanggal 21 April 2021 pukul 16.00 WIB. Deviden

tunai ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham

Perseroan pada tanggal 11 Mei 2021. Sisanya akan di-

bukukan sebagai laba ditahan.

Di kesempatan ini juga disetujui dan diangkat

anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa ja-

batan 2021-2023. Presiden Komisaris ditunjuk Djony

Bunarto Tjondro. Kemudian Gidion Hasan selaku Wakil

Presiden Komisaris. Di jajaran komisaris ada Djoko Pra-

noto Santoso, Benjamin Herrenden Birks. Lalu Paulus

Bambang Widjanarko dan Nanan Soekarna selaku Ko-

misaris Independen. Nanan sendiri merupakan Man-

tan Wakapolri periode 1 Maret 2011 sampai 1 Agustus

2013.

Sementara dijajaran Direksi, Frans Kesuma masih

dipertahankan sebagai Presiden Direktur. Ia dibantu

para direksi yakni Iman Nurwahyu, Loudy Irwanto

Ellias, Iwan Hadiantoro, Idot Supriadi dan Edhie Sar-

wono.

TEBAR DIVIDEN 2,4 TRILIUN

BUKA BISNIS KOMPONEN KENDARAAN LISTRIK

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

PT UNITED TRACTORS

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

PT INDIKA ENERGY

P
rospek pengembangan kendaraan listrik

yang cukup menjanjikan di masa depan

telah menarik minat PT Indika Energy Tbk

(INDY). Bersama anak perusahaan yang di-

miliki sepenuhnya, PT Indika Energy Infra-

structure (IEI), INDY mendirikan perusahaan dengan

nama PT Electra Mobilitas Indonesia (EMI). Ini disam-

paikan perusahaan dalam keterbukaan informasi di

laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta (8/3).

PT EMI dibentuk dengan tujuan melakukan per-

dagangan besar suku cadang sepeda motor listrik dan

aksesorisnya. Kemudian melakukan perdagangan be-

sar berbagai suku cadang, komponen, dan aksesoris

mobil listrik serta melakukan jasa konsultasi mana-

jemen.

Untuk pendirian perusahaan baru ini, INDY meng-

gelontorkan Rp39.999.000.000,- (99,9975%) dan PT In-

dika Energy Infrastruktur (IEI) Rp1.000.000,- (0,0025%)

dengan total Rp.40.000.000.000,- (100%).

”Penyertaan saham Perseroan dalam EMI meru-

pakan langkah Perseroan untuk melakukan ekspansi

usaha ke sektor kendaraan listrik di Indonesia,” demi-

kian keterangan dalam Keterbukaan informasi terse-

but.
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M
anajemen PT Timah,Tbk (TINS) me-

nargetkan produksi bijih timah di tahun

2021 ini sebesar 30 ribu ton. Sementara

untuk logam timah ditargetkan sebesar

34 ribu ton. Angka ini lebih rendah dari

capaian tahun 2020. Di 2020 produksi bijih timah men-

capai 39.757 ton sementara produksi logam timah

sebesar 45.698 ton.

Meski angka yang ditargetkan demikian namun

Wibisono, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

mengatakan Manajemen berharap realisasi produk-

sinya bisa lebih tinggi. ”Kami berharap akan menda-

patkan produksi bijih timah minimal 30 ribu ton pada

tahun ini. Namun itu minimal, kami upayakan realisa-

sinya bisa lebih tinggi dari itu,” terang Wibisono dalam

konferensi pers usai RUPST pada Selasa (6/4).

Salah satu cara yang dilakukan menurutnya de-

ngan meningkatkan produksi timah dari kegiatan pe-

nambangan di laut ( ). Sebagaimana diketahuioffshore

PT Timah memiliki dua lokasi penambangan yakni di

darat dan di laut.

Dari kedua lokasi penambangan ini, tambang

darat masih menjadi kontributor terbesar yakni 70%

dari keseluruhan produksi. Sisanya yakni 30% berasal

dari tambang di laut.

”Kedepan, kita akan mendorong kontribusi laut

itu akan meningkat sekitar 10 persen. Dengan adanya

upaya-upaya tersebut, penambangan laut ke depan

akan meningkat. Tentu dengan memperhatikan aspek

lingkungan juga berkoordinasi dan sosialisasi di daerah

operasional. Dari 30 ribu tadi akan meningkat dari tar-

get tersebut,” lanjut Wibisono.

Sementara untuk penjualannya perseroan me-

nargetkan penjualan logam tahun 2021 mencapai

31.000 ton logam. ”Tahun ini perseroan bisa produksi

minimal 30.000 ton per tahun. Logamnya dari inventori

(hasil produksi) yang ada atau dari slak. Produksi lo-

gam 34.000 dan penjualannya 31.000 ton,” tutup Wibi-

sono.

KEJAR PRODUKSI 30 RIBU TON
MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

PT TIMAH

SURYO EKO HADIANTO DITUNJUK JADI NAHKODA

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

PT BUKIT ASAM

P
erusahaan tambang batu bara nasional PT

Bukit Asam Tbk (PTBA) menggelar Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

untuk Tahun Buku 2020. Salah satu agenda

dari terkait perubahan perubahan direksi.

Dalam RUPS yang dilaksanakan di Hotel Pullman

tersebut, Pemegang saham menyetujui adanya peru-

bahan Direksi dengan mengangkat Suryo Eko Hadianto

sebagai Direktur Utama. Kemudian Dwi Fatan Lilyana

sebagai Direktur Sumber Sumber Daya Manusia, Farida

Thamrin selaku Direktur Keuangan dan Manajemen

Risiko serta Suhedi selaku Direktur Operasi dan Pro-

duksi. Sementara Direktur Pengembangan Usaha ma-

sih dijabat oleh Fuad Iskandar Zulkarnaen Fachroe-

ding.

Jajaran Direksi baru ini menggantikan direksi la-

ma yakni Arviyan Arifin, Joko Pramono, Adib Ubai-

dillah, Mega Satria dan Hadis Surya Palapa. Ditegaskan

pula bahwa nomenklatur jabatan dalam Perseroan ju-

ga mengalami perubahan guna menyelaraskan dan

meningkatkan efektivitas koordinasi di internal Hol-

ding Industri Pertambangan (MIND ID).

Suryo Eko Handianto sesungguhnya bukan orang

baru di PTBA. Sebelumnya Ia menjabat sebagai Direk-

tur Utama PT Bukit Asam Bangko (2012-2013), lalu

sebagai Komisaris di PT Internasional Prima Coal

(2009-2013) dan menjadi Direktur Utama di perusaha-

an tersebut pada 2013-2016. Ia juga pernah menjabat

sebagai Komisaris di PT Bukit Pembangkit Inovatif

(2018-2019).

Ia kemudian kembali ke PTBA dan menjabat

sebagai Direktur SDM dan Umum (2016-2017). Lalu

Direktur Pengembangan Usaha (2017) dan Direktur

Operasi dan Produksi (2017-2019). Pada 26 Desember

2019 Eko dilantik sebagai Direktur Transformasi Bisnis

di Holding Industri Pertambangan (MIND ID). Kini Ia

kembali ke PTBA dan menjadi Direktur Utama.
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P
T Aneka Tambang Tbk telah menyelengga-

rakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahu-

nan (RUPST) Tahun Buku 2020 yang dise-

lenggarakan di Jakarta, Rabu (7/4). Rapat

tersebut memutuskan nomenklatur baru.

Jabatan Direktur Niaga dan Direktur Pengemba-

ngan Bisnis dihapus. Kemudian Direktur Operasi dan

Produksi diganti dengan Direktur Operasi dan Transfor-

masi Bisnis, serta Direktur Keuangan diganti dengan

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Atas dasar keputusan tersebut, Aprilandi Hidayat

Setia yang menjabat sebagai Direktur Niaga Hartono

sebagai Direktur Operasi dan Produksi resmi diberhen-

tikan.

”Dewan Komisaris dan Direksi ANTAM mengu-

capkan terima kasih kepada Bapak Aprilandi Hidayat

Setia dan Bapak Hartono atas dedikasi dan dukungan-

nya kepada ANTAM selama menjabat sebagai Direk-

tur,” jelas Sekertaris Perusahaan Antam, Kunto Hendra-

pawoko melalui keterangan resminya.

Dengan demikian, berikut ini susunan pengurus

terbaru Antam :

MAKIN RAMPING NOMENKLATUR BARU
MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

PT ANEKA TAMBANG (ANTAM)

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris

Komisaris

Komisaris

Susunan Direksi

Direktur Utama

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Direktur Sumber Daya Manusia

Direktur Operasi dan Transformasi Bisnis

Agus Surya Bakti

Gumilar Rusliwa Somantri

Anang Sri Kusuwardono

Arif Baharudin

Dadan Kusdiana

Bambang Sunarwibowo

Dana Amin

Anton Herdianto

Luki Setiawan Suardi

Risono

KORPORAKSI
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STRATEGI BERALIH DARI BATU BARA
MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

GENERAL ELECTRIC

P
erusahaan yang bergerak di bidang pem-

bangkit dunia, General Electric Gas Power

merilis laporan terbaru dengan judul ”Acce-

lerated Growth of Renewables and Gas

Power Can Rapidly Change the Trajectory on

Climate Change”. Isinya membahas komitmen peru-

sahaan tentang dekarbonisasi.

Dalam laporan itu disebutkan, saat ini belum ada

sumber listrik tunggal yang cukup, namun jika digu-

nakan secara bersamaan, listrik tersebut dinilai dapat

mendukung upaya dekarbonisasi dengan kecepatan

dan skala yang tepat.

Laporan itu juga menjelaskan beberapa jalur tek-

nis bagi pembangkit bertenaga gas untuk mencapai

jejak karbon yang lebih rendah melalui penggunaan

bahan bakar rendah atau nol karbon, termasuk hidro-

gen serta teknologi pemanfaatan dan sekuestrasi pe-

nangkapan karbon (CCUS).

General Electric memiliki komitmen untuk mela-

kukan netralisasi karbon pada sistem operasional pe-

rusahaan di tahun 2030, dan mencanangkan target

untuk beralih dari sumber listrik bertenaga batu bara.

Untuk merealisasikan rencana itu, General Electric

akan meningkatkan porsi pembangkit bertenaga gas

dan energi baru terbarukan. Hal tersebut digagas untuk

mengatasi perubahan iklim dengan menerapkan tek-

nologi yang rendah karbon.

”Mengatasi perubahan iklim adalah prioritas glo-

bal yang mendesak dan harus ditingkatkan untuk

mempercepat kemajuan yang dimulai dari sekarang.

Kami yakin tenaga gas dan sumber energi terbarukan

memiliki peran yang kritis dan berarti dalam perkem-

bangan global dengan peralihan batu bara ke gas.

Upaya ini dilakukan dengan terus mengembangkan

berbagai jalur untuk perwujudan teknologi gas karbon

rendah ke nol karbon di masa depan,” ujar Scott Stra-

zik, CEO General Electric Gas Power.

Di Indonesia, General Electric memiliki pem-

bangkit dengan kapasitas terpasang lebih dari 25 giga-

watt, yang dihasilkan oleh turbin gas dan uap, serta h-

technology pertama. Dengan kapasitas itu, General

Electric menguasai sekitar 26% dari total listrik nasio-

nal.

Dalam laporan terbut, General Electric menilai

bahwa sektor pembangkit listrik yang ramah tengah

berjibaku menciptakan inovasi baterai penyimpanan

daya yang murah. Hal tersebut berlaku bagi seluruh lini

pembangkit, mulai dari yang berbasis energi terbaru-

kan, gas, batu bara, nuklir, dan sebagainya.

”Dengan lebih dari 125 tahun pengalaman dalam

industri listrik, GE memiliki posisi yang kuat untuk terus

memimpin dan mendorong masa depan energi. Kami

memprioritaskan investasi dalam teknologi untuk me-

ningkatkan energi terbarukan yang hemat biaya, dan

terus beralih terhadap tenaga gas dengan kemajuan

dalam teknologi hidrogen dan penangkapan. Energi

terbarukan yang dicampur dengan gas dapat mendo-

rong transisi energi untuk mencapai pengurangan

emisi karbon yang lebih besar dan cepat dibandingkan

dengan energi terbarukan secara tunggal,” kata Vic

Abate, Wakil Presiden Senior General Electric dan Di-

rektur Teknologi General Electric Gas Power and Rene-

wables.

Untuk diketahui, General Electric Renewable

Energy baru saja meluncurkan produk baru, yaitu

turbin angin lepas pantai Haliade-X, turbin yang dinilai

paling kuat di dunia. Turbin tersebut beroperasi hingga

13 megawatt sebagai fase pertama dari operasional

angin lepas pantai Dogger Bank di Inggris.

Selain itu, General Electric juga menawarkan

armada turbin gas paling andal dengan hidrogen dan

bahan bakar BTU rendah, yang telah beroperasi lebih

dari enam juta jam selama beberapa dekade di lebih

dari 75 turbin gas. General Electric terus berinvestasi

dalam penelitian dan pengembangan teknologi hidro-

gen dan penangkapan karbon melalui kemitraan erat

dengan Pusat Penelitian Global General Electric untuk

membantu meningkatkan jejak karbon rendah hingga

nol untuk tenaga gas.

General Electric Gas Power juga menandatangani

beberapa program dekarbonisasi strategis, termasuk

perjanjian dengan Uniper dan Long Ridge Energy Cen-

ter pada tahun 2020. General Electric Gas Power telah

bergabung dengan Carbon Capture Coalition, sebuah

kolaborasi non-partisan dengan lebih dari 80 entitas

bisnis dan organisasi yang mendukung kebijakan fede-

ral dalam penangkapan, pengangkutan, penggunaan,

pemindahan, dan penyimpanan karbon di seluruh du-

nia.
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P
T Kideco Jaya Agung membangun pem-

bangkit listrik tenaga surya di lokasi tam-

bangnya yang terletak di Paser, Kalimantan

Timur. Anak usaha Indika Energy ini ingin

menjadikan proyek tersebut sebagai per-

contohan untuk pengembangan energi baru terba-

rukan.

Pembangkit tersebut berkapasitas 409 Kilo Watt

Peak (KWP). Diinstalasi di lingkungan perumahan kar-

yawan Kideco dengan menggunakan solar panel (foto-

voltaik) sebanyak 999 unit yang terpasang di dasar dan

atap rumah dengan menggunakan 3 .inverter

”Pembangunan PLTS di Kideco ini merupakan

wujud komitmen Indika Energy untuk menggunakan

energi bersih di dalam operasionalnya. Hal ini juga

merupakan wujud kemampuan kami untuk memba-

ngun proyek PLTS dan berharap dapat mengembang-

kan lebih banyak proyek serupa ke depannya.” kata

Direktur Utama Indika Energy, Arsjad Rasjid melalui

keterangan resminya, Senin (12/4)

Sistem operasional pembangkit tersebut meng-

gunakan model , yang bisa digunakan secarahybrid on

grid off griddan , baik terhubung ataupun tidak dengan

jaringan milik PT Perusahaan Listrik Negara dengan

waktu operasional selama 7 jam.

Pembangunan PLTS dimulai pada Oktober 2020

dan selesai pada Maret 2021. Pengerjaan dilakukan

oleh anak usaha Indika Energy yang bekerja sama de-

ngan mitra yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan

Engineering, Procurement Constructiondan (EPC).

PLTS saat ini merupakan salah satu solusi peman-

faatan energi terbarukan dan ramah lingkungan, yang

dapat berkontribusi pada pengendalian iklim dan

menghadapi tantangan pemanasan global. Pembangu-

nan PLTS juga selaras dengan kebijakan nasional mau-

pun internasional berkaitan dengan perubahan iklim

termasuk Paris Agreement dan inisiatif pemerintah In-

donesia dalam upayanya mengurangi emisi hingga

29% pada tahun 2030.

Dalam jangka panjang, pembangkit surya di Kide-

co ini diperkirakan dapat mengurangi konsumsi diesel

sebanyak 45%. Sehingga tidak hanya membuat biaya

produksi listrik lebih efisien namun juga akan mengu-

rangi emisi gas rumah kaca.

Sebelumnya, pada Maret lalu Indika Energy juga

telah mendirikan PT Empat Mitra Indika Tenaga Surya

(EMITS), sebuah perusahaan penyedia solusi tenaga

surya terintegrasi di Indonesia. Inisiatif ini dilakukan

melalui kemitraan dengan Fourth Partner Energy, pe-

ngembang solusi tenaga surya terdepan asal India,

yang secara mayoritas Fourth Partner Energy dimiliki

oleh The Rise Fund, terbesar di du-social impact fund

nia. Pendirian EMITS ini diharapkan akan berkontribusi

terhadap pencapaian komitmen perusahaan untuk

meningkatkan porsi pendapatan dari sektor non-batu

bara sebesar 50% pada tahun 2025.

”Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di

sektor energi terbarukan dan kami menyadari akan

meningkatnya kebutuhan solusi energi bersih dan ra-

mah lingkungan. Indika Energy berkomitmen untuk

berkontribusi secara signifikan dan terus menjalankan

bisnis secara berkelanjutan,” tutup Arsjad.

BANGUN PEMBANGKIT TENAGA SURYA
MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

PT KIDECO JAYA AGUNG



S
elama satu dekade terakhir, Indonesia men-

catatkan kenaikan yang signifikan untuk per-

mintaan material konstruksi seperti semen,

gipsum, dan batu kapur. Ini menjadi tanta-

ngan sendiri khususnya bagi alat berat Volvo

CE, yang dipercaya akan produk dan kinerjanya oleh

perusahaan rental alat berat, PT Sumber Multi Rejeki

yang berlokasi di Jawa Timur.

Performa produk Volvo CE diuji ketangguhannya

dalam mendukung kinerja operasional industri mate-

rial konstruksi.

PT Sumber Multi Rejeki sendiri sudah mengguna-

kan satu unit EC210B LR, satu unitexcavator excavator

EC210B prime, satu unit EC55B Pro,compact excavator

dan dua unit L120F sebelum akhirnyawheel loader

membeli kembali empat unit EC210D sebagai tamba-

han armada.

HADAPI TANTANGAN
KONTUR BATU KAPUR

EC210D ini telah di kuari mereka dibekerja keras

Surabaya sejak Maret 2019 lalu. Tiga unitnya diperkuat

dengan breaker model HB21 sedangkan satu unit sisa-

nya tetap bawaan. HB21 Volvomenggunakan bucket

merupakan attachment pemecah batu berbobot 1.739

kg dan memiliki frekuensi hantam hingga 600 bpm.

Crawler excavator gagah ini memang sengaja di-

rancang untuk produktivitas namun temenonjolkan -

tap irit bahan bakar. yang berkapasitasBucket tersedia

1,22 m dengan maksimal sebesar 12,3
3

kecepatan putar

r/min dan maksimal pada 76,7 kNm. Menatorsi putar -

riknya lagi, EC210D mengusung mesin asli buatan Vol-

vo, yakni D5E.seri

Untuk menyokong tugas pemecahan material ke-

ras yang membutuhkan daya dan tekanan tinggi yang

konsisten, sisi atas dan samping arm EC210D dapat

diperkuat dengan Volvo Pipahydraulic breaker. brea-

ker quick couplerdan didesain Volvo agar mampu

memberikan aliran hidraulis yang optimal. Aux line

canggih turut disediakan untuk menstabilkan arus dan

tekanan yang dialirkan ke khusus.attachment

K -emampuan manuver unit sangatlah penting me

ngingat area kuari memiliki kontur yang cukup menan-

tang. EC210D memiliki kontrol d pekerjaanalam gra-

ding maupun kombinasi. Oleh karena itu, tidak meng-

herankan jika operator merasa dimanjakan saat men-

jalankan berbagai tugas, seperti melaju sambil meng-

angkat material.

INFO PRODUK
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Armada Volvo CE kembali dipercaya

untuk mengeruk berton-ton batu kapur

bahan material konstruksi oleh salah

satu perusahaan rental alat berat dan

konstruksi umum. Diperkuat dengan

beberapa yang beroperasiunit mesin ,

pekerjaan berat demi memenuhi

tuntutan infrastruktur di Indonesia tidak

lagi menjadi tantangan yang sulit.

VOLVO CE EC210D



I
ndonesia merupakan basis industri manufaktur

terbesar di ASEAN dengan kontribusi lebih dari 20

persen terhadap PDB nasional, menjadikan indus-

tri ini krusial bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Untuk mempertahankan daya saing Indonesia se-

bagai sentra manufaktur, Presiden Joko Widodo bebe-

rapa waktu lalu telah meluncurkan peta jalan ”Making

Indonesia 4.0”, guna mempercepat adopsi Industri 4.0

di tujuh sektor prioritas.

BOSCH PERCEPAT IMPLEMENTASI
INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA

MINING SERVICES

Bosch sebagai perusahaan Artificial Intelligence

and IoT (AIoT) mampu mendukung rangkaian-rang-

kaian solusi dan teknologi Industri 4.0 sebagai tujuan,

serta perusahaan yang menjadi penggagas konsep

Industri 4.0 secara global.

Melalui kompetensi inti, Bosch berkontribusi pen-

ting dalam mengembangkan manufaktur terkoneksi,

dengan menyediakan rangkaian teknologi dan kapabi-

litas Industri 4.0 yang dirancang khusus untuk pasar In-

donesia.

Pirmin Riegger, Bosch di Indo-managing director

nesia mengungkapkan, Indonesia berada di jalur yang

tepat untuk mewujudkan targetnya menjadi salah satu

pusat ekonomi global terbesar pada tahun 2030 men-

datang.

Riegger melihat adanya permintaan pasar yang

tinggi terhadap kapabilitas dan solusi Industri 4.0 dari

Bosch. Penguasaan beberapa area utama yang dapat

berkontribusi mendukung inisiatif Indonesia tersebut.

”Kemampuan kami berpusat pada teknologi glo-

bal yang dikembangkan melalui keahlian internasional

Bosch melalui kompetensi intinya yaitu

perangkat keras, perangkat lunak, dan

layanan, turut memajukan manufaktur

terkoneksi di Indonesia. Solusi

perangkat lunak untuk Industri 4.0 dan

tampil pada ajang Hannover Messe

baru-baru ini.

66 Edisi 20 Maret - 20 April 2021/Th. XVI

Bosch menggunakan ActiveCockpit, solusi Industri 4.0 yang mampu meningkatkan operasi produksi di fasilitas manufaktur.

MENDUKUNG PETA JALAN ”MAKING INDONESIA 4.0”



Bosch, serta telah terbukti dan teruji untuk pasar Indo-

nesia. Kami menggabungkan (AI)Artificial Intelligence

dan (IoT) untuk membuat mesin-Internet of Things

me-sin pintar bekerja lebih efisien dan andal,

mendukung sektor manufaktur di negara ini,” jelas

Riegger.

Pada gelaran pameran teknologi Hannover Messe

2021 yang berlangsung 12-16 April 2021, Bosch Indone-

sia menampilkan solusi perangkat lunak Industri 4.0

terdepan: NEXEED Industrial Application System dan

ActiveCockpit. Solusi perangkat lunak ini dapat meng-

hubungkan seluruh komponen pada jalur produksi,

dengan menggunakan konektivitas sepenuhnya untuk

mendorong transparansi secara menyeluruh dan me-

ngurangi kompleksitas. Pada pameran ini, Bosch juga

secara perdana memperkenalkan Mechatronics Trai-

ning System (mMs) 4.0 untuk pasar Indonesia.

NEXEED Industrial Application merupakan solusi

Industri 4.0 yang komplet untuk mendigitalkan seluruh

rantai nilai produksi. Perangkat lunak ini mencatat,

memproses, dan memvisualisasikan data dari proses

produksi dan logistik.

Sistemnya mampu menyediakan data secara

kompatibel dan standar, serta memberikan informasi

penting secara singkat, dan menghasilkan wawasan

baru. Proses produksi dapat dimonitor secara lang-

sung, dan para manajer pabrik dapat mengakses pe-

rangkat (IIoT) secara terpu-Industrial Internet of Things

sat, seperti sensor dan , untuk pemantauangateway

dan pengoperasian jarak jauh.

Bosch menggunakan solusi Indus-ActiveCockpit,

tri 4.0 yang mampu meningkatkan operasi produksi di

fasilitas manufakturnya di Cikarang, Bekasi. Melalui

pengumpulan data jalur produksi secara real-time, so-

lusi ini membantu memfasilitasi peningkatan operasi

dan fleksibilitas produksi yang lebih besar. ActiveCock-

pit menghubungkan berbagai aplikasi TI, termasuk pe-

rencanaan produksi, manajemen data kualitas, dan

sistem komunikasi dengan fungsionalitas perangkat lu-

nak mesin dan pabrik. Melalui analisis yang jelas dan

definisi tugas yang spesifik, data yang dikumpulkan

ActiveCockpit dapat digunakan sebagai dasar untuk

pengambilan keputusan dan perbaikan proses operasi.

Selain itu, Bosch juga menawarkan berbagai layanan

dan konsultasi di bidang Industri 4.0, termasuk pe-

laksanaannya. Bosch mendukung industri manufaktur

MINING SERVICES

agar berhasil dalam mengimplementasikan digitalisasi

dan peningkatan produksi.

Bosch Mechatronics Training System (mMs) 4.0
Selain adopsi teknologi, pengembangan tenaga

kerja memainkan peran penting dalam keberhasilan

strategi ”Making Indonesia 4.0”. Kementerian Perin-

dustrian menargetkan untuk melatih lebih dari 1,5 juta

pekerja dari sektor industri dalam penerapan Industri

4.0 sepanjang 5 tahun ke depan.

Untuk mendukung inisiatif ini, Bosch telah me-

ngembangkan Bosch Mechatronics Training System

(mMS 4.0), yaitu sistem pelatihan Industri 4.0 yang leng-

kap bagi universitas dan lembaga pendidikan. Sistem

ini dirancang untuk memberi pengalaman, keahlian,

dan keterampilan mendalam yang diperlukan untuk

mengoperasikan dan menavigasi teknologi untuk In-

dustri 4.0 kepada para peserta pelatihan.

Bosch mMs 4.0 mampu mensimulasikan proses

dan situasi nyata dalam jalur manufaktur cerdas mela-

lui berbagai tingkat kompleksitas, sehingga memung-

kinkan peserta dan pelatih untuk mempelajari serta

menerapkan sistem hidraulis, pneumatik, dan meka-

tronika modular. Dengan demikian, pemahaman yang

lebih baik tentang teknologi manufaktur cerdas dapat

terwujud serta dapat mempertajam kapabilitas dan

kompetensi tenaga kerja dalam negeri untuk mem-

bentuk daya saing berkelanjutan Indonesia di industri

manufaktur.
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Bosch NEXEED Industrial Application System.




