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DARI REDAKSI

T
AHUN 2021 ditutup dengan catatan positif di sektor

pertambangan. Harga komoditi yang menguat di hampir

sepanjang tahun ini berimbas pada kinerja positif perusahaan

tambang. Hampir semua perusahaan tambang mencetak

laba. Tidak hanya itu sektor pertambangan salah satu

penopang perekonomian nasional. PNBP dari sektor Minerba

meningkat tajam.

Tidak hanya itu, keberhasilan Pemerintah dalam mendorong

hilirisasi komoditi pertambangan telah membantu pemerintah

meningkatkan nilai ekspor. Kebijakan larangan ekspor nikel yang

sudah dimulai sejak tahun 2020, telah berhasil menumbuhkan industri

berbasis nikel dalam negeri. Meski sebagian besar masih

menghasilkan produk antara, namun hilirisasi nikel telah berhasil

mengangkat nilai ekspor dan dapat memangkas defisit perdagangan

nasional.

Pengalaman positif dari hilirisasi nikel ini mendorong Pemerintah

untuk terus mendorong hilirisasi di semua produk tambang. Presiden

Joko Widodo dalam beberapa kesempatan telah menegaskan akan

menerapkan kebijakan larangan ekspor untuk beberapa komoditi

andalan Indonesia. Dimulai dari bauksit yang rencananya tahun 2022.

Selanjutnya akan diterapkan di komoditi tembaga dan timah.

Namun sampai sekarang belum ada kebijakan resmi Pemerintah.

Pemerintah tentu masih harus berhitung dalam menerapkan kebijakan

larangan ekspor. Salah satunya terkait kesiapan pasar domestik. Untuk

konteks komoditi bauksit misalnya sampai saat ini baru ada dua

smelter yang mengolah bijih bauksit. Ini tentu masih sangat sedikit

untuk bisa menyerap kapasitas produksi bijih bauksit nasional.

Oleh karenanya Pemerintah perlu terus mendorong dan

memastikan jumlah yang mengolah bauksit dibangun dansmelter

beroperasi bertambah. Setidaknya target 9 bauksit bisasmelter

terwujud, sehingga potensi bauksit nasional ini bisa dimanfaatkan.

Untuk selanjutnya yang diekspor adalah produk-produk jadi atau

setengah jadi. Sehingga nilai tambah yang dihasilkan pun akan

meningkat.

Di sisi lain, pengawasan dan pembatasan produksi bijih bauksit

juga penting dilakukan untuk memastikan ketika sudahsmelter

terbangun, tidak kesulitan mendapatkan atau MGB. Inilah yangore

menjadi sorotan utama Majalah TAMBANG Edisi akhir tahun.

Hal lain yang juga diangkat di bulan ini terkait beberapa

perusahaan tambang mineral dan batu bara yang sukses meraih

penghargaan PROPER EMAS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pada

perusahaan terkait dengan tata kelola lingkungan. Selamat kepada PT

Berau Coal, PT Adaro Energy, Tbk, PT Timah, Tbk dan PT Bukit Asam,

Tbk yang sukses meraih PROPER EMAS. Ini menunjukkan bahwa

aktivitas pertambangan juga peduli lingkungan dan dapat memenuhi

syarat dan kaidah lingkungan.

Akhirnya selamat memasuki tahun 2022.

MEMBANGUN

PASAR DOMESTIK

BAUKSIT
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lagi oleh Presiden Joko Widodo. Disebutkan, perusa-

haan mana saja yang tidak mematuhi kewajiban pasok

domestik, diancam akan dikenai sanksi mulai dari pen-

cabutan izin ekspor hingga pencabutan izin usaha. Ke-

bijakan yang mendadak ini mengejutkan para pemain

batu bara.

Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai sejalan de-

ngan prinsip pengarusutamaan kepentingan dan in-

dustri nasional. Tapi di sisi lain, berpotensi merusak

citra Indonesia di pasar global. Pertama soal konsisten-

si kebijakan dalam berbisnis, pasalnya hampir semua

perusahaan batu bara nasional sudah terikat kontrak

dengan luar negeri, keputusan dadakan tersebut akan

membuat klien panik dan ramai-ramai menghujat pe-

merintah Indonesia. Lalu kedua soal kebijakan pato-

kan batas atas, intervensi harga dikhawatirkan akan

membawa sentimen negatif yang ujungnya dapat me-

ngurangi penerimaan negara.

Dari tahun ke tahun, dilema ekspor versus paso-

kan domestik selalu mengemuka tanpa ada upaya so-

lusi yang bersifat jangka panjang.

JERAT BERULANG

BATU BARA EKSPOR

VERSUS DOMESTIK

S
epanjang tahun 2021 sektor pertambangan

menorehkan kinerja yang cemerlang. Dito-

pang harga komoditas yang melejit tajam.

Bahkan, harga batu bara sempat mencetak

rekor tertinggi dalam dekade terakhir. Ge-

lombang pemulihan ekonomi yang dibarengi krisis

energi di sejumlah negara menyebabkan permintaan

batu bara meningkat di luar dugaan.

Bagi Indonesia, hal tersebut menjadi berkah, pe-

nerimaan negara naik. Tapi di saat yang sama, PT Peru-

sahaan Listrik Negara (PLN) berkali-kali mengeluh lan-

taran sulit memenuhi pasokan. Produsen batu bara

memilih pasar ekspor lantaran tergiur harga. Maklum,

pemerintah mematok harga batas atas untuk penju-

alan ke PLN. Apalagi, kebijakan harga batas atas kini

melebar ke industri semen dan pupuk. Dilema ekspor

versus pasokan domestik menjadi masalah yang terus-

menerus berulang setiap terjadi lonjakan harga di pa-

sar luar.

Pada akhir Desember lalu, Kementerian ESDM

mengeluarkan surat larangan ekspor batu bara demi

menjaga ketahanan di dalam negeri, yang dipertegas

VISI
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12Larangan Ekspor Bauksit, Wacana Tanpa Taring

Sampai sekarang belum ada kejelasan
sikap Pemerintah terkait ekspor bijih
bauksit. Jika mengikuti aturan
sebelumnya tahun 2022 ekspor bijih
bauksit sudah dilarang. Tantangannya
adalah pasar domestik yang belum
tumbuh karena smelter bauksit baru ada
dua yang beroperasi produksi.

Salah satu komoditi tambang yang paling
bersinar di tahun 2021 adalah batu bara.
Salah satu energi ini bahkan sempat
menyentuh angka USD200 per ton. Banyak
pihak memperkirakan tahun 2022 masih
positif meski tidak semengkilap tahun 2021.

PERSONAL

LINGKUNGAN

KOLOM

BURSA
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S
RITI, wulung, dan alap-alap adalah nama-nama burung yang

menjadi salah satu penanda kemajuan teknologi Indonesia.

Ketiganya adalah nama pesawat tanpa awak, yang dikembangkan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sejak 2004.

Pesawat udara nir awak, biasa disingkat PUNA, adalah terjemahan

dari (UAV). PUNA dipandang menjadi masaunmanned aerial vehicle

depan teknologi survei udara dan pengintaian, karena dinilai irit serta

mudah dioperasikan.

Pada 10 Agustus 2013, saat itu bertepatan dengan Hari Kebangkitan

Teknologi, diadakan pameran kemajuan teknologi Indonesia. PUNA

menjadi pusat perhatian. Sriti, Wulung, Alap-alap, bersama si enam

sayap ”Hexarotor” dipamerkan.

Pesawat tanpa awak di Indonesia.

Seabad Pesawat Nir Awak.

GAGASAN pesawat tanpa awak sangat

dipengaruhi Archibald Montgomery Low (1888 - 13

September 1956). Ia orang Inggris, dikenal sebagai

insinyur, periset, dan inventor. Ia menulis lebih dari 40

buku. AM Low dikenal sebagai ”bapak penemu

sistem pengendalian jarak jauh”.

Salah satu sosok yang menerapkan prinsip

kendali jarak jauh adalah Nikola Tesla, imigran Serbia

di Amerika Serikat. Nikola mengangankan pesawat

yang bisa mengangkasa, dan dikendalikan dari

daratan. Pada 1935, pesawat tanpa awak berhasil

mengangkasa, dikendalikan bintang film dan

penggemar pesawat terbang, Reginald Denny.

Pada Perang Dunia II, pesawat tanpa awak ikut

dalam misi pengintaian, walaupun perannya belum

menonjol.

Mau helikopter?

Dewasa ini banyak model pesawat tanpa awak

tersedia di pasar. Mau pilih yang seperti helikopter?

Dikenal sebagai hexarotor, pesawat bersayap enam

ini bisa lepas landas secara vertikal. Ia juga bisa diam

sambil terus melayang pada ketinggian tertentu.

Hexarotor banyak dipakai untuk keperluan survei di

minyak dan gas.

Ada juga yang baru bisa terbang setelah

diluncurkan dengan ketapel. Bayangkanlah ketika

Anda melontarkan batu dengan ketapel. Seperti itu

pula cara kerja ketapel di PUNA. Buatan BPPT, serta

buatan Arcturus, pabrik pembuat PUNA dari

California, Amerika Serikat, juga memakai ketapel.

topikutama.com

Archibald Montgomery Low (kiri), Artis Marlyn Monroe dengan pesawat UAV Perang
Dunia II (kanan).

wikipedia.org.kids.britannica.com

multirotor.co.zaHexarotor.

Pesawat tanpa awak
dengan ketapel peluncur.

commons.wikimedia.org.

navair.navy.mil

Memasang pesawat di atas ketapel peluncur.

Untuk Keperluan Survei

Majalah GIM, penerbitan yang banyak

mengupas dunia survei, Juni lalu menulis: masa

depan dunia survei udara terletak pada pesawat

tanpa awak. Survei udara dengan pesawat berawak

mahal di ongkos.

Dewasa ini sejumlah perusahaan mengeluarkan

produk UAV, lengkap dengan kamera pengintainya.

Hasilnya bermacam-macam, berupa peta foto, peta

topografi, atau citra bangunan.

Hexarotor dengan kamera
(kiri atas).
Mampu mengangkat
kamera untuk membuat film
(kiri bawah).
Mengambil citra bumi
dengan cepat (kanan).

www.diydrones.com.

skyreel.com www.sensefly.com
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Senjata mematikan.

Di dunia militer, pesawat tanpa awak

dikembangkan sejak Perang Dunia II, untuk

pengintaian. Israel dikenal produsen pesawat tanpa

awak paling canggih di dunia. Pesawatnya bisa

terbang hingga 3.000 kilometer. Israel menggunakan

pertama kali pada 1970, untuk invasi ke Lebanon.

Di Asia Tenggara, Singapura dikenal sebagai

negara yang mengoperasikan pesawat tanpa awak

dengan serius. Di antaranya dengan mengoperasikan

Hermes, produksi Israel yang paling canggih.

Kini, pesawat tanpa awak milik Amerika dan

Israel sudah digunakan untuk menggempur musuh-

musuhnya, di Suriah, Lebanon, Pakistan, dan

Afghanistan.

Siapa yang serius mengembangkan teknologi,

dialah calon pemenang peperangan.

Terjauh.

Pesawat tanpa awak tidak menghadapi

pembatasan fisik awak pilotnya, sebagaimana

wahana terbang yang lain. Maksimum jarak yang bisa

ditempuh sebuah pesawat sangat bervariasi,

tergantung pada kemampuan sumber daya, berat,

serta ukuran.

Muncul gagasan untuk membuat pesawat tanpa

awak berbahan bakar sel surya pada 1974 oleh

AstroFlight Sunrise. Pada 2003, diujicoba Helios

Prototype oleh Aerovironment. Pesawat ini hancur.

Pada 2012, Angkatan Udara Amerika Serikat mencoba

pesawat tanpa awak yang bisa mengisi bahan

bakarnya sendiri, lewat program yang disebut Global

Hawk.

Global Hawk, produksi Northrop Grumman
Corporation

Awak Pengendali: 3
Panjang: 14,5 meter

Tinggi: 4,7 meter.
Berat Kosong: 6.781 m
Berat Kotor: 14.628 kgr.
Kecepatan: 575 km/jam

Lama Terbang: Maksimum 28 jam.
Tinggi Maksimum: 18.288 meter.

Jumlah awak : -
Panjang : 4,36 meter
Berat Kosong: 10 kgr.

Berat maksimum saat lepas landas: 12 kgr.
Terbang Pertama: 4 November 1974.

Status: Tidak dioperasikan lagi.

Astroflight Sunrise

hirito.blogspot.com

Hermes, pesawat tanpa awak andalan Israel

Pesawat tanpa awak punya
Amerika melepaskan peluru

compliancecampaign.wordpress.com

Heron, buatan Israel.
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lanan Bung Karno. Karena terlanjur sudah mengun-

dang tamu, Bung Karno memerintahkan agar perayaan

Eka Dasa Rudra berjalan seperti biasa.

Perayaan itu berlangsung pada 3 Maret 1963. Pura

Besakih diselimuti debu yang dilontarkan Gunung

Agung. Kedatangan Bung Karno ke acara itu bagi seba-

gian warga ditafsirkan bahwa sebetulnya Gunung

Agung aman-aman saja, tidak ada yang perlu dikhawa-

tirkan. Sehingga mereka merasa tak perlu mengungsi.

Di buku Bali Tempo Doeloe (Adrian Cickers,

2012), amukan Gunung Agung dijelaskan dengan rinci.

Anna Matthews, warga asing yang bersama suaminya

tinggal di sebuah desa terpencil di lereng Gunung

Agung dalam catatannya pada 19 Februari 1963 menye-

butkan, amarah Gunung Agung terjadi di tengah kesi-

bukan warga menyiapkan Eka Dasa Rudra.

Ini merupakan ritual untuk menyucikan 11 arah

penjuru angin. Selama setahun penuh warga memper-

siapkan acara. Pendeta memerintahkan setiap jasad

yang belum dingaben, harus dikeluarkan dari bumi

untuk dibakar, agar bumi menjadi suci. Hanya melalui

kremasi jiwa dapat dibebaskan dari kungkungan tu-

buhnya, dan dikirim ke sorga.

LETUSAN GUNUNG AGUNG

ARSIP

P
ADA 24 Februari 1963, lava mulai mengalir

menyusuri lereng Gunung Agung bagian uta-

ra. Setelah itu, lava terus-menerus meram-

bah ke sisi lain gunung. Pada 17 Maret, Gu-

nung Agung meletus. Melontarkan debu dan

material lain hingga ketinggian 8-10 kilometer.

Aliran laharnya merusak sejumlah desa, dan me-

newaskan sekitar 1.500 penduduk. Hujan deras turut

menambah penderitaan warga sekitar Gunung Agung.

Air menambah daya rusak lahar dingin, membuat ja-

lan, sawah, dan bangunan luluh lantak.

Gunung Agung, yang telah beristirahat selama 120

tahun, menggeliat lagi. Gejalanya diawali pada 18 Fe-

bruari 1963, puncak aksinya terjadi pada 17 Maret 1963,

pagi. Ketika itu, mula-mula terjadi letusan kecil dari la-

har, diikuti dengan keluarnya lava panas di bagian utara

puncak.

Setelah itu, awan panas yang keluar dari puncak

gunung, menambah daya rusak Gunung Agung yang

murka. Dari 1.700 korban jiwa, sebanyak 1.500 di anta-

ranya diperkirakan wafat akibat awan panas. Sisanya

menjadi korban keganasan lahar dingin.

Banyaknya korban ledakan Gunung Agung ketika

itu disebabkan berbagai faktor. Teknologi pemantauan

gunung berapi belum secanggih sekarang. Ulah Gu-

nung Agung juga berlangsung di tengah maraknya Eka

Dasa Rudra, perayaan setiap 100 tahun oleh umat Hin-

du, untuk menjaga kebersihan dunia, serta mencegah

terjadinya musibah pada umat manusia.

Eka Dasa Rudra dilangsungkan di Pura Besakih,

yang terletak di kaki Gunung Agung, gunung yang di-

sucikan masyarakat Bali. Untuk turut merayakan per-

helatan akbar itu, Presiden Soekarno mengundang se-

jumlah tamu asing. Situasi Gunung Agung yang tengah

bergolak sama sekali di luar perkiraan rencana perja-

10 Edisi 20 November - 20 Desember 2021/Th. XVI
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Tak ada yang menyangka, bahwa upacara suci itu

akan diselimuti dengan kekhawatiran akibat letusan

Gunung Agung. Dua pekan setelah upacara akbar itu

berlangsung, Gunung Agung benar-benar meletus.

Ahli vulkanologi Indonesia, Prof. MT Zen, beserta

koleganya, Djajadi Hadikusumo, dari Pusat Survei Vull-

kanologi, sekitar lima bulan setelah peristiwa memilu-

kan itu menulis sebuah karya tulis ilmiah berjudul

”Laporan Pendahuluan Ledakan Gunung Agung pada

1963 . MT Zen menulis karya ilmiahnya itu bersama”

Djajadi Hadikusumo.

Karya ilmiah itu disajikan dalam pertemuan ber-

gengsi Ikatan Ahli Vulkanologi, Agustus 1965, dan di-

muat pada jurnal. Zen dan Djajadi menjelaskan, Gu-

nung Agung meletus pada 17 Maret, setelah sebelum-

nya beristirahat selama 120 tahun. Letusan sebelum” ” -

nya yang pernah terjadi adalah pada 1843. Sayangnya,

hanya sedikit catatan yang ada mengenai peristiwa

letusan di tahun itu. Yang mencatat adalah Zollinger

(1843).

Dengan nada penuh penyesalan, ia menulis, Se” -

telah lama berdiam diri, tahun ini Gunung Agung hidup

lagi. Selama beberapa hari dari kegiatannya, terasa

gempa, yang diikuti lontaran debu, pasir, dan batu.”

Hanya satu alinea di atas yang menggambarkan

duka akibat letusan 1843. Tapi, duka masyarakat Bali

waktu itu tentu tak cukup bila hanya ditulis dalam satu

alinea.

11Edisi 20 November - 20 Desember 2021/Th. XVI



B
AUKSIT kembali menjadi perbincangan

akhir-akhir ini. Dimulai dari Presiden Joko

Widodo yang menyampaikan rencana

menghentikan ekspor bijih bauksit pada

2022. Sayangnya sampai sekarang belum

ada kejelasan terkait hal ini termasuk dari Kementerian

WACANA TANPA TARING

LARANGAN EKSPOR BAUKSIT

ESDM sebagai kementerian teknis. Staf Khusus Menteri

ESDM Bidang Tata Kelola Pertambangan Mineral dan

Batubara, Irwandy Arif ketika ditanyakan terkait hal ini

hanya mengatakan akan mengacu pada ketentuan UU

Minerba yang baru.

”Kementerian ESDM berpegang pada ketentuan

UU No.3 tahun 2020 Tentang Kegiatan Usaha Pertam-

bangan Mineral dan Batubara,” tandas Irwandy Arif.

Sejauh ini aturan turunan dari UU No.3 tahun 2020

tersebut yang sudah diterbitkan baru PP No.96 Tahun

2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertam-

bangan Mineral dan Batu bara. Beleid lain sedang da-

lam tahapan harmonisasi dan finalisasi.

Dalam beleid ini tidak ada ketentuan yang lebih

khusus terkait larangan ekspor untuk komoditi-komo-

diti seperti bauksit dan tembaga. Ini juga ditegaskan

oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen

Minerba Sugeng Mujiyanto. ”Sampai saat ini dari sisi

regulasi belum ada peraturan yang melarang ekspor

bijih bauksit. Sedang kami kaji untuk kebijakan ke de-

pannya,” tandas Sugeng.

SAMPAI sekarang belum ada kejelasan

sikap Pemerintah terkait ekspor bijih

bauksit. Jika mengikuti aturan

sebelumnya tahun 2022 ekspor bijih

bauksit sudah dilarang. Tantangannya

adalah pasar domestik yang belum

tumbuh karena bauksit barusmelter

ada 2 yang beroperasi produksi.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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Meski terkait hilirisasi, UU No.3 tahun 2020 masih

selaras dengan semangat yang diusung UU sebelum-

nya. Semua produk tambang wajib dilakukan pengo-

lahan dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah.

Sebagaimana diketahui, dalam acara Kompas
100 CEO Forum Presiden Joko Widodo menegaskan

komitmen Pemerintah dalam mendorong hilirisasi.

”Jangan berpikir Indonesia akan terus kirim bahan

mentah. Nikel pertama sudah stop ekspor. Tahun de-

pan bila memungkinkan bisa stop bauksit. Kalau smel-
ter kita siap, stop bauksit. Sehingga kita bisa membuka

lapangan kerja lewat hilirisasi, industrialisasi di negara

kita. Bauksit sudah, tahun depannya lagi stop tem-

baga,” tandas Presiden Joko Widodo kala itu.

Ini kembali ditegaskannya kala membuka perda-

gangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 3

Januari 2022. Ia mengatakan hilirisasi menjadi kunci

dari kenaikan ekspor nasional di tahun 2021. Kita akan”

setop (ekspor) bauksit, tembaga, timah dan lainnya.

Ekspor kita kenapa naik setinggi itu salah satunya kare-

na kita hentikan ekspor bahan mentahraw material
dari minerba kita yaitu nikel,” tandasnya.

Pernyataan Presiden ini menjadi penegasan sikap

Pemerintah yang konsisten mendorong hilirisasi komo-

diti tambang. Jika merujuk pada aturan turunan dari

UU sebelumnya, memang bauksit akan dilarang eks-

por pada tahun 2022. Ini secara tegas dituangkan da-

lam Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2019. Beleid
yang merupakan revisi atas Peraturan Menteri ESDM

No.25 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan

Mineral dan batu bara.
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Pasar domestik belum tumbuh karena baru dua smelter bauksit yang beroperasi produksi.

Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pasal 46 (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi dapat melakukan Penjualan bauksit yang telah dilaku-
kan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al O >42% (lebih2 3

dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri
dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Har-
monized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perun-dang-
undangan paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.

(2) Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bau-
xite) dengan kadar Al O >42% (lebih dari atau sama dengan2 3

empat puluh dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan:
a. telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian; dan
b. membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(3) Telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian sebagai-

mana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
a. membangun fasilitas Pemurnian sendiri; atau
b. kerja sama untuk membangun fasilitas Pemurnian dalam

bentuk:
1) kepemilikan saham secara langsung pada Badan Usaha

pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian; atau

2) kepemilikan saham secara langsung pemegang IUP Operasi
Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian pada
Badan Usaha pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK
Operasi Produksi.

Di dalamnya ditegaskan bahwa ekspor bauksit

yang telah dicuci akan dilarang per 1 Januari 2022.

( ).lihat aturan



Namun berdasarkan ketentuan yang berlaku, atu-

ran ini sudah tidak berlaku lagi. Karena dalam PP No.96

sudah secara tegas mengatakan bahwa aturan turunan

dari UU sebelumnya tidak berlaku. Sehingga sampai

sekarang implementasi dari rencana dan permintaan

Presiden Joko Widodo belum bisa terlaksana di awal

tahun ini.

Apalagi jika kemudian dasarnya adalah kesiapan

smelter yang mengolah bauksit. Sampai serakang baru

dua yang beroperasi. Satunya merupakansmelter
Smelter Grade Alumina yang dioperasikan PT Wel Har-

vest Winning Alunima Refinery dan Chemical Grade
Alumina (CGA) milik PT Aneka Tambang. Dengan de-

mikian pasar domestik masih sangat terbatas.

Ini juga yang disampaikan Ketua Umum Perhim-

punan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Rizal

Kasli. Ia mengatakan arahan Presiden Joko Widodo ini

didasari pada upaya memperkuat upaya hilirisasi dan

meningkatkan nilai tambah (PNT) di dalam negeri.

”Salah satunya adalah dengan menerapkan hili-

risasi industri bauksit di dalam negeri. Di komoditas

bauksit baru ada dua perusahaan yang sudah memba-

ngun smelternya dan direncanakan akan ada penam-

bahan 9 lagi sehingga total akan ada 11 peru-smelter
sahaan yang akan membangun smelter bauksit di In-

donesia,” terang Rizal.

Namun Rizal mengingatkan agar kebijakan lara-

ngan ekspor tersebut harus dilakukan secara terenca-

na karena awalnya penghentian ekspor nikel direnca-

nakan pada tahun 2023 dimana diharapkan smelter

tersebut sudah selesai dan berproduksi. Ini juga terkait

dengan mungkin ada komitmen kontrak yang masih

harus dipenuhi oleh penambang nikel.

”Sehingga kalau dihentikan tiba-tiba akan ada

resiko finansial yang harus ditanggun seperti denda pe-

nalti karena gagal supply.
Rizal mengatakan pembangunan meru-smelter

pakan investasi yang membutuhkan capex yang tinggi.

Sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam perenca-

naannya. ”Saat ini baru ada dua yang sudahrefinery
terbangun yaitu PT Indonesia Chemical Alumina dan

PT Well Harvest Winning Alumina Refinery. Ada 9 refi-
nery sedang dalam pembangunan dengan kebutuhan

bahan baku 30,5 juta ton bijih bauksit per tahun,”terang

Rizal.

PERHAPI pun mendorong Pemerintah untuk te-

rus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pro-

gres konstruksi tersebut secara berkala. ”Se-smelter
hingga kalau ada permasalahan yang muncul dapat

segera dicarikan alernatif solusinya,” tambah Rizal.

Rizal kemudian menyebutkan ada beberapa ken-

dala yang selama ini dihadapi terkait pembangunan

smelter. Mulai dari pendanaan yang mana dalam dua

tahun terakhir investasi memang turun karena pan-
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demi. Kemudian aspek lain mobilisasi peralatan dan

manusia yang sangat terbatas di masa pandemi. ”Juga

dapat disebabkan karena hal teknis lainnya seperti lo-

gistik yang terganggu dan masalah perizinan serta so-

sial kemasyarakatan,” ungkap Rizal.

Lebih ke hilir lagi terkait penyerapan oleh PT Ina-

lum yang belum terjadi terhadap produk alumina da-

lam negeri. Ini disebabkan karena beberapa hal yaitu

yakni fasilitas bongkar muat yang belum sesuai dengan

alat trasnportasi alumina, dan lain-lain termasuk harga.

Pemerintah harus menyiapkan regulasi yang mendo-

rong agar pemenuhan dalam nergei dapat terwujud.

Sebagaimana diketahui Inalum membutuhkan

500.000 ton alumina untuk diproses menjadi alumuni-

um baik berupa ingot, bar alumunium dan lainnya. Dari

kebutuhan tersebut sebanyak 150.000 ton sudah dipa-

sok dari dalam negeri dan masih mengimpor sebanyak

350.000 ton alumnia per tahun. Secara bertahap harus

dapat mengalihkan kebutuhannya dari produksi dalam

negeri.

Sementara Djoko Widiatmo, Direktur Eksekutif

Indonesia Mining Association (IMA) mengatakan peru-

sahaan tambang komitmen mendukung setiap upaya

Pemerintah dalam menciptakan nilai tambah lewat

kegiatan hilirisasi. ”Namun dalam pelaksanaanya tidak

mudah karena harus menghadapi beberapa kendala

mulai dari pendanaan sampai pada perizinan. Oleh ka-

renanya peran pemerintah juga sangat penting,” terang

Djoko.

Khusus untuk bauksit, Djoko mengakui hilirisasi

untuk komoditi bauksit sangat dibutuhkan. Selama ini

Indonesia masih mengimpor aluminium karena pro-

duksi dalam negeri belum mencukupi. ”Oleh karena-

nya perlu didorong mulai dari pengolahan bauksit

menjadi alumina dan kemudian lebih ke hilir menjadi

produk aluminium. Sehingga kita tidak lagi harus me-

ngimpor aluminium,” ungkap Djoko.

****

Di tengah rencana Pemerintah menghentikan

ekspor bijih bauksit di tahun 2022, PT Adaro Energy,Tbk

justru melakukan aksi koporaksi menarik. Perusahaan

yang selama ini dikenal sebagai produsen batu bara

mulai merambah ke tambang bauksit.

Lewat anak usahanya PT Alam Tri Abadi (ATA),

Adaro membeli 145,6 juta setara 3,7% saham PT Cita

Mineral Investindo Tbk (CITA). CITA sendiri merupakan

produsen bauksit terkemuka Indonesia. Nilai transaksi

mencapai Rp 358,76 miliar.

”Transaksi pembelian saham Cita Mineral Inves-

tindo terjadi pada 14 Desember 2021. Transaksi dilaku-

kan ATA, perusahaan yang 99,99% sahamnya dimiliki

secara langsung oleh Adaro Energy,” demikian disam-

paikan Sekretaris Perusahaan Adaro Energy Mahardika

Putranto dalam keterangan tertulis.

Langkah perusahaan yang dinahkodai Garibaldi

Thohir untuk masuk ke bisnis tambang bauksit bukan

tampa alasan. Dijelaskan bahwa perseroan memilih

berinvestasi pada saham Cita Mineral karena bisnis

metallurgical grade bauxite smelter grade aluminadan

merupakan bisnis yang menjanjikan dalam jangka

panjang. Bauksit menjadi bahan utama dari aluminium

yang permintaan ke depan cendrung meningkat.

Selain itu dijelaskan juga bahwa langkah pem-

belian saham perusahaan tambang bauksit ini sebagai

investasi keuangan pada instrumen saham. Suatu yang

lazim dilakukan dalam .treasury management
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”Perseoran saat ini memiliki posisi keuangan dan

tingkat likuiditas yang cukup baik, sehingga Perseroan

memiliki fleksibilitas untuk melakukan investasi keua-

ngan terukur pada instrumen yang memiliki tingkat

profil risiko yang lebih tinggi. Investasi keuangan ini

diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian

yang lebih baik dibandingkan dengan investasi

keuangan yang konservatif,” tandas Mahardika.

Tidak hanya itu, Adaro lewat PT Adaro Aluminium

Indonesia akan membangun aluminium dismelter
Kawasan Industri Hijau terbesar dunia, PT Kalimantan

Industrial Park Indonesia, di Kalimantan Utara. Untuk

hal ini, PT Adaro Aluminium Indonesia telah menan-

datangani Surat Pernyataan Maksud Investasi (Letter of
Intention to Invest) pada 21 Desember 2021.

”Melalului investasi ini, kami berharap dapat

membantu mengurangi impor aluminium, memberi-

kan proses dan nilai tambah terhadap alumina serta

meningkatkan penerimaan pajak negara,” terang Wa-

kil Presiden Direktur Adaro Energy Ario Rahmat dalam

keterangan resmi.

Sementara Head of Corporate Communication
Adaro Energy Febriati Nadira menjelaskan rencana

pembangunan aluminium masih dalam tahapsmelter
perencanaan. ”Saat ini kami masih dalam tahap peren-

canaan awal. Proses konstruksi diperkirakan mema-

kan waktu 24 bulan. Produk yang akan dihasilkan beru-

pa aluminium ingot atau aluminium ,” terang Fe-sheet
briati.

Sementara terkait akuisisi saham Cita Mineral

Febriati mengatakan ini dilakukan karena investasi di

sektor bauksit menjanjikan. ”Perseroan memilih berin-

vestasi kepada saham CITA karena Perseroan berpen-

dapat bahwa bisnis danMetallurgical Grade Bauxite
Smelter Grade Alumina merupakan bisnis yang men-

janjikan dalam jangka panjang seiring dengan perbai-

kan perekonomian global dan peningkatan harga ko-

moditas. Selain itu pembelian saham ini merupakan

bagian dari diversifikasi aset non tambang Adaro,” te-

rangnya.

Ketika ditanya apakah akan meningkatkan porsi

kepemilikan di CITA, Febriati mengatakan belum ada

rencana. ”Saat ini perseroan belum ada rencana akui-

sisi lainnya. Ke depan bila ada transaksi akan disampai-

kan sesuai peraturan ke regulator,” pungkasnya.

Masuknya perusahaan sekelas PT Adaro Energy,

Tbk ke tambang bauksit melengkapi kiprah beberapa

perusahaan tambang bauksit lain. Sebut saja PT Aneka

Tambang, Tbk (Antam) dan PT Cita Mineral Investindo.

Antam saat ini mengelola tambang bauksit di Kali-

mantan Barat. Perusahaan juga sudah membangun

pabrik pemurnian bauksit .Chemical Grade Alumina
Juga tengah membangun satu lagi dengan pro-smelter
duk .Smelter Grade Alumina
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Adaro lewat PT Adaro Aluminium Indonesia akan membangun smelter aluminium di Kawasan Industri Hijau terbesar dunia, PT Kalimantan Industrial Park Indonesia,
di Kalimantan Utara.



Sementara PT Cita Mineral Investindo,Tbk (CITA)

merupakan perusahaan bauksit yang juga memiliki

saham di WHW AR, perusahaan yang mem-smelter
produksi alumina. Perusahaan ini masih terafiliasi de-

ngan Group Harita Bauksit.

Dengan potensi bauksit yang cukup besar, Indo-

nesia seharusnya bisa membangun industri aluminium

untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pasar

ekspor.

Dari data Bank Dunia, rata-rata harga aluminium

tumbuh dari USD2004 per ton pada Januari 2021 men-

jadi USD$2.934 per ton pada Oktober 2021. Ada kenai-

kan hingga 62% dari Oktober sebelumnya ($1.806 per

ton). Trend ini diperkirakan masih akan berlanjut di

tahun 2022.

Harga aluminium diperkirakan akan naik sebesar

6% karena permintaan tinggi dari industri otomo-y-o-y
tif. Kemudian juga harga sumber daya energi dan ke-

kurangan pasokan diakibatkan oleh China yang me-

mangkas produksi karena alasan pengurangan emisi.

Karena produksinya dibatasi, China diperkirakan

akan meningkatkan impor. Sampai Juli 2021 saja China

sudah memberi 1,5 juta ton aluminium. Apalagi di No-

vember 2021 ada ledakan di salah satu pabrik alumi-

nium di Provinsi Yunan. Ini membuat aktivigas produksi

di pabrik yang berkapasitas 300 ribu ton berhenti.

Amerika Serikat sebagai negara pengmpor alu-

minium terbesar dunia juga meningkat permintaanya.

Dari Januari hingga September 2021, Negaranya Joe

Bidden telah mengimpor 2,9 juta ton logam tersebut.

Dari jumlah tersebut sekitar 47% diimpor.

Permintaan aluminium ke depan akan terus me-

ningkat terutama untuk kabel, baterai dan sasis. Terma-

suk juga untuk perangkat dalam industri panel surya

dan mobil listrik.

17Edisi 20 November - 20 Desember 2021/Th. XVI

LAPORAN UTAMA

Dengan potensi bauksit yang cukup besar, Indonesia seharusnya bisa membangun industri aluminium untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor.



I
NDONESIA ada di urutan keenam sebagai negara

dengan cadangan bauksit terbesar di dunia. Data

tahun 2020 menyebutkan total sumber daya bauk-

sit Indonesia sebesar 5,5 miliar ton. Sementara

cadangannya sebesar 3 miliar ton. Potensi bauksit

tersebar di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan

Kalimantan Tengah.

HILIRISASI JALAN DI TEMPAT

CADANGAN BESAR

Di sisi lain U.S. Geological Survey (USGS) tahun

2021 total sumber daya bauksit duniamenyebutkan

mencapai . Benua Afrikasekitar 55 hingga 75 miliar ton

menjadi yang terbesar dengan menguasai dari to-32%

tal cadangan dunia. Kemudian ada Oseania (23%),

Amerika Selatan dan Karibia (21%), Asia (18%) dan

lainnya (6%). Guinea menjadi negara dengan cada-

ngan bauksit terbesar yang menguasai 24% dari total

cadangan dunia. Kemudian ada Australia, Vietnam,

Brazil dan Jamaika.

Ekploitasi bauksit di Indonesia sudah dimulai ke-

tika Belanda menemukan potensi bauksit pada tahun

1920 di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Aktivitas penam-

bangan mulai dilakukan pada tahun 1935. Kemudian

pada tahun 1968 PT Aneka Tambang masuk dan me-

nambang sampai 2010. Saat ini tambang bauksit Kijang

tengah yang dikelola Antam sudah dalam fase pasca

tambang. Namun jejak aktivitas penambangan bauksit

di Pulau Bintan masih bisa dijumpai. Salah satunya

monumen yang dibangun Antam.

Hilirisasi bauksit masih berjalan lambat.

Sampai saat ini baru dua yangsmelter

berproduksi. Di sisi lain kebutuhan

aluminium nasional terus tumbuh. Perlu

upaya lebih keras agar hilirisasi bauksit

lebih cepat.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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Sampai Juni ada2021, Ditjen Minerba mencatat

99 Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUP OP)

bauksit yang beroperasi. Kalimantan Barat merupakan

daerah dengan IUP Bauksit terbanyak. (lihat data, ).red
Kemudian di Kepulauan Riau ada beberapa IUP OP.

Dari sisi perusahaan, ada beberapa nama perusa-

haan papan atas yang saat ini bergerak di tambang

bauksit. PT Cita Mineral Investindo,Tbk yang bernaung

dibawah payung Harita Group. Perusahaan ini memi-

liki konsesi tambang di Kendawangan, Kalimantan

Barat. Pada tahun 2020, produksi bauksit yang sudah

dicuci ( /MGB) sebesar 11Metallurgical Grade Bauxite
juta metrik ton. Sementara di 2021 sampai paruh per-

tama sudah memproduksi 4.4 juta metrik ton.

Dari jumlah tersebut, sebagian dipasokan ke

smelter bauksit PT Well Harvest Winning Alumina Re-

finery (WHW AR) sebesar 504 ribu ton sepanjang paruh

pertama tahun ini. Sisanya diekspor dimana perusa-

haan yang berkode saham CITA ini merupakan salah

satu yang mengantongi rekomendasi ekspor.

Kemudian ada juga PT Aneka Tambang, Tbk

(Antam), BUMN dengan aneka komoditi tambang. Se-

telah mengakhiri aktivitas penambangan di Bintan kini

perusahaan fokus pada tambang bauksit di Kaliman-

tan Barat. Dalam periode sembilan bulan pertama ta-

hun ini, produksi bauksit Antam mencapai 1,37 wmt.

Bijih bauksit ini dipasok ke pabrik Chemical Grade Alu-
mia (CGA) di Tayan, Kalimantan Barat. Sebagian lagi

diekspor.
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Antam merupakan salah satu perusahaan tam-

bang bauksit yang mengantongi rekomendasi ekspor.

Pada awal tahun 2021, Antam mengumumkan telah

mendapat rekomendasi ekspor bauksit kadar Al203

lebih dari sama dengan 42% sebanyak 1,89 juta wet me-

trik ton (wmt). Rekomendasi ini berlaku untuk tahun

2021 sampai tahun 2022. Sampai periode sembilan bu-

lan pertama tahun ini Antam berhasil menjual bijih

bauksit sebanyak 910 ribu wmt.

Sementara secara nasional, pada tahun 2020, to-

tal produksi bauksit nasional mencapai 25,9 juta ton.

Sebagian besar produk MGB diekspor karena penyera-

pan di pasar domestik masih sangat terbatas.

Hilirisasi Bauksit

Sudah menjadi pengetahuan umum bauksit ada-

lah bahan baku utama dari aluminium. Dalam buku

Grand Strategy Komoditi Minerba (GSKM), yang diter-

bitkan Kementerian ESDM disebutkan hampir 90%

bauksit diolah menjadi logam aluminium. Dari tam-

bang, bijih bauksit dicuci untuk menghilangkan lem-
pung.

Selanjutnya diolah di pabrik yang saat ini tersedia

yakni (SGA) dansmelting grade alumina chemical gra-
de alumina (CGA). Sampai sekarang, produk dari pa-

brik SGA lebih banyak bahkan sampai 90%. Produk SGA

ini kemudian diolah lebih lanjut di pabrik pelebu-ran

untuk menghasilkan logam aluminium.

PT Well Harvest Winning Alumina Refinery

Di tahun 2021 sampai paruh pertama sudah memproduksi 4.4 juta metrik ton. Dari jumlah tersebut, sebagian dipasokan ke smelter bauksit PT Well Harvest Winning
Alumina Refinery (WHW AR) sebesar 504 ribu ton sepanjang paruh pertama.



(WHWAR) sebepada tahun 2020 sudah memproduksi -

sar 1 juta ton (SGA)Smelter Grade Alumina . Kemudian

PT Indonesia Chemical Alummina dengan realisasi

produksi pada tahun 2020 sebesar 93 ribu ton Chemical
Grade Alumina (CGA).

Data Kementerian ESDM menyebutkan ada 9

pabrik pemurnian alumina yang masih dalam tahap

konstruksi dengan kapasitas input bijih bauksit menca-

pai lebih dari 35 juta ton per tahun. Ini tentu akan mem-

perluas pasar bauksit domestik. Dari sana kemudian

akan menghasilkan dengan total pro-produk alumina

duksi hingga . Dari jumlah tersebut13,9 juta ton 1,3 juta

ton berupa produk CGA dan 12,6 juta ton berupa SGA.

Salah satunya pabrik yang akan dibangun Antam

dan Inalum. PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI),

perusahaan patungan tersebut akan mengolah bauksit

menjadi alumina dengan kapasitas 1 juta ton per tahun.

Pencanangan pembangunannya sudah dilakukan pa-

da 28 Desember 2020 dan ditargetkan akan beroperasi

pada tahun 2023.

Sementara untuk pabrik penyerap alumina dan

mengolahnya menjadi aluminium saat ini baru satu

yakni PT Inalum. Inalum merupakan perusahaan yang

saat ini 100 persen dimiliki Holding BUMN Tambang

MIND.ID. Selain untuk Inalum, alumina juga digunakan

untuk memenuhi segmen pasar di industri kimia dan

keramik. Tetapi jumlahnya sangat terbatas.

Meski sudah ada produksi alumina dalam negeri,

namun Inalum masih mengimpor alumina terutama

Australia. Di tahun 2020, Inalum mengimpor alumina

sebesar 350 ribu ton alumina. Konon masalah akomo-

dasi yang menyebabkan Inalum belum bisa menyerap

alumina yang diproduksi dalam negeri.

Oleh karenanya rekomendasi dalam buku Grand
Strategy Komoditi Minerba (GSKM) terkait bauksit mu-

lai dari optimasi fasilitas PT Inalum untukunloading
dapat menyerap SGA lokal. Selain itu, diperlukan juga

pengaturan tata niaga mendorong pemenuhanguna

kebutuhan bahan baku domestik. Sebagai contoh di-

berlakukan domestic market obligation produk SGA

yang dapat mengurangi impor SGA.

Staf Ahli Menteri ESDM bidang Tata Kelola Pertam-

bangan Mineral dan Batu bara, Irwandy Arif mengata-

kan dengan jumlah bauksit yang saat ini ber-smelter
operasi baru dua, penyerapan bauksit dalam negeri

dibawah 10%. ”Sampai sekarang dari total produksi
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Irwandy Arif, Staf Ahli Menteri ESDM bidang Tata Kelola Pertambangan Mineral
dan Batu bara.

Sementara untuk pabrik penyerap alumina dan mengolahnya menjadi aluminium saat ini baru satu yakni PT Inalum.



bauksit nasional yang diserap pasar domestik baru

10%. Tetapi kalau lancar tahun ini dan tahun depan

akan meningkat menjadi 17%,” terang Irwandy.

Ia mengakui pembangunan untuk me-smelter
ngolah dan memurnikan komoditi tambang termasuk

bauksit di Indonesia tidak mudah. Ada sejumlah ken-

dala yang dihadapi mulai dari pembiayaan sampai tek-

nologi.

Dari sisi teknologi sejauh ini belum ada teknologi

yang berasal dari dalam negeri. ”Kita masih harus beli

semua. Belum ada teknologi yang berkembang, pro-

ven secara ekonomi dalam pemanfaatan teknologi da-

lam negeri. Dalam komoditi apa pun teknologi masih

berasal dari luar. Ini tantangan utama kita,” terang

Irwandy.

Kemudian aspek lain yang juga tidak kalah pen-

ting terkait pendanaan. Beberapa waktu lalu disebut-

kan bahwa ada setidaknya 12 yang terancamasmelter
mangkrak karena masalah pendanaan. Dari jumlah ter-

sebut ada tiga bauksit yakni PT Dinamika Se-smelter
jahtera Mandiri, PT Laman Mining dan PT Kalbar Bumi

Perkasa.

Kemudian persoalan lain terkait dengan pasokan

listrik. Energi menjadi salah satu elemen penting. Apa-

kah jaringan listrik bisa sampai ke lokasi . Se-smelter
bagian besar perusahaan kemudian membangun

pembangkit sendiri yang sebagian besar berupa PLTU.

Sementara saat ini tekanan terhadap pemanfaatan ba-

tu bara semakin besar menuju emisi nol persen.

Meski demikian Irwandy menegaskan bahwa Pe-

merintah terus berusaha mencari cara untuk menga-

tasi masalah-masalah tersebut. Hal ini penting untuk

mendapatkan nilai tambah bagi setiap komoditi tam-

bang. ”Pengembangan jangka panjang harussmelter
dilihat dari hilirisasi ke hilir. Tidak hanya berhenti pada

intermediate produk,” terang Irwandy.

Impor Aluminium

Tidak hanya mengimpor alumina, Indonesia juga

masih mengimpor aluminium dalam jumlah besar. Da-

ta menyebutkan setiap tahun Indonesia membutuhkan

sekitar 1 juta ton aluminium. Sementara yang bisa dipa-

sok PT Inalum hanya 250 ribu ton. Sehingga masih ada

defisit .748 ribu ton logam aluminium yang diimpor

Pemerintah lewat Rencana Induk Pembangunan

Industri Nasional (RIPIN) pemesudah mematok target -

nuhan bahan baku hingga 2 juta ton di tahun 2035.

Apalagi kebutuhan logam aluminium akan meningkat.

Karena ada kenaikan untuk sel -kebutuhan baterai, ken

daraan listrik, dan energi baru terbarukan. Secara kon-

vensional kebutuhan aluminium lainnya meningkat

10% setiap tahunnya. Sehingga pada 2025 kebutuhan

logam diprediksi 11aluminium Indonesia mencapai

juta ton.

Masih tingginya impor alumina dan aluminium te-

lah menyebabkan -neraca perdagangan produk berba

sis aluminium di tahun 2020 masih negatif. Ini karena

sebagian besar aluminium pel t, alumiproduk seperti e -

nium foil, aluminium , dan aluminiumscrap ingot ma-

sih diimpor.

Dengan melihat kondisi demikian kehadiran

smelter aluminium untuk memenuhi kekudibutuhkan -

rangan logam aluminium di Indonesia. Untuk smelter
baru dengan kapasitas 3x250 ribu ton aluminium per

tahun memerlukan biaya investasi sekitar USD 1 2 mi- -

liar.

Kini Indonesia punya harapan ketika PT Adaro

Energy, Tbk lewat anak usahanya PT Adaro Aluminium

Indonesia akan membangun aluminium dismelter
Kawasan Industri Hijau terbesar dunia, PT Kalimantan

Industrial Park Indonesia, Kalimantan Utara. Untuk hal

ini, PT Adaro Aluminium Indonesia telah menandata-

ngani Surat Pernyataan Maksud Investasi (Letter of
Intention to Invest) pada 21 Desember 2021.

Indonesia sudah punya modal besar berupa sum-

ber daya bauksit meski tidak disebut kaya. Namun de-

ngan keberadaan bauksit yang cukup besar, harusnya

industri aluminium dapat tumbuh dan berkembang.

Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri

tetapi menjadi penyuplai pasar global. Itu dimulai dari

hilirisasi bauksit.
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PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI), perusahaan patungan akan mengolah bauksit menjadi alumina dengan kapasitas 1 juta ton per tahun.



T
AHUN 2021 ditutup dengan capaian positif

secara khusus di industri pertambangan.

Harga komoditi tambang di sepanjang tahun

2021 dalam trend menguat. Tidak terkecuali

batu bara yang sepanjang tahun terus men-

catat rekor baru.

TIDAK SECERAH 2021
TETAP MEMBARA MESKI

BATU BARA 2022

Perekonomian global yang mulai pulih menjadi

salah satu pemicu dari ”hijau” harga komoditi khu-

susnya batu bara. Mulai pulihnya aktivitas perekono-

mian di seluruh dunia membuat kebutuhan energi me-

ningkat. Ini kemudian mendorong kenaikan permin-

taan batu bara. Bahkan beberapa negara seperti Cina

dan India sempat mengalami krisis energi karena pa-

sokan batu bara yang tidak mampu memenuhi per-

mintaan.

Belum lagi kenaikan harga gas beberapa bulan

lalu telah membuat sebagian negara beralih ke batu

bara. Ini turut membantu kenaikan permintaan dan

tentu saja mendongkrak harga batu bara. Badan Energi

Internasional (EIA) mengatakan mengatakan jumlah

listrik yang dihasilkan di seluruh dunia dari batu bara

”melonjak menuju rekor tahunan baru” pada tahun

2021. Ini akan menempatkan permintaan batu bara

global pada posisi tertinggi sepanjang masa pada tahun

2022.

Seiring dengan desakan untuk mengurangi emisi

karbon, pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi

menunjukkan penurunan pada 2019 dan 2020. Namun

Salah satu komoditi tambang yang

paling bersinar di tahun 2021 adalah

batu bara. Salah satu sumber energi ini

bahkan sempat menyentuh angka

USD200 per ton. Banyak pihak

memperkirakan tahun 2022 masih

positif meski tidak semengkilap tahun

2021.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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di 2020 kembali naik dan EIA memperkirakan ada ke-

naikan 9 persen. Dalam Laporan Batubata EIA disebut-

kan di 2021 pemanfaatan pembangkit listrik dari batu

bara sebesar 10.350 terawatt per jam. Kembali lagi batu

bara menunjukkan diri sebagai sumber energi yang

lebih kompetitif dari sisi biaya.

EIA juga memperkirakan permintaan batu bara

seluruh dunia baik untuk pembangkit listrik maupun

untuk industri lain seperti semen dan baja akan tum-

buh 6% di tahun 2021. Memang kenaikan ini tidak me-

lampaui kenaikan pada periode 2013 dan 2014. Namun

kembali lagi pada pola cuaca dan pertumbuhan eko-

nomi.

Dari dalam negeri, di tahun 2021 ini, produksi batu

bara nasional mencapai 560 juta ton lebih rendah dari

target tahun ini sebesar 625 juta ton. Dari jumlah ter-

sebut untuk pemanfaatan dalam negeri mencapai

121,3 juta ton. Sementara Pemerintah menetapkan

target DMO tahun ini sebesar 137,5 juta ton. Tahun

depan diperkirakan tidak berbeda jauh dengan target

tahun 2021.

Pembangkit listrik menjadi penyerap terbesar di-

mana di tahun 2021 ini menyerap 113 juta ton. Semen-

tara di tahun 2020 menyerap 105 juta ton.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan produk-

si batu bara tidak tercapai di antaranya faktor cuaca.

”Kendala yang dihadapi perusahaan tambang sejak

pertengahan tahun 2021 sampai akhir tahun ini bera-

gam Namun ada fenomena alam yang cukup menjadi

penyebab tidak tercapainya target produksi. Di Kali-

mantan dan sekitarnya ada La Nina sehingga curah

hujan sangat tinggi yang mengganggu kegiatan operasi

produksi,” terang Direktur Pembinaan Program Mineral

dan Batubara, Ditjen Minerba Sunindyo Suryo Herdadi.

Untuk tahun 2022, pihak Ditjen Minerba sudah

melakukan atau permintaan pendapat padahearing

stakeholder khususnya rekan-rekan pelaku usaha.

”Untuk tahun 2022 khusus untuk kebutuhan domestik

sendiri estimasinya sebesar 190 juta metric ton. Sehing-

ga rentang produksi di tahun 2022 ada diantara kisaran

637 juta sampai 664 juta ton. Sampai saat ini masih di-

finalisasi,” terang Sunindyo. Ini berarti ada kenaikan

dari target produksi batu bara tahun 2021 yang dite-

tapkan sebesar 625 juta ton.

Semuanya masih akan dilihat perkembangan

sampai akhir tahun 2021. Juga dari pembahasan renca-

na kerja tahun 2022 yang sedang dibahas oleh Pemerin-

tah dan pelaku usaha. Termasuk dari sisi Pemerintah

dalam hal ini kebutuhan PNBP dan kebutuhan lainnya.

Hal lain yang juga sedang dibahas oleh Direktorat

Jenderal Mineral dan Batubara terkait harga patokan

batu bara untuk pasar domestik. ”Saat ini kami dari

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara bersama sta-

keholder terkait masih melakukan pembahasan harga
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Salah satu komoditi tambang yang paling bersinar di tahun 2021 adalah batu bara. Salah satu sumber energi ini bahkan sempat menyentuh angka USD200 per ton.
Banyak pihak memperkirakan tahun 2022 masih positif.



patokan batu bara secara khusus untuk kebutuhan

pembangkit listrik,” terang Sunindyo.

Tahun 2022?

Meski menghadapi tekanan global yang terus

mendorong energi global, permintaan batu bara masih

cukup tinggi. Badan Energi Internasional, EIA mem-

perkirakan produksi batu bara tahun 2022 masih tetap

kuat. ”Kami memperkirakan produksi batu bara akan

meningkat sebesar 48 juta ton tahun 2021 dan dengan

tambahan 38 juta pada tahun 2022,”demikian laporan

EIA terkini.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu-

bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengaku sulit

untuk membuat proyeksi terkait dengan harga batu

bara di 2022. ”Sulit untuk membuat proyeksi harga.

Trend harga saat ini terus menurun dan hampir pasti

tidak akan bisa kembali mencapai level tertinggi yang

pernah dialami di beberapa bulan lalu di 2021,” terang

Hendra.

Meski demikian Ia menyebutkan di awal 2022

kemungkinan harga masih cukup kuat, mengingat per-

mintaan diperkirakan masih tinggi di awal tahun kare-

na musim dingin. ”Di Tiongkok juga sedang fokus un-

tuk mengamankan pasokan batu bara jelang Olimpia-

de musim dingin,” ungkap Hendra.

Ia pun mengingatkan bahwa untuk tahun depan,

faktor penyebaran varian baru covid-19 juga masih ber-

pengaruh pada pergerakan harga batu bara. ”Jika pe-

nyebaran covid-19 bisa terkendali, perekonomian glo-

bal akan tumbuh lebih cepat dan mendorong pening-

katan permintaan energi,” tandasnya.

Waskito Tanuwjoyo, Direktur Tawabu Mineral Re-

sources mengaku optimis menyongsong tahun 2022.

“Saya prediksi permintaan batu bara tetap kuat atau

setidaknya stabil karena pertumbuhan ekonomi mulai

pulih pasca pandemi,” tandasnya.

Pertumbuhan ini ditopang selain oleh pasar tradi-

sional seperti Cina dan India juga beberapa negara di

kawasan Asean yang diperkirakan masih akan tum-

buh. ”Beberapa negara di Asean masih menggantung-
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Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara
Indonesia (APBI)

Meski menghadapi tekanan global yang terus mendorong energi global, permintaan batu bara masih cukup tinggi.



kan pasokan listriknya dari batu bara. Ada beberapa ne-

gara yang masih membangun PLTU yang kemungki-

nan mulai beroperasi,” ungkap Waskito.

Tidak hanya itu, Waskito melihat meski ada teka-

nan batu bara terkait dengan gerakan pengurangan

emisi, permintaannya masih cukup kuat. “Saya optimis

pasar batu bara tetap stabil paling tidak untuk lima

tahun mendatang karena untuk mengganti PLTU de-

ngan sumber energi baru dan terbarukan bukan per-

kara mudah,” katanya.

India dan Cina sejauh ini masih menjadi peng-

gerak utama. Bagi India, batu bara tetap menjadi sum-

ber energi utama di India. Menurut laporan EIA tahun

2021, konsumsi batu bara India akan meningkat pada

tingkat tahunan rata-rata 3,9% menjadi 1,18 miliar ton

pada tahun 2024. Ini didukung oleh tingkat pertum-

buhan PDB sebesar 7,4% antara tahun 2022 dan 2024

yang sebagian akan didorong oleh batu bara.

Demikian juga Cina sejauh ini masih membutuh-

kan batu bara dalam jumlah besar. Oleh karenanya

meski tidak bisa menyamai kondisi tahun 2021, pasar

batu bara di tahun 2022 masih akan tetap membara.

Terkait dengan pasokan batu bara ke pasar do-

mestik secara khusus soal harga untuk ketenagalistri-

kan, industri semen dan pupuk.
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Waskito Tanuwjoyo, Direktur Tawabu Mineral Resources

Ada beberapa negara yang masih membangun PLTU yang kemungkinan mulai beroperasi.



M
enjelang tutup tahun, Menteri Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tho-

hir merombak pengurus di sejumlah

perseroan plat merah temasuk di tiga

perusahaan yang tergabung dalam MIND

id.

Erick secara resmi merombak jajaran direksi dan

komisaris di PT Bukit asam (PTBA), PT Timah (Tins)

dan PT Antam. Bongkar pasang bos-bos tersebut dila-

kukan secara serentak dalam satu hari melalui Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), akhir

Desember lalu.

Di PTBA, Erick mendapuk Arsal Ismail sebagai

Direktur Utama, menggantikan Suryo Eko Hadianto.

Pengangkatan Arsal dihadiri pemegang saham, baik

secara virtual maupun secara fisik dengan tetap mem-

perhatikan protokol kesehatan.

”Pemegang saham mengusulkan pengangkatan

nama-nama ini sebagai anggota direksi dan komisaris

PT Bukit Asam” kata Komisaris Utama PTBA, Agus

Suhartono secara virtual.

TIGA BOS TAMBANG
BONGKAR PASANG

Di dunia batu bara, Arsal bukan orang baru. Dia

pernah menduduki posisi penting di beberapa perusa-

haan tambang batuan panas itu. Di PT Putra Muba Coal

saja, dirinya sudah menjabat Presiden Direktur (CEO)

selama delapan tahun, terhitung sejak 2012-2020.

Posisi yang sama juga pernah dijabatnya pada PT

Nuansa Cipta Coal Investment dan PT Bhumi Sriwijaya

Perdana Coal (BSPC). Ketiga perusahaan tambang ter-

sebut berada di bawah naungan MNC Group milik Hary

Tanoesoedibjo.

”Selama karir saya, saya sudah beberapa kali me-

megang beberapa perusahaan, terakhir saya bekerja di

Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga,” kata Arsal,

usai rapat luar biasa.

Dengan segudang pengalaman itu, Arsal dinilai

memiliki cukup bekal untuk membawa anak usaha

Inalum ini ke arah yang lebih progresif, di tengah harga

batubara yang melejit dalam beberapa bulan terakhir.

Apalagi dirinya juga sempat mencicipi posisi Di-

rektur di PT Bhakti Coal Resources serta Direktur

Marketing di Putra Muba Coal dan BSPC, suatu posisi

yang amat penting dalam ihwal penjualan batu bara.
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PTBA sendiri masih memiliki sejumlah pekerjaan

rumah (PR) di antaranya pengembangan proyek Pem-

bangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di area pasca tam-

bang, proyek angkutan batu bara dan proyek pengem-

bangan kendaraan operasional tambang berbasis lis-

trik.

PR ini tentu membutuhkan sentuhan dari seorang

pemimpin yang berpengalaman, agar sesuai dengan

program dan target yang sudah dicanangkan perusaha-

an. Kini, program-program yang menjadi PR tersebut

sudah menantikan gebrakan dari seorang Arsal.

Selain Arsal, perseroan juga mengangkat anggota

baru di beberapa direksi yaitu Suherman diangkat

sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, menggantikan

Dwi Fatan Liyana.

Kemudian Rafli Yandra diangkat sebagai Direktur

Pengembangan Usaha, menggantikan Fuad Iskandar

Zulkarnain. Di jajaran komisaris, perseroan meng-

angkat Devi Pradnya Paramita, menggantikan Jhoni

Ginting.

Achmad Ardianto Jadi Dirut Timah

Di Timah, pergantian sejumlah pucuk pimpinan

diklaim sebagai bentuk penyegaran perusahaan. Hal

ini diungkapkan oleh sekretaris perusahaan timah,

Abdullah Umar Baswedan saat memimpin konferensi

pers selepas RUPSLB.

”Riza Pahlevi Tabrani yang sebelumnya menjabat

sebagai Direktur Utama PT Timah Tbk digantikan oleh

Achmad Ardianto. Ini penyegaran, kita menghadapi

tantangan pertimahan ke depan, mudah-mudahan

jauh lebih baik” kata Abdullah.

Achmad Ardianto diketahui pernah menduduki

posisi Direktur Utama di PT Garam. Berdasarkan infor-

masi resmi, Achmad merupakan bos Perseroan sejak

tahun 2020. Sebelum menjadi bos Garam, pria lulusan

Belanda ini juga pernah menjabat sebagai Director of

Human Resources and Security EVP di PT Freeport

Indonesia.
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Perseroan melaksanakan RUPSLB dengan agenda tunggal yakni mengganti pengurus baru termasuk Direktur Utama.

Arsal Ismail (kiri), Nicholas D Kanter (tengah), dan Achmad Ardianto (kanan).



Sama seperti Arsal, pengalaman Achmad yang

sebelumnya pernah memimpin di beberapa perusaha-

an, terutama perusahaan BUMN, dinilai sudah cukup

untuk menahkodai perusahaan yang memiliki simbol

Tins ini.

Di Direksi lain, posisi Direktur Keuangan yang

semula dijabat oleh Wibisono, kini digantikan oleh M

Krisna Sjarif. Kemudian pada posisi Direktur SDM yang

semula dijabat oleh Muhammad Rizki, saat ini sudah

digantikan oleh Yennita.

Adapun Direktur Operasi yang semula dijabat

oleh Agung Pratama, kini berganti dengan Alwin Albar.

Direktur Pengembangan Usaha yang semula dijabat

oleh Alwin Albar digantikan oleh Purwoko.

Selain itu, dalam RUPSLB ini juga PT Timah me-

ngumumkan bahwa terdapat perubahan nomenklatur

dengan penghapusan Direktur Niaga pada Perseroan.

Nicholas D Kanter: Bos Vale yang Kini Jadi Bos

Antam

Bongkar pasang jajaran pengurus perusahaan

plat merah juga terjadi di PT Antam. Di perseroan

pengolah logam mulia ini, Menteri Erick menunjuk

mantan bos PT Vale, Nicholas D Kanter sebagai Direk-

tur Utama menggantikan Dana Amin yang sebelumnya

sudah menjabat sejak 19 Desember 2019.

Ya, Nicholas sebelumnya memang pernah be-

kerja di Vale. Di perusahaan global pengolah nikel ter-

sebut, Nicho, panggilan akrab Nicholas, bukan orang

sembarangan. Dirinya pernah menjabat sebagai Presi-

den Direktur Vale selama sembilan tahun, terhitung

sejak 2011 sampai 2020.

Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai

Head Of Country British Petroleum (BP) Indonesia,

perusahaan minyak bumi yang bermarkas di London,

Inggris pada tahun 2008. Di sini, Nicho membawahi se-

luruh bisnis BP di Indonesia serta memastikan pengin-

tegrasiannya.

Dengan sederet pengalaman yang cukup krusial

tersebut, Nicho dipercaya mampu membawa Antam

ke arah yang lebih maju. Apalagi hingga kuartal III,

Antam berhasil mencatatkan kinerja yang positif meski

masih dalam kondisi pandemi.

”Kami baru saja melaksanakan RUPSLB dengan

agenda tunggal yakni mengganti pengurus baru terma-

suk Direktur Utama,” kata Sekretaris Perusahaan An-

tam, Yulan Kustiyan dalam konferensi pers virtual.

Dalam RUPSLB, para pemegang saham perse-

roan juga telah menyetujui FX Sutijastoto sebagai Ko-

misaris Utama merangkap Komisaris Independen dan

Dilo Seno Widagdo sebagai Komisaris. Kemudian un-

tuk posisi Direktur Operasi dan Produksi, kini dijabat

oleh I Dewa Bagus Sugata Wirantaya sedangkan jaba-

tan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko kini di-

pimpin Elisabeth RT Siahaan.

Selain itu, terdapat perubahan nomenklatur jaba-

tan pada rapat tersebut, yang semula Direktur Operasi

dan Transformasi Bisnis, kini dipecah menjadi Direktur

Operasi dan Produksi serta Direktur Pengembangan

Usaha yang kini dijabat oleh Dolok Robert Silaban. Se-

mentara posisi Direktur Sumber Daya Manusia diisi

oleh Basar Simanjuntak.

”Selamat juga kepada dewan pegurus baru. Ha-

rapannya dari kami, agar bisa memberikan hasil yang

lebih baik kedepannya. Perseroan agar lebih akselerasi

dalam transformasi bisnis dan di tahun mendatang

bisa meningkat ebitdanya” kata Yulan.
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Komisaris

Komisaris Utama

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris

Komisaris

Komisaris

Direksi

Direktur Utama

Direktur Operasi

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko

Direktur SDM

Direktur Pengembangan Usaha

: M. Alfan Baharuddin

: Agus Rajani Panjaitan

: Satriya Hari Prasetya

: Danny Praditya

: Rustam Effendi

: Yudo Dwinanda Priadi

: Achmad Ardianto

: Alwin Albar

: M. Krisna Sjarif

: Yennita

: Purwoko

Susunan Pengurus Perseroan PT TIMAH, Tbk:

Bongkar pasang bos-bos tambang dilakukan secara serentak dalam satu hari
melalui RUPSLB, akhir Desember lalu.
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Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris

Komisaris

Komisaris

Komisaris

Dewan Direksi

Direktur Utama

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko

Direktur Operasi dan Produksi

Direktur SDM

Direktur Pengembangan Usaha

: Agus Suhartono

: Andi Pahril Pawi

: Devi Pradnya Paramita

: Irwandy Arif

: Edmar Piterdono Hamzah

: Carlo Brix Tewu

: Arsal Ismail

: Farida Thamrin

: Suhedi

: Suherman

: Rafli Yandra

Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris

Komisaris

Dewan Direksi

Direktur Utama

Direktur Operasi dan Produksi

Direktur Pengembangan Usaha

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko

Direktur Sumber Daya Manusia

: F.X. Sutijastoto

: Gumilar Rusliwa Somantri

: Anang Sri Kusuwardono

: Bambang Sunarwibowo

: Dilo Seno Widagdo

: Nicholas D. Kanter

: I Dewa Bagus Sugata Wirantaya

: Dolok Robert Silaban

: Elisabeth RT Siahaan

: Basar Simanjuntak

Susunan Pengurus Perseroan PT Bukit Asam, Tbk:

Susunan Pengurus Perseroan PT Antam, Tbk:



B
erkah lonjakan harga batu bara membuat

kantong PT Bumi Resources Tbk makin te-

bal. Namun Direktur Perseroan Sri Dharma-

yanti, tak tampak sumringah saat menyam-

paikan kinerja keuangan hingga kuartal

ketiga 2021, pada pertengahan Desember lalu. Musa-

babnya proposal perpanjangan kontrak anak usaha

yang menjadi andalan perusahaan, belum direstui

pemerintah.

WAS-WAS DI UJUNG TENGGAT
Bumi Resources mencetak rugi pada periode se-

belumnya, dan saat ini berbalik mengantongi untung,

sebesar USD 243 juta. Torehan positif itu diperoleh da-

lam kondisi operasional yang sedang terganggu akibat

tingginya curah hujan, beberapa bulan belakangan. Di

saat yang sama, Dharmayanti cemas lantaran kepas-

tian izin lanjutan Kaltim Prima masih menggantung.

Bagi Bumi, Kaltim Prima merupakan anak emas.

Perusahaan yang beroperasi di Sangatta dan Bengalon,

Kalimantan Timur itu, memiliki luas area sekitar 85 ribu

hektare. Pekerjanya sebanyak 26 ribu orang. Tiap tahun

menghasilkan batu bara hingga 60 juta ton saban ta-

hun, sehingga tercatat sebagai produsen batu bara

nomor wahid di Indonesia.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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Kata Dharmayanti, Kaltim Prima sudah menga-

jukan permohonan perpanjangan kontrak sejak jauh-

jauh hari. Melengkapi syarat administrasi, teknis opera-

sional, serta dokumen tata kelola lingkungan dan fi-

nansial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2020 alias UU Minerba terbaru, pemegang Perjanjian

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau

PKP2B berhak mendapat perpanjangan, berupa Izin

Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan sejumlah

syarat. Pemegang PKP2B seperti Kaltim Prima, wajib

meningkatkan setoran pajak dan membangun proyek

hilirisasi.

Aturan tersebut memuat kategori hilirisasi yang

dibatasi tujuh jenis, yaitu peningkatan kadar, pem-

buatan briket, kokas, pencairan atau ,coal liquefaction

gasifikasi, campuran batu bara-air atau dancoal slurry

coal water mixture, serta pembangkit listrik mulut

tambang. Kaltim Prima berencana mengembangkan

gasifikasi, mengubah batu bara menjadi metanol.

Untuk merealisasikan rencana itu, induk usaha

Kaltim Prima, yaitu Grup Bakrie melalui PT Bakrie Ca-

pital Indonesia membentuk konsorsium dengan PT

Ithaca Resources dan Air Products and Chemicals Inc,

pada Mei 2020 lalu. Mereka meneken perjanjian defi-

nitif kontrak investasi senilai lebih dari USD 2 miliar,

untuk membangun pabrik metanol. Lokasi proyek be-

rada di Bengalon. Kaltim Prima ditunjuk sebagai pe-

masok bahan baku batu bara.

”Perseroan sudah memenuhi persyaratan-per-

syaratan untuk mendapat perpanjangan. Kami masih

menunggu surat keputusan dari pemerintah,” kata

Dharmayanti, dua pekan sebelum tenggat kontrak

habis.

Konsorsium besutan Grup Bakrie akan mengu-

bah batu bara muda melalui tahap gasifikasi menjadi

gas alam sintetis atau , kemudian diproses lagisyngas

menjadi produk akhir metanol, yang juga menghasil-

kan produk sampingan bubuk sulfur.
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Sri Dharmayanti

Kaltim Prima Coal berencana mengembangkan gasifikasi, mengubah batu bara menjadi metanol.



Ithaca, perusahaan sumber daya alam milik

Salim Group yang memiliki tambang batu bara di Kutai

Timur, berperan sebagai pemasok bahan baku, sama

seperti Kaltim Prima. Sementara Air Products akan ber-

tugas sebagai teknisi dalam proses pengolahan batu

bara sampai menjadi metanol dan .slurry

Selain bertanggung jawab dalam hal teknologi,

Air Products juga ikut menggelontorkan modal inves-

tasi. Perusahaan asal Amerika Serikat yang meng-

akuisisi temuan teknologi dari Royal Dutch Shell dan

General Electric Company ini, turut memboyong duit

ke Indonesia.

Gelisah Penciutan Lahan

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Dit-

jen Minerba Kementerian ESDM, Sujatmiko membe-

narkan, Kaltim Prima sudah mengajukan proposal per-

panjangan. Namun, pemerintah mengaku masih butuh

waktu untuk mengevaluasi, meskipun tenggatnya

hampir habis. Alasannya, proposal tersebut perlu disi-

sir dengan melibatkan ahli geologi, asosiasi, dan aka-

demisi.

Menurutnya, perpanjangan kontrak tambang te-

lah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Per-

tambangan Minerba. Kaltim Prima dipastikan dapat

mendapat perpanjangan sebelum jatuh tempo. Tinggal

persoalannya terkait penciutan lahan. Selama proses

evaluasi, pemerintah melihat rencana produksi, cada-

ngan, dan tata ruang yang diajukan Kaltim Prima, untuk

menjadi landasan bagi Menteri ESDM memutuskan

penciutan lahan.

Bagi Kaltim Prima, penciutan lahan menjadi ma-

salah yang mengkhawatirkan. Jika berkaca dari anak

usaha Bumi Resources pemegang PKP2B yang lain,

yaitu PT Arutmin Indonesia yang lebih dulu melewati

fase kritis, kontraknya habis pada November 2020 lalu,

lahannya kini dikerutkan sekitar 40 persen dari luasan
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semula 57 ribu hektare, maka tak menutup kemung-

kinan Kaltim Prima juga mengalami nasib yang sama.

Regulasi yang terbit pada September 2021 itu, me-

muat bahwa keputusan penciutan lahan bergantung

pada permohonan Rencana Pengembangan Seluruh

Wilayah dari pemegang PKP2B. Perusahaan dapat me-

minta lahannya dikerutkan atau tidak, dengan disertai

alasan teknis dan nonteknis. Tapi penentuan hasil

akhirnya berada di tangan Menteri ESDM.

Saat ditanya soal kemungkinan penciutan lahan

Kaltim Prima, Sujatmiko enggan menjawab. Di peng-

hujung tenggat, Kaltim Prima masih belum tahu kepas-

tian nasibnya. Namun terlepas dari itu, Kaltim Prima

masih merencanakan belanja modal dan produksi

batu bara pada tahun 2022 sama seperti tahun-tahun

sebelumnya. Tetap melaju meski kontrak menggan-

tung.

Napak Tilas Sang Raksasa

PT Kaltim Prima Coal berdiri pada 1982. British

Petroleum International Ltd (BP) dan Conzinc Rio Tinto

of Australia Ltd adalah dua perusahaan multinasional

yang membangun Kaltim Prima. Lokasi tambangnya

dekat dengan pantai, menjadi keuntungan tambahan,

di samping keunggulan lain berupa kadar batu bara

yang diminati pasar dan luas konsesi yang memben-

tang lebar.

Kaltim Prima berkali-kali melewati masa transisi

kepemilikan, yang diwarnai drama konflik elite. Pada

tahun 2003, Kalimantan Coal Ltd dan Sangatta Holding

Ltd sempat singgah jadi pemilik Kaltim Prima, hingga

dua tahun kemudian diambil alih secara penuh oleh PT

Bumi Resources Tbk milik Bakrie Group. Dalam perja-

lanannya, keluarga Bakrie menggaet konglomerasi

asal India dan Tiongkok, Tata Power dan China Invest-

ment Corporation.

Mereka berbagi porsi saham dengan komposisi

dominan tetap dipegang keluarga Bakrie. Salah satu

tujuan kongsi ini untuk mengamankan pasar kon-

vensional global, India dan Tiongkok. Ekspor batu bara

Kaltim Prima sudah melebar sampai ke Jepang, Fili-

pina, Malaysia, Taiwan, Thailand, Korea, Italia, Brunei

Darussalam, hingga Pakistan. Namun porsi terbesar-

nya berada di pasar domestik.

Untuk mendukung operasionalnya, tambang Kal-

tim Prima di Sangatta memiliki pembangkit listrik

mandiri, berkapasitas 3x18 megawatt dan 2x5 mega-

watt. Sebagian dayanya dialirkan lewat PT Perusahaan

Listrik Negara untuk menerangi rumah-rumah warga

lingkar tambang.

Saat ini, jumlah sumber daya batu bara Kaltim

Prima tercatat sekitar 7 miliar ton dengan cadangan se-

besar 1 miliar ton lebih, tersebar sebanyak 948 juta ton

di Sangatta dan 230 juta ton di Bengalon.

Pengapalan komersial perdana Kaltim Prima dila-

kukan pada tahun 1992. Kala itu, produksinya masih

sebesar 7 juta ton, kemudian naik perlahan-lahan, dan

kini berada di level 60 juta ton tiap tahun. Kaltim Prima

lama dikenal sebagai lumbung emas hitam raksasa di

Indonesia.

Dok. CNBC

Untuk mendukung operasionalnya, tambang KPC di Sangatta memiliki pembangkit listrik mandiri, berkapasitas 3x18 megawatt dan 2x5 megawatt.



P
enghargaan Lingkungan kembali digelar Ke-

menterian Lingkungan Hidup dan Kehuta-

nan (KLHK). Anugerah Program Penilaian

Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Penge-

lolaan Lingkungan Hidup (PROPER) meru-

pakan ajang tahunan untuk memberi apresiasi bagi

perusahan yang berkomitmen. Di ajang kali ini ada 47

perusahaan yang menerima PROPER Emas yang me-

nerima langsung Piala dihadapan Wakil Presiden KH.

Ma’aruf Amin dan Menteri KLHK Siti Nurbaya.

DI LINGKUP TAMBANG

PARA PERAIH PROPER EMAS

Dari data 47 perusahaan tersebut, ada beberapa

perusahaan tambang yang sukses meraih pengharga-

an tertinggi dari sisi tata kelola lingkungan. Ini memper-

tahankan tradisi yang sudah ada dalam beberapa ta-

hun terakhir. Meski harus diakui dibanding sektor lain,

sektor pertambangan terbilang sedikit.

PROPER merupakan penghargaan yang diberi-

kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK) kepada perusahaan terkait kinerja pengelo-

laan lingkungan. Ada empat kategori mulai dari yang

terburuk yakni Kategori HITAM, Kategori BIRU, Kate-

gori HIJAU dan Kategori EMAS. Khusus untuk peraih

PROPER EMAS dilaksanakan di Kantor Wakil Presiden,

Jakarta, (28/12).

Tahun 2021, KLHK melakukan evaluasi pada

2.583 perusahaan dengan penilaian katagori HITAM,

MERAH, BIRU, HIJAU dan EMAS. Adapun perusahaan

yang meraih PROPER MERAH sebanyak 645 perusa-

haan, PROPER BIRU sebanyak 1.670 Perusahaan, PRO-

PER HIJAU bagi 186 perusahaan dan PROPER EMAS

Sebanyak 47 Perusahaan. Sementara yang meraih

PROPER HITAM tidak ada.

PROPER EMAS merupakan penghargaan tertinggi

yang dianugerahkan kepada perusahaan yang terbukti

Kali ini ada empat perusahaan

tambang yang kembali meraih

PROPER EMAS. Bahkan PT Berau Coal

meraih dua PROPER EMAS. Ini menjadi

bukti komitmen perusahaan pada

aspek lingkungan yang semakin

mendapat pengakuan.

EGENIUS SODA
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menerapkan sistem manajemen lingkungan yang baik

meliputi penerapan efisiensi energi, penurunan emisi,

efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air,

pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, pengura-

ngan dan pemanfaatan limbah non B3, serta perlin-

dungan keakenaragaman hayati.

Tidak hanya aspek manajemen lingkungan, PRO-

PER juga menyoroti upaya pemberdayaan masyarakat,

tanggap bencana, dan inovasi sosial yang telah diterap-

kan perusahaan.

Dari 47 perusahaan yang sukses menggondol

PROPER EMAS, empat perusahaan tambang yang. Ke-

empat perusahaan tambang tersebut adalah PT Berau

Coal, PT Adaro Indonesia, PT Bukit Asam,Tbk dan PT

Timah,Tbk.

Namun dari keempat perusahaan ini, hanya ada

dua perusahaan yakni PT Berau Coal dan PT Adaro In-

donesia yang terkait kegiatan operasi produksi. Se-

mentara PT Timah,Tbk PROPER EMAS diraih oleh anak

usahanya yakni PT Timah Metalurgi Muntok, perusaha-

an pengolahan pemurnian timah. Lalu PTBA, PROPER

EMAS diraih anak usaha PT Pelabuhan Tarahan.

Catatan penting ditorehkan perusahaan tambang

batu bara PT Berau Coal sukses meraih Anugerah suk-

ses menggondol dua PROPER EMAS yakni PT Berau

Coal Sambarata dan PT Berau Coal Lati. Inisite site

menjadi perusahaan tambang batu bara pertama yang

sukses meraih dua PROPER EMAS di tahun yang sama.

Selain itu, PT Berau Coal juga meraih PROPER HIJAU

untuk Binungan.site

Direktur Operasional & HSE PT Berau Coal Arief

Wiedhartono dan General Manager System Complian-

ce & Environment PT Berau Coal Febriwiadi Djali me-

nerima langsung Penghargaan PROPER Emas. PRO-

PER EMAS diberikan pada perusahaan-perusahaan

yang dinilai memenuhi EMAS dan telahpassing grade

menunjukkan konsistensi meraih peringkat HIJAU pa-

da 2 periode PROPER sebelumnya. Juga menunjukkan

satu program inovasi sosial yang dimiliki perusahaan.

Direktur Operasional dan HSE PT Berau Coal,

Arief Wiedhartono yang hadir dalam acara penganuge-

rahan penghargaan tersebut pun turut bersyukur. Ini

merupakan kali pertama perusahaan pertambangan

yang memiliki operasi di Berau ini mendapatkan pre-

dikat emas setelah berturut-turut meraih peringkat

HIJAU.

”Kami bersyukur atas raihan dua PROPER EMAS

untuk Lati dan Sambarata serta satu PROPERsite site

HIJAU untuk Binungan. Kami telah berhasil mem-site

buat pencapaian baru dalam pengelolaan lingkungan

dan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi sosial.

Capaian ini merupakan wujud konsistensi dalam men-

jalankan operasional yang bertanggung jawab terha-

dap lingkungan serta memberikan perhatian dan man-

faat ke masyarakat.” ujar Arief.

Kepala Teknik Tambang PT Berau Coal, Feri Indra-

yana juga menambahkan bahwa mendapatkan raihan

PROPER EMAS bukanlah hal yang mudah, butuh kon-

sistensi seluruh pekerja di lini operasi untuk mewujud-

kannya.
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Dari data 47 perusahaan, ada beberapa perusahaan tambang yang sukses meraih penghargaan tertinggi dari sisi tata kelola lingkungan.



”Penghargaan ini adalah wujud komitmen tinggi

dan kerja keras dari seluruh pekerja PT Berau Coal dan

Mitra Kerja terhadap pengelolaan lingkungan yang be-

yond compliance dan fokus terhadap program pem-

berdayaan masyarakat yang berdampak serta berke-

lanjutan. Raihan ini tidak mudah sehingga benar-benar

menjadi amanah yang perlu kita jaga untuk terus beru-

paya menciptakan operasional yang selamat, hijau dan

produktif,” tambah Feri.

Penghargaan PROPER EMAS ini merupakan wu-

jud komitmen PT Berau Coal dalam melakukan tata

kelola lingkungan (di atas yangbeyond compliance

dipersyaratkan), turut berkontribusi dalam efisiensi

energi dan melakukan program-program pemberda-

yaan yang berdampak positif serta berkesinambungan

untuk masyarakat.

Kali Keempat untuk PT Adaro Energy, Tbk

Perusahaan tambang, PT Adaro Energy, Tbk.

(ADRO) kembali menyabet penghargaan PROPER

EMAS. Ini merupakan kali keempat bagi perusahaan

tambang batu bara papan atas ini. Kepala Teknik Tam-

bang Adaro, Suhernomo mengatakan, penghargaan ini

merupakan tonggak sejarah bagi perseroan yang di-

peroleh dari hasil kerja keras seluruh pihak.

”Penghargaan Proper tidak hanya menilai satu

aspek saja, tapi dari berbagai aspek, mulai pengelolaan

lingkungan, , hingga pemberda-good mining practice

yaan masyarakat sekitar,” ungkap Suhernomo.

Sejalan dengan penghargaan ini, Suhernomo me-

negaskan bahwa ke depan perseroan akan menguat-

kan sinergi antarfungsi dalam rangka mencapai tujuan

menciptakan masyarakat pascatambang yang mandiri.

CSR Department Head Adaro Leni Marlina me-

nambahkan, dalam penilaian Proper tahun ini, Adaro

mengusung program sinergi antara perencanaan pas-

catambang dengan pemberdayaan madu kelulut di

masyarakat.

”Adaro memiliki konsep budidaya madu kelulut

di area penelitian dan pengembangan pascatambang-

nya. Konsep ini kemudian kami aplikasikan kepada

UMKM Istana Kelulut binaan CSR di Kabupaten Bala-

ngan,” terang Leni.

Leni pun menjelaskan program pengembangan

Istana Kelulut telah berhasil menjadi salah satu ung-

gulan dalam Program Inovasi Sosial Lingkungan Adaro

melalui perubahan metode budidaya madu kelulut di

masyarakat. Pola ini mampu menggantikan pola te-

bang pohon menjadi budidaya berkelanjutan melalui

sarang buatan.

Selain itu, dengan program ini Adaro berhasil

memperkenalkan konsep good manufacturing prac-

tice melalui inovasi mesin panen otomatis dan perbai-

kan kemasan serta pelengkapan izin edar.

PT Timah Tbk Unit Metalurgi Muntok

Anak usaha PT Timah,Tbk untuk metalurgi Mun-

tok juga berhasil meraih penghargaan PROPER EMAS
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PT Bukit Asam, Tbk. hampir setiap tahun dalam delapan tahun terakhir, selalu tertera dalam daftar peraih PROPER EMAS.



tahun 2021. Penghargaan PROPER EMAS ini diterima

langsung oleh Direktur Operasi dan Produksi PT Timah

Tbk, Alwin Albar. Sebelumnya Unit Metalurgi Muntok

selama dua tahun berturut-turut berhasil meraih PRO-

PER HIJAU.

Selain PT Timah Tbk Unit Metalurgi Muntok yang

meraih PROPER EMAS, PT Timah,Tbk Wilayah Opera-

sional Kundur dan PT Timah Tbk Unit Penambangan

Belitung Batu Besi juga berhasil meraih PROPER Hijau

tahun 2021. Sementara itu ada lima unit di PT Timah

Tbk yang meraih PROPER Biru yakni tiga Unit di Pro-

duksi Darat Bangka (UPDB) 3, Unit Produksi Belitung

(UPB), dan Unit Penambangan Timah Primer (UPTP)

Tambang Pemali.

Diraihnya PROPER Emas menunjukkan komit-

men dan kemajuan PT Timah,Tbk dalam aspek penge-

lolaan lingkungan yang berkelanjutan. Didalamnya ada

beberapa aspek yang menjadi penilaian seperti tingkat

ketaatan perusahaan lingkungan terhadap peraturan

lingkungan.

”Evaluasi tingkat ketaatan perusahaan terhadap

peraturan menunjukkan kinerja yang tampak cukup

menggembirakan, meskipun dalam masa pandemi,”

katanya.

Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk Abdullah

Umar Baswedan mengatakan, ini merupakan tahun

pertama PT Timah Tbk meraih PROPER Emas. Capaian

ini menurutnnya merupakan usaha konkrit PT Timah

Tbk sebagai perusahaan pertambangan untuk menjadi

lebih baik dalam pengelolaan lingkungan dan pember-

dayaan masyarakat.

”Perusahaan terus berupaya maksimal untuk me-

ningkatkan inovasi pengelolaan lingkungan yang ber-

basis pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan

visi perusahaan untuk menjadi perusahaan pertamba-

ngan terkemuka yang ramah lingkungan,” ungkap Ab-

dullah.

Raihan PROPER EMAS akan memacu semangat

inovasi perusahaan dalam meningkatkan standar pe-

ngelolaan dan pelestarian lingkungan serta pemberda-

yaan masyarakat.

”Perusahaan terus berkomitmen untuk mening-

katkan pengelolaan lingkungan yang tujuannya untuk

memperluas cakupan pengelolaan lingkungan yang di-

integrasikan dengan proses bisnis perusahaan. Kita be-

rupaya untuk bisa mempertahankan PROPER Emas

ini,” tutupnya.

Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan

Salah satu perusahaan tambang yang menjadi

langganan peraih PROPER Emas adalah PT Bukit

Asam, Tbk. Hampir setiap tahun dalam delapan tahun

terakhir, nama BUMN tambang batu bara ini selalu ter-

tera dalam daftar peraih PROPER EMAS. Kali ini peng-

hargaan PROPER EMAS untuk Unit Pelabuhan Tarahan

diterima langsung Direktur Utama Bukit Asam, Arsal

Ismail yang baru diangkat beberapa waktu sebelum-

nya.
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Direktur Utama Bukit Asam Arsal Ismail menegas-

kan bahwa PROPER EMAS yang diraih adalah bukti

kinerja seluruh insan Bukit Asam yang terus berkon-

tribusi dan bekerja optimal dalam mewujudkan penge-

lolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam ajang PROPER 2021 yang bertajuk ”PRO-

PER: Inovasi Sosial untuk Indonesia Maju” tersebut,

Bukit Asam meraih kategori Emas untuk Pelabuhan

Tarahan. Adapun inovasi-inovasi yang dilaksanakan

oleh Bukit Asam Pelabuhan Tarahan di antaranya efi-

siensi energi melalui re-enginering sudut belt plough

chute dengan penurunan pemakaian energi sebesar

1.225.869 kWh atau setara 4.416Gjoule.

Kemudian efisiensi air melalui pengurangan air

operasional dengan modifikasi tipe men-water spray

jadi . Penurunan pemakaian air bersih sebe-water mist

sar 338 m3. Lalu ada Implementasi metode stop and go

dalam operasional pembongkaran batu bara dengan

penurunan emisi setara 68 tonCO e.2

Inovasi lainnya berupa pengurangan limbah oli

bekas sebesar 2.88 ton dan pemanfataan limbah non

B3 anorganik sebesar 2,75 ton. Juga penangkaran sat-

wa langka burung jalak bali dengan kontribusi penang-

karan satwa langka sebesar 4%.

Perusahaan juga melakukan inovasi ”Bamboo for

Life” yang mencakup program tusuk sate dan penana-

man bambu, produk turunan cuka bambu, pemanfa-

atan limbah karet bender berbasis CSV, hingga central

market ”Pasar Kampoeng SI OKE”.

Selain kategori Emas, Bukit Asam juga berhasil

meraih penghargaan PROPER kategori Hijau untuk

Unit Pertambangan Tanjung Enim melalui sejumlah

langkah efisiensi seperti program elektrifikasi, pengu-

rangan limbah oli bekas, dan penggunaan kembali air

dari tambang untuk pembersihan coal handling facility

(CHF).

Tidak hanya itu, Dermaga Kertapati turut pula me-

nyumbangkan penghargaan PROPER kategori Hijau

untuk sejumlah program efisiensi, di antaranya perba-

ikan , , dan perbaikan ins-capsitor bank extend oil trafo

talasi jalur pipa air.

Dengan berbagai program yang dilakukan serta

apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada

Bukit Asam melalui PROPER. Tentunya hal ini kian me-

motivasi Bukit Asam untuk terus memberikan kontri-

busi terbaik bagi Indonesia. Bukit Asam berkomitmen

untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masya-

rakat sekitar, membangun hubungan yang harmonis di
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tengah-tengah lingkungan yang lestari, serta memberi

manfaat seluas-luasnya kepada pemangku kepenti-

ngan.

Dalam laporannya Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya menyebutkan tingkat

ketaatan perusahaan terhadap lingkungan menjadi

75%. Dari evaluasi yang dilakukan akhirnya perusahaan

yang meraih PROPER EMAS ada 47 perusahaan.

”Pemerintah dalam hal ini KLHK sebagai fasili-

tator Pelaksana bersama Dewan Pertimbangan PRO-

PER sedang dan akan berusaha terus meneruh me-

ngembangkan kinerja perusahaan dalam kontribusi

terhadap kualitas lingkungan yang semakin baik. Tek-

nik, metode, orientasi dan segala daya upaya terus di-

eksplorasi oleh Dewan Pertimbangan PROPER dengan

scientific based efident basedan untuk kinerja lingku-

ngan,” tandas Menteri Siti.

Menteri Siti pun menegaskan semuanya dilaku-

kan atas tujuan sebaik-baiknya Pemerintah bisa men-

dorong upaya pengendalian lingkungan dan keseimba-

ngan dalam upaya ekonomi dan investasi dengan ke-

seimbangan lingkungan.

Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyam-

paikan selama 24 tahun PROPER telah berkembang

menjadi platform bagi dunia usaha untuk melakukan

praktek bisnis yang berkelanjutan dengan menerapkan

prinsip ekonomi hijau.

Dunia usaha harus memperhatikan lingkungan

sekitar baik lingkungan fisik, non fisik maupun lingku-

ngan sosial. Secara khusus saya menyambut baik krite-

ria sensitifitas dalam cepat tanggap kebencanaan seba-

gai respon terhadap pandemi Covid-19 sebagai kriteria

baru di aspek pemberdayaan masyarakat yang ditam-

bahkan sejak tahun 2020,” tandas Wakil Presiden KH

Ma’ruf Amin.

Wakil Presiden mendorong peran aktif dunia usa-

ha dalam mengatasi perubahan iklim dan pengelolaan

lingkungan berkelanjutan salah satunya adalah turut

berpartisipasi dalam mencapai Indonesia forestry and

other land using 2030 untuk menekan dampak negatif

perubahan iklim.

Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indone-

sia, Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada para

penerima PROPER yang telah menunjukkan komit-

mennya dalam pengelolaan lingkungan dalam men-

jalankan usaha.

”Selamat kepada perusahaan penerima PROPER

kategori baik, anda adalah sumber inspirasi dan moti-

vasi karena berhasil mengelola lingkungan hidup yang

lestari. Bagi KLHK selama dan masih banyak pekerjaan

berat yang harus dilakukan untuk mengawal lingku-

ngan hidup yang lestari. Tidak hanya melibatkan dunia

usaha tapi juga lainnya dalam rangka menyelamatkan

lingkungan dan bumi,” pungkasnya.
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P
uluhan alat berat berkelir kuning dan putih

berderet menganggur terparkir di bibir tam-

bang. Sekujur bodinya dipenuhi lumpur ta-

nah, tampak jelas habis dipakai bekerja ke-

ras mengeruk batu bara. Alat berat berjenis

buldoser, kendaraan penggali, dan truk jungkit itu disita

Kepolisian Resor Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

dari penambang ilegal, pertengahan Desember lalu.

DI LAHAN TAK BERTUAN

POLITISI BANTENG

Polisi menyergap para pelaku lewat operasi tang-

kap tangan di area tambang liar di Desa Mangkalapi,

Kecamatan Teluk Kepayang. Kepala Seksi Humas Pol-

res Tanah Bumbu, AKP Ibrahim Made mengatakan, pe-

ngerukan batu bara dilakukan menggunakan bendera

PT Saraba Kawa, perusahaan pemegang izin usaha

pertambangan yang tidak berproduksi sejak 2020.

Polisi menetapkan Saipul Rahman dan Fadlul

Rakhman sebagai tersangka, masing-masing merupa-

kan direktur utama dan Kepala Teknik Tambang Saraba

Kawa. Polisi juga menangkap dua warga Tiongkok dan

tiga orang lokal yang bertugas sebagai penerjemah.

Statusnya sebagai saksi.

Mereka ikut ditangkap karena diduga melakukan

pekerjaan di lokasi kejadian perkara. Saat diperiksa,

warga Tiongkok tersebut mengantongi izin tinggal ter-

batas sebagai tenaga ahli pemegang Visa C312, dan ter-

daftar bekerja di Saraba Kawa. Visa C312 merupakan

jenis visa untuk orang asing yang akan bekerja di Indo-

nesia dalam waktu tertentu.

Nama Saraba Kawa lumayan tenar di Tanah Bum-

bu. Perusahaan ini milik Syafruddin H Maming, kakak

Mardani H Maming Ketua Umum Himpunan Pengu-

Lewat operasi tangkap tangan, polisi

meringkus bos PT Saraba Kawa di

lokasi tambang ilegal. Diduga

menggarong bekas lahan PT Arutmin

Indonesia. Saraba Kawa dimiliki oleh

Syafruddin H Maming, politisi PDIP

yang sempat duduk di Senayan.
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saha Muda Indonesia yang pernah menjabat sebagai

bupati Tanah Bumbu dua periode. Syafruddin sempat

duduk di kursi DPR RI. Ia terpilih pada tahun 2019,

namun di tengah perjalanan mundur lantaran maju di

pilkada Tanah Bumbu. Syafruddin kala itu mencalon-

kan diri berpasangan dengan Alpiya Rakhman. Ia kalah

tipis dari pesaingnya, Zairullah Azhar dan Muhammad

Rusli.

Saraba Kawa disinyalir menambang di luar titik

koordinat yang semestinya, melewati garis konsesinya

yang sah, dan masuk ke area milik PT Arutmin Indone-

sia, milik Kelompok Usaha Bakrie. Blok tambang Arut-

min dan konsesi Saraba Kawa di Mangkalapi memang

beririsan, saling berdekatan. Dari pemeriksaan, Saraba

Kawa tidak pegang dokumen kontrak atau kerjasama

dengan Arutmin. Sehingga dapat dipastikan, tindakan-

nya di area tersebut melanggar hukum.

”Saraba Kawa tidak memiliki izin atau legalitas

menambang mbangan di area yang diamankan,” ujar

AKP Ibrahim Made.

Emas hitam yang dikeruk oleh Saraba Kawa dari

Mangkalapi dijual melalui dua jalur pelabuhan, yaitu

milik PT Satui Baratama dan PT Borneo Indo Raya.

Tumpukan batu bara milik Saraba yang ada di Pelabu-

han, beserta tongkangnya, kini diberi garis polisi.

Satui Baratama kini dikenal sebagai PT Pelabu-

han Swangi Indah. Lokasi operasinya di Batulicin, Ta-

nah Bumbu. Pelabuhan Swangi meneken perjanjian

dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabu-

han (KSOP) Kelas III Kotabaru-Batulicin, Ditjen Perhu-

bungan Laut Kementerian Perhubungan, pada Okto-

ber 2019. Pembangunan pelabuhannya menelan inves-

tasi Rp 150 miliar, dan mendapat izin operasi selama 21

tahun. Kursi pucuk pimpinan diduduki Krismarsyaf

Tamba. Pada penggerebekan itu, polisi menetapkan

pria berinisial F yang menjabat sebagai direktur Pelabu-

han Swangi.
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Polisi mengendus penggangsiran oleh kelompok

Saraba Kawa di Mangkalapi ini, sudah dilakukan sejak

tahun 2016 dengan siasat berpindah-pindah dari satu

titik ke titik yang lain.

Kilah Maming

Nama Syafruddin H Maming ikut terseret dalam

penangkapan direktur utama Saraba Kawa. Politisi Par-

tai Banteng ini pemilik sekaligus komisaris perusaha-

an. Tak lama selepas penggerebekan, polisi

memanggil dan memintai keterangan pria yang karib

dipanggil Haji Cuncung itu.

Syafruddin menyatakan tak terima dirinya dan

perusahaannya dianggap terlibat dalam aksi tambang

liar di Mangkalapi. Ia mengakui dua tersangka, Saipul

Rahman dan Fadlul Rakhman, memang anak buahnya,

tapi perbuatan mereka di luar pengetahuannya. Tinda-

kannya dilakukan murni atas nama pribadi, bukan titah

darinya atau bahkan difasilitasi oleh Saraba kawa.

Syafruddin merupakan penggiat PDIP di Kaliman-

tan Selatan. Pada 2010-2015, ia ketua PDI Perjuangan

Kecamatan Batulicin. Sejak 2017, ia adalah wakil ketua

PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kariernya

terus menanjak. Pada 2019-2020, ia terpilih sebagai

anggota DPR. Ia kemudian mundur, karena maju seba-

gai anggota DPR.

Kata Syafruddin, Saraba Kawa selama ini hanya

menggarap area yang sah dan legal sesuai IUP yang

dipegang, tidak melebar ke mana-mana. Izin Saraba

Kawa terdaftar di sistem informasi Kementerian ESDM,

diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada

2015 dengan luas sekitar 400 hektare.

”Saya tidak tahu soal kasus tersebut. Apa yang

dilakukan adalah urusan pribadinya, dan sama sekali

tak ada kaitannya dengan perusahaan,” tegas politisi

Partai Banteng itu.

Dua warga negara asal Tiongkok yang ditangkap,

juga diakui oleh Syafruddin sebagai tenaga kerja asing

di Saraba Kawa. Namun keduanya tidak ikut menam-

bang. Saat itu, mereka sedang bekerja mengawasi

karyawan salah satu kontraktor mitra yang menggarap

konsesi Saraba Kawa.

Menanggapi bantahan Syafruddin, Kasi Humas

Polres Tanah Bumbu, AKP Ibrahim Made mengatakan,

pihaknya akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

Katanya, polisi mengantongi bukti, transaksi batu bara

ilegal asal Mangkalapi dilakukan menggunakan doku-

men Saraba Kawa, termasuk proses pengiriman dan

penjualan. Polisi mendapati berkas-berkas berkop Sa-

raba Kawa menumpuk di meja administrasi di lokasi

perkara.

”Faktanya seperti itu, sesuai dokumen yang

ditemukan petugas di lapangan,” tegas AKP Ibrahim.

Lahan Tak Bertuan

Majalah TAMBANG menghubungi General Mana-

ger Legal and External Affairs PT Arutmin Indonesia,

Ezra Sibarani untuk konfirmasi terkait lahan perusaha-

anya yang diduga diserobot Saraba Kawa. Pesan sing-

kat Majalah TAMBANG hanya dibaca tak dibalas. Sekre-
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taris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk, induk usaha

Arutmin, Dileep Srivantava, justru menjawab. Menurut-

nya, lahan yang dikeruk Saraba Kawa di Mangkalapi

bukan milik Arutmin lagi.

Blok tersebut bekas penciutan konsesi Arutmin

saat transisi rezim izin pada tahun 2020 lalu. Penciutan

terjadi ketika kontrak Arutmin, yang semula berupa

perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu ba-

ra (PKP2B) habis, kemudian diperpanjang menjadi izin

usaha pertambangan khusus. Berubahnya status kon-

trak juga menciutkan area, dari semula 57 ribu hektare

menjadi 34 ribu hektare. Keputusan pengerutan lahan

diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Dengan demikian, kata Dileep, area yang digarap

secara ilegal oleh Saraba Kawa bukan lagi di bawah

kewenangan Arutmin. Sehingga Arutmin tidak ikut

campur terkait pengusutan kasus penambangan liar

itu. ”Ini di luar wilayah kami, jadi tidak ada hubung-

annya dengan Arutmin,” bebernya.

Wilayah Arutmin beberapa kali diciutkan. Kon-

trak awal pada tahun 1981, Arutmin pegang luas lahan

sekitar 70 ribu hektare, kemudian secara bertahap me-

nurun, hingga terakhir pada tahun 2020 ditetapkan

menjadi 34 ribu haktare. Pada penciutan sebelumnya,

site siteSatui dan Asam-Asam dikerutkan. Sedangkan

Mangkalapi diserahkan ke negara paling buncit bersa-

maan dengan Karuh dan sejumlah area yang sudahsite

pascatambang.

Menurut sumber Majalah TAMBANG yang pernah

bekerja di Arutmin, Mangkalapi sudah dijarah olehsite

penambang ilegal beberapa tahun belakangan. Pe-

mainnya tidak hanya satu. Lokasi yang dibidik berada

di sebelah selatan Mangkalapi. Dalam dokumensite

Rencana Pengembangan Seluruh Wilayah atau RPSW

milik Arutmin, sebagian besar area ini sudah masuk

fase tutup tambang atau .mine out

Kawasan tambang Mangkalapi kini tak dikelola

Arutmin lagi, tapi di saat yang sama belum ada serah

terima secara resmi ke pemerintah. Lahan tersebut

menggantung tak bertuan, sehingga jadi sasaran em-

puk para penggangsir.
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Wilayah Arutmin beberapa kali diciutkan. Kontrak awal pada tahun 1981, Arutmin pegang luas lahan sekitar 70 ribu hektare, kemudian secara bertahap menurun,
hingga terakhir pada tahun 2020 ditetapkan menjadi 34 ribu haktare.



P
ERTAMBANGAN ramah lingkungan. Bagi se-

bagian orang mungkin terkesan klise. Akti-

vitas pertambangan telah dikenal bahkan

distigma sebagai kegiatan yang merusak

lingkungan. Aktivitas eksploitasi sumber da-

ya alam tambang khusus yang menggunakan metode

tambang terbuka ( ), akan mengubah bentangopen pit

alam.

VALE AGRESIF LAKUKAN REKLAMASI
DEMI KEBERLANJUTAN,

Tetapi ada juga perusahaan tambang yang dalam

kegiatan operasinya sangat memperhatikan aspek ling-

kungan. Salah satunya lewat kegiatan reklamasi dan

pasca tambang. Salah satunya PT Vale Indonesia,Tbk

(Vale), perusahaan tambang nikel terintegrasi. Peru-

sahaan pemilik konsesi tambang nikel di Sorowako,

Sulawesi Selatan ini punya komitmen tinggi pada pe-

ngelolaan lingkungan.

Dalam paparannya dihadapan wakil rakyat di

Komisi VII pada 11 November silam, Direktur Utama PT

Vale, Febriany Eddy menegaskan hal ini. Mulai dari

kegiatan penambangan sampai pada pengolahan dan

pemurnian nikel, perusahaan sangat progresif dalam

melakukan reklamasi dan pasca tambang.

”Perusahaan sangat progesif dalam melakukan

reklamasi di lahan bekas tambang. Dari total area yang

sudah dibuka sampai tahun 2020 seluas 5.088 hektar,

yang sudah direklamasi di atas 3,012 hektar. Total tana-

man di areal reklamasi mencapai 3,7 juta pohon,” te-

rang Febriany.

Dalam mendukung kegiatan reklamasi, perusa-

haan membangun area pembibitan atau yangnursery

Pertambangan selalu identik dengan

kegiatan yang merusak lingkungan.

Padahal banyak juga terobosan

dilakukan perusahaan tambang dalam

menjaga lingkungan. Perusahaan

tambang nikel terintegrasi PT Vale

Indonesia salah satunya.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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dapat disebut sebagai salah satu yang terbaik di Indo-

nesia. Area seluas 2,5 hektar ini dikelola de-nursery

ngan sangat baik. Didalamnya ada kurang lebih 700.000

bibit. ”Ini untuk memenuhi kebutuhan perusahaan

dalam melakukan reklamasi di area bekas tambang-

nya,” terang Febriany yang ditunjuk sebagai Direktur

Utama pada akhir April silam.

Bukti lain dari komitmen perusahaan dalam men-

jaga lingkungan adalah kondisi danau Matano. Salah

satu danau purba terdalam se-Asia Tenggara. Lokasi-

nya tidak jauh dari lokasi tambang dan pengolahan PT

Vale. Sampai sekarang kualitas airnya masih terjaga.

Padahal PT Vale sudah beroperasi di wilayah tersebut

lebih dari 40 tahun. ”Sampai sekarang kualitasnya air

masih terjaga bahkan sama dengan kualitas air kema-

san,” terang Febriany.

Tata kelola lingkungan lain yang juga dilakukan

terkait dengan pengelolaan air limbah. Untuk hal ini PT

Vale bekerja sama dengan BPPT membangun Lamella

Gravity Setller. Sistem ini mampu menjernihkan air se-

hingga menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan. Sis-

tem ini bahkan sebenarnya digunakan dalam pengola-

han air minum. Produk air yang dihasilkannya sudah

layak minum.

Terkait tata kelola lingkungan, pakar pertamba-

ngan dan lingkungan S. Witoro Soelarno mengakui ko-

mitmen perusahaan tambang nikel terintegrasi ini. ”Va-

le sejak sebelumnya INCO punya tanggung jawab be-

sar menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Sistem K3

dan Perlindungan Lingkungan perusahaan ini bisa di-

sebut sebagai yang terbaik,” terang Witoro yang per-

nah menjadi Sekretaris Dirjen Minerba.

Ia mengakui reklamasi di lahan bekas tambang

nikel milik PT Vale tidak mudah. ”Ada banyak banyak

lapisan tanah yang hampir mustahil ditumbuhi tana-

man karena mengandung kerak besi ( ). Tetapiiron caps

ternyata bisa dihijaukan. Lokasi Bukit Butoh paling ter-

kenal gersang pada tahun 1980-an, kini menjadi hutan

bagus dan daerah rekreasi,” terangnya.

Witoro juga mengakui keunggulan ataunursery

area pembibitan milik perusahaan yang saat ini juga

sudah dimiliki MIND.ID sebesar 20%. milik PT”Nursery

Vale memang bagus dimana tanaman lokal banyak di-

kembangkan,” tandasnya.

Hal lain yang juga menurut Witoro menjadi ke-

unggulan produsen ini terkait pemanfa-nickel matte

atan PLTA sebagai sumber energi. Selain bermanfaat

dalam menekan emisi karbon, juga membuat kegiatan

pemurnian lebih efisien.

”Kehadiran PLTA sangat menolong perusahaan

untuk tetap bisa pada saat harga sangat rendahsurvive

di tahun 90-an. Biaya listrik PLTA adalah yang paling

murah dibanding pembangkit listrik lainnya. Bila tidak

ada PLTA Larona, perusahaan tambang ini sudah tutup.

Sepengetahuan saya baru PT Vale yang gunakan PLTA

untuk penuhi kebutuhan listrik untuk tambang dan

pabrik pengolahan-pemurniannya,” terang Wito-ro.

Witoro kemudian menegaskan tata kelola ling-

kungan yang menjadi bagian dari Good Corporate Go-

vernance, adalah kunci penting untuk sebuah pertam-

bangan yang berkelanjutan. ”Sistem yang baik akan

menjaga ketahanan perusahaan untuk bisa berkontri-

busi pada pembangunan di negeri ini. Jika kita tidak

menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka tambang

hanya akan menimbulkan masalah. Perusahaan tam-

bang semacam itu tidak diperlukan di negeri ini,”

tutupnya.

Pemanfaatan Energi Bersih

PT Vale sejak awal telah berkomitmen melaku-

kan kegiatan penambangan secara terintegrasi. Bijih

nikel dari tambang kemudian diolah hingga menjadi

produk akhir dalam bentuk dengan kadarnickel matte

nikel hingga 78 persen.

”Sejak awal Vale telah berkomitmen untuk mela-

kukan kegiatan penambangan terintegrasi. Jadi kami

tidak pernah menjual bijih nikel dari tambang kami,”

tandas Febriany.

Oleh karena dilakukan secara terintegrasi, Vale

Indonesia membutuhkan pasokan energi yang cukup

besar secara khusus untuk kegiatan pengolahan dan
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Febriany Eddy, Direktur Utama PT Vale Indonesia, Tbk.

Vale Indonesia mulai dari kegiatan penambangan sampai pada pengolahan dan
pemurnian nikel, sangat progresif dalam melakukan reklamasi dan pasca
tambang.



pemurnian nikel. Perusahaan kemudian membangun

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Saat ini ada tiga PLTA yang beroperasi dan mema-

sok energi ke kegiatan pemurnian milik Vale yakni

PLTA Larona yang dibangun 1975 dan mulai beroperasi

pada 1979. PLTA ini mampu menghasilkan energi listrik

sebesae 165 MW.

Kemudian PLTA Balambano dibangun pada 1995

dan mulai beroperasi pada 1999. PLTA ini mampu

menghasilkan energi sebesar 110 MW. PLTA ketiga ada-

lah PLTA Karebe yang mulai beroperasi pada 2011.

PLTA ini memasok listrik sebesar 90 MW. Secara total

energi dari PLTA sebesar 365 MW.

PLTA sebagai sumber energi ramah lingkungan

telah menjadi penyumbang energi terbesar untuk Vale

hingga 95% dari kebutuhan energi. Pemanfaatan sum-

ber energi dari PLTA ini juga mampu menekan penggu-

naan sumber energi fosil. Seperti diketahui untuk ke-

giatan pengolahan dan pemurnian Vale menggunakan

High Sulphur Fuel Oil High Speed Diesel(HSFO) dan

(HSD).

Catatan Vale menyebutkan dengan pemanfaatan

energi dari PLTA ini telah mampu mengurangi emisi

karbon hingga 1.096.705 ton CO ekuivalen per tahun2

dengan asumsi gunakan batu bara. Sementara jika gu-

nakan diesel maka digunakan bisa menekan emisi

hingga 855.356 ton CO ekuivalen per tahun.2

Kemudian sejak 2019, perusahaan juga telah me-

ngoperasikan boiler listrik yang energinya berasal dari

PLTA untuk operasional pabrik pengolahan. Dengan ini

perusahaan mampu menekan pemanfaatan bahan

bakar HSFO ( ) sebanyak 67.047high sulphur fuel oil

barel per tahun. Boiler listrik PT Vale juga menjadi per-

tama digunakan di industri pengolahan di Asia Teng-

gara.

”Kami juga telah memutuskan untuk memba-

talkan pembangunan fasilitas Coal Conversion Project

LINGKUNGAN
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PLTA Balambano mampu menghasilkan energi sebesar 110 MW. PLTA ketiga adalah PLTA Karebe yang mulai beroperasi pada 2011, memasok listrik sebesar
90 MW. Secara total energi dari PLTA sebesar 365 MW.



(CCP). Padahal fasilitas ini akan mampu mereduksi bi-

aya finansial hingga US$ 40 juta setiap tahunnya. Na-

mun karena berpotensi menaikan emisi gas rumah ka-

ca rata-rata sebesar 200.000 ton CO setiap tahunnya,2

proyek tersebut dibatalkan,” terang Febriany.

Hal lain yang juga dilakukan adalah penggunaan

biodiesel (B20) untuk kendaraan oeprasonal.

PT Vale juga akan membangun dua lagismelter

yakni di Bahodopi, Sulawesi Tengah dan Pomalaa di

Sulawesi Tenggara. di Bahodopi menggu-Smelter

nakan teknologi RKEF untuk menghasilkan produk

feronikel. Kapasitas produksi yang ditargetkan sebesar

73 ribu ton feronikel. Total investasi yang disiapkan

perkirakan sebesar USD1,5 miliar. Untuk proyek ini PT

Vale menggandeng mitra asal Cina.

PT Vale juga akan membangun pabrik HPAL un-

tuk menghasilkan produk MSP yang merupakan bahan

baku baterai untuk kendaraan listrik. Pabrik ini akan

dibangun di Pomalaa dengan kapasitas produksi 40

ribu ton MSP. Untuk proyek ini, PT Vale menggandeng

Sumitomo asal Jepang.

Untuk dua ini, pihak PT Vale dan mitra te-smelter

lah berkomitmen untuk menggunakan sumber energi

yang lebih ramah lingkungan. Saat ini pilihannya jatuh

pada gas karena dampak emisi karbonya lebih rendah

dibanding menggunakan batu bara. Pihak Vale telah

berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan SKK Mi-

gas untuk mendapatkan pasokan gas.

Febriany menegaskan nikel akan semakin pen-

ting perannya ke depan sebagai salah satu bahan baku

penting bagi mobil listrik. ”Nikel punya potensi yang

cukup besar diantaranya untuk mobil listrik. Mobil lis-

trik lahir karena pertimbangan lingkungan, harus ren-

dah karbon. Jadi dari sampai ujung produk-upstream

nya harus ramah lingkungan. Karena kalau tidak me-

nyalahi kodrat dari keberadaan industri mobil listrik

tersebut,” tandasnya.
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Rencana membangun dua smelter lagi, PT Vale dan mitra telah berkomitmen
untuk menggunakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

PT Vale progesif dalam melakukan reklamasi di lahan bekas tambang. Dari total area yang sudah dibuka sampai tahun 2020 seluas 5.088 hektar, yang sudah
direklamasi di atas 3,012 hektar. Total tana-man di areal reklamasi mencapai 3,7 juta pohon.



P
T Adaro Mineral Indonesia (ADMR), anak

usaha PT Adaro Energy,Tbk (ADRO), men-

catatkan saham perdana di penghujung ta-

hun ini, 30 Desember 2021. Perseroan berge-

rak di bidang usaha pertambangan dan per-

dagangan batu bara metalurgi melalui Adaro Metcoal.

Juga menjual jasa pertambangan dan jasa konsultasi

manajemen.

Perusahaan akan melepas 15% saham atau setara

dengan 6.048.580.000 lembar, dengan harga penawa-

ran Rp100 sampai Rp125 per saham. Perusahaan me-

nunjuk Ciptadana Sekuritas Asia sebagai penjamin

emisi.

MELANTAI DEMI ANAK
Sebanyak 60% dana yang didapat akan digunakan

untuk memberi pinjaman pada anak usaha yakni Maru-

wai Coal. Utang itu akan diggunakan untuk belanja

modal, antara lain perbaikan dan peningkatan kapa-

sitas infrastruktur pertambangan batu bara serta infra-

struktur pendukung.

PT Maruwai Coal (”MC”) pada tahun 2020 mem-

produksi batu bara sebesar 1,88 juta ton. Naik 70% dari

produksi pada tahun 2019 yang mencapai 1,1 juta ton.

Seluruh produksinya merupakan batu bara meta-

lurgi jenis (”HCC”) berkualitas tinggihard coking coal

dengan kandungan abu dan fosfor yang rendah. Sela-

ma delapan bulan, hingga 31 Agustus 2021, perseroan

menjual sebanyak 1,43 juta metrik ton batu bara ke

China, India, Jepang, dan Indonesia.

Saat ini, perseroan telah mengoperasikan dua

konsesi PKP2B, yaitu melalui PT Lahai Coal (”LC”) dan

Maruwai Coal. Lahai Coal memproduksi batu bara se-

jak 2015. Sedangkan Maruwai Coal memproduksi batu

bara serta sejak 2019. Pe-hard coking coal green coal

ngapalan pertama pada 2020. Sementara itu, tiga wila-

yah PKP2B perusahaan anak adalah PT Kalteng Coal,

PT Sumber Barito Coal, dan PT Juloi Coal, masih me-

merlukan eksplorasi

Anak usaha Adaro mau menjual saham

ke bursa, mencarikan dana untuk anak

usaha. Batu bara kalori tinggi jadi

andalan, dijual ke lokal dan

internasional.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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Kelima konsesi PKP2B tersebut merupakan bagi-

an dari Cekungan Kutai Atas, yang memiliki endapan

batu bara metalurgi, salah satu area terbe-greenfields

sar di wilayah Kalimantan Tengah, bahkan di tingkat

global untuk komoditas batu bara metalurgi.

Batu bara metalurgi sebagian besar digunakan

oleh industri baja untuk digunakan dalam pembuatan

pig iron/baja. Produsen baja mengubah batu bara men-

jadi kokas dalam oven kokas, kemudian memasukkan

kokas ke bersamaan dengan bijih besiblast furnace

dan fluks.

Ada beberapa jenis batu bara metalurgi yang di-

miliki perseroan. Yakni (HCC) sebagaihard coking coal

cadangan mayoritas dimiliki perseroan. Batu bara HCC

memiliki kadar abu dan fosfor rendah, kandungan zat

terbang ( ) yang sedang hingga tinggi danvolatile matter

kandungan sulfur rendah hingga moderat. Batu bara

HCC memiliki nilai pakai ( ) yang tinggivalue-in-use

dibandingkan dengan jenis batu bara lainnya.

Jenis lainnya adalah semi hard coking coal

(SHCC) yang memiliki nilai RoMax yang berbeda de-

ngan HCC. Jika dilihat dari kekuatan kokas yang diha-

silkan, SHCC menghasilkan kekuatan kokas yang lebih

rendah dibandingkan dengan HCC sehingga nilai pa-

kainya cenderung lebih rendah dari HCC.

Jenis ketiga adalah (GC). Ini merupa-green coal

kan batu bara dengan nilai Crucible Swelling Number

(CSN) yang lebih rendah dibandingkan dengan HCC

dan SHCC. Berdasarkan karakteristik dan kualitasnya,

green coal semi soft coking Coalterdiri atas dan Pul-

verized Coal Injection.

Jenis keempat adalah semi soft coking coal

(SSCC) yang merupakan batu bara kokas dengan kua-

litas lebih rendah dibandingkan dengan HCC. Namun

batu bara SSCC memiliki kandungan abu rendah, kan-

dungan zat terbang ( ) dan kandunganvolatile matter

sulfur moderat. Batu bara SSCC digunakan juga dalam

industri pengolahan baja sebagai pencampur dengan

batu bara HCC.

Jenis berikutnya adalah pulverized coal injection

(PCI), digunakan dalam proses pembuatan besi baja,

proses sintering, peleburan ( ), dan untuk diin-smelting

jeksikan ke dalam tungku untuk mengurangi peng-

gunaan kokas.

Selain kegiatan usaha pertambangan batu bara

metalurgi, ADMR juga menyediakan jasa pertamba-

ngan melalui penyewaan yang terletak dicrushing plant

Wara, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dan

berada di area tambang milik PT Adaro Indonesia (”AI”).

Alat pemecah batuan ini mulai dijalankan di tahun 2019

yang berfungsi untuk menghancurkan batu bara dan

mengalirkan batu bara ke area melalui banstockpile

berjalan. ini memiliki kapasitas 800 tonCrushing plant

per jam dan saat ini alat tersebut disewakan ke AI de-

ngan target produksi sebesar 1 juta ton per tahun.
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Adaro Mineral Indonesia (ADMR), anak usaha PT Adaro Energy,Tbk (ADRO), mencatatkan saham perdana di penghujung tahun ini, 30 Desember 2021. Perseroan
bergerak di bidang usaha pertambangan dan perdagangan batu bara metalurgi melalui Adaro Metcoal.



D
alam menghadapi tantangan yang semakin

banyak dan beragam, Petrosea terus

melanjutkan proses transformasi dengan

membangun organisasi yang jauh lebih

agile digital toolsserta memanfaatkan

terkini untuk dapat mendapatkan peluang usaha dan

mengembangkan model bisnis baru. Petrosea memiliki

dan mengimplementasikan strategi perusahaan yang

lebih dikenal dengan nama “3D Journey”. Strategi 3D

mempunyai kepanjangan yaitu, Diversification,
Digitalization Decarbonizationdan . Strategi ini

merupakan pilar utama untuk terus mengembangkan

value proposition clientkepada , investor dan para

stakeholder.
Diversification adalah strategi pertama yang

digaungkan oleh Petrosea. Diversifikasi yang dimaksud

disini tidak hanya mencakup prospek dari komoditi

yang dikerjakan, tetapi juga model bisnis yang beragam

yang ditawarkan kepada Selama ini, Petroseaclient.
banyak dikenal sebagai perusahaan kontraktor

batubara saja. Namun saat ini Petrosea mengerjakan

dan memiliki prospek seperti batubara kalori tinggi,

emas, nikel, bauksit dan komoditi mineral lainnya.

Beragam komoditi yang dapat dikerjakan Petrosea

adalah salah satu bentuk implementasi dari diversifikasi

bisnis. Petrosea juga menawarkan beragam service
kepada , diantaranya adalahclient project management.

Project management ini merupakan salah satu

service manageunggulan dimana Petrosea me-

3D JOURNEY
operasional dari tambang yang dikerjakan dengan

menerapkan dan digitalisasioperation excellence
proses. Selain itu, model bisnis juga gencarpartnership
dilakukan Petrosea dengan menitik beratkan pada win-
win solution partnershipkepada pihak terkait. Jenis ini

sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan

kebutuhan , sehingga Petrosea dapatclient client
merasakan manfaat dan keuntungan dari yangservice
ditawarkan. Beberapa contoh lainnya adalahservice
project developer, dimana Petrosea dapat melakukan

project development baik pada konsesi yang sudah

beroperasi maupun pada konsesi baru, serta

memberikan EPC terkait infrastruktur untukservice
menunjang bisnis pertambangan dari skala kecil sampai

besar. Petrosea bersama bisnis jugapartner
menawarkan untuk mendukungproject financing
perkembangan bisnis atau bisnis yang saat iniscale up
berjalan.. Petrosea saat ini juga terbuka untuk

opportunity dalam hal akuisisi potensi tambang

batubara dan mineral. Dalam melakukan -nya,service
Petrosea selalu mengedepankan transparasi dan

fairness.

Digitalization adalah strategi kedua yang

dilakukan di Petrosea. Mengikuti perkembangan jaman,

Petrosea menerapkan transformasi digital pada seluruh

kegiatan operasional. menjadi titikMining Operation
awal dan titik fokus penerapan transformasi digital.

Petrosea meluncurkan bernama Minerva yangapps
telah berhasil memberi dampak positif terhadap
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INFORIAL

DIGITALIZATION

With the establishment of our Remote Operations Center (ROC), the Company can increase efficiency through improved communication and
collaboration as well as optimization of equipment by utilizing big data & advanced analytics.



perusahaan. Teknologi digitalisasi yang dikombinasikan

dengan telah memberikan hasiloperational excellence
yang efektif dan efisien. Tanpa proses operation
excellence yang mumpuni, transformasi digital menjadi

kurang optimal.

Dengan latar belakang sebagai kontraktor yang

berpengalaman, yang ada dioperational excellence
Petrosea dapat dikatakan sebagai salah satu yang

terbaik. Kombinasi dari digitalisaasi dan operational
excellence impactini terbukti dapat memberikan yang

luar biasa seperti meningkatnya produktifitas dan

menurunnya . data yangoperational cost Real time
didapat dan diolah, dapat mempercepat proses

pengambilan keputusan sehingga masalah yang

muncul di lapangan dapat terselesaikan jauh lebih

cepat. Minerva sebagai dalam melakukantools
digitalisasi pernah mendapat penghargaan prestisius

dari pada tahun 2019 danWorld Economic Forum
bergabung pada sebagaiGlobal Lighthouse Network
satu-satunya perusahaan tambang dari Indonesia yang

berhasil dalam menerapkan teknologi 4.0 pada industri

ini.

Saat ini Minerva sudah berada pada tahap

komersialisasi dengan menawarkan beragam jenis

digitalisasi dari yang sederhana hingga .advance level
Baru-baru ini, Petrosea telah menyelesaikan pembuatan

Remote Operation Center (“ ”) yang terletak diROC

kantor pusat. ROC mampu memonitor segala

pergerakan yang ada di dengan . Padasite real time
akhirnya, Petrosea dapat melakukan efisiensi secara

signifikan dengan meningkatkan komunikasi dan

kolaborasi serta mengoptimalkan danbig data advance
analytic dalam proses kerjanya. Petrosea tidak hanya

menggunakan digital tetapi bertransformasi menjadi

digitally operated company.

Decarbonization adalah strategi ketiga yang

diterapkan oleh Petrosea. Selain melakukan inovasi

pada proses bisnis dan teknologi, Petrosea

berkomitmen untuk terus mengurangi carbon footprint
secara berkala. Petrosea telah melakukan identifikasi

dan mengembangkan langkah-langkah dekarbonisasi

yang akan ditempuh untuk jangka panjang. Sebagai

contoh, digitalisasi dalam kegiatan operasional dapat

membantu menurunkan penggunaan bahan bakar fosil

dengan mengoptimalkan rute dan berkalamaintenance
pada .haul road

Penggunaan energi terbarukan juga telah

diterapkan di beberapa dengan melakukan instalasisite
solar panel. Penggunaan bahan bakar juga telah beralih

dari bahan bakar B0 menjadi B30, serta telah dilakukan

studi untuk penggunaan bahan bakar B40 dan B50.

Proses ini akan terus dilanjutkan dan dikembangkan

seiring berjalannya waktu. Petrosea berharap dalam

waktu dekat dapat mengimplementasikan electric
equipment mechanical equipmentuntuk menggantikan

dalam operasinya. Penggunaan energi terbarukan juga

akan terus diperluas, baik secara kapasitas maupun

peningkatan teknologi.

Walaupun 3D ini sudah berjalan danstrategy
diimplementasikan sejak 2019, strategi ini akan terus

dilanjutkan oleh Petrosea dengan tetap melakukan

improvement. Hal ini dikarenakan strategi ini telah

memberikan hasil yang sangat memuaskan dalam hal

produktivitas, efisiensi dan kinerja keuangan, terutama

pada 2 tahun terakir. Di tengah pandemic COVID-19

yang menyebabkan disrupsi hebat di berbagai aspek

kehidupan manusia di seluruh dunia, Petrosea berhasil

untuk tidak hanya bertahan ( namun jugasurvive),
berkembang ( .thrive)
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DIVERSIFICATION

DECARBONIZATION

Focus to more prospective minerals & geographies with the required
businesses & delivery models such as Project Management and
Technology Solutions

Reduce carbon footprint significantly while improve the operation
efficiently and effectively



D
alam UU 4 Tahun 2009 tentang Pertam-

bangan Mineral dan batubara, diwajibkan

bagi semua pemegang izin pertambangan

melalukan pengolahan pemurnian, serta

diamanahkan dilakukannya peningkatan

Nilai Tambah dari mineral dan batu bara. Bahkan khu-

sus pemegang Kontrak Karya diatur khusus bahwa li-

ma tahun sejak UU tersebut diterbitkan, pengolahan

dan pemurnian sudah sepenuhnya dilakukan di dalam

negeri.

Ternyata tidak mudah untuk menjalankan perin-

tah undang undang ini, karena 1) Dari penjualan bijih

saja sudah menguntungkan. Praktek ini sudah lama

dilakukan bahkan sejak jaman pra kemerdekaan. 2)

Masih ada pro kontra pendefinisian hasil akhir pengo-

lahan pemurnian, karena keperluan pasar di hilir bisa

berbagai macam, tidak harus logam murni. 3) Indone-

sia menandatangani perjanjian pembentukan WTO

pada 15 April 1994 di Maroko, dan telah diratifikasi me-

lalui UU no. 7 Tahun 1994, terikat kontrak jangka pan-

jang untuk memenuhi kebutuhan bahan industri di ne-

geri lain.

Fakta tak terbantahkan, bahwa negara yang sa-

ngat maju dengan industri elektronik, manufaktur, ko-

munikasi, transportasi, komputer, hingga industri baja,

didorong oleh derasnya bijih atau bahan setengah jadi

yang antara lain berasal dari pertambangan Indonesia.

Kilas balik sebelum terbitnya UU 4 tahun 2009,

ada hal menarik dialami pada saat kunjungan kerja ke

beberapa smelter di suatu negara. Mereka keluhkan

rencana pengaturan dalam RUU Minerba yang meng-

haruskan dilakukan pengolahan dan pemurnian di da-

lam negeri akan berdampak besar terhadap banyak

pihak, yaitu keberlangsungan operasi smelter, industri

offtaker produk , pasar industri hilir (baja,smelter auto-

motive, elektronik, dll), akhirnya berdampak pada ma-

salah tenaga kerja serta perekonomian negara terse-

but. Selain itu, Indonesia akan digugat karena terikat

kesepakatan WTO.

Dari diskusi ini justru semakin meyakinkan, bah-

wa kewajiban pengolahan pemurnian mineral, serta

peningkatan nilai tambah mineral adalah sangat bagus

bagi Indonesia. Kami anjurkan silahkan berinvestasi

smelter di Indonesia, kita berbagi manfaat mineral se-

cara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan.

MASA DEPAN HILIRISASI

MINERAL

ELIMINASI PLTU DAN

Perkembangan Smelter

Perkembangan pada awalnya tersendatsmelter

karena calon investor tidak mendapat kepas-smelter

tian pasokan, sedangkan perusahaan pertambangan

tidak bersedia membangun karena bukan bis-core

nisnya.

Berbagai kebijakan untuk menarik investor dila-

kukan, termasuk pengetatan dalam perdagangan, ma-

ka secara bertahap investor mulai masuk, utamanya

setelah ada revisi Peraturan Menteri ESDM tentang

Peningkatan Nilai Tambah tahun 2012, direvisi pada

tahun 2014, yang kemudian direvisi lagi pada tahun

2017, jumlah smelterpun meningkat dari 7 pada 2012

menjadi 19 pada 2020.

Perkembangan yang cukup signifikan ini setelah

pemerintah mulai konsisten, tidak ada lagi jual tanah

air, tetapi harus ditingkatkan Nilai Tambah nya melalui

proses pengolahan pemurnian. Kemudian didorong

lagi pengembangannya yang dikenal dengan Hilirisasi.

Hilirisasi, yang domainnya ada di kementerian Pe-

rindustrian, menghasilkan Nilai Tambah yang nilainya

jauh berlipat ganda dibandingkan sekedar bahan

mentah.

KESDM mentargetkan pada tahun 2023 bisa dise-

lesaikan 52 smelter, yaitu Tembaga 4 , Nikel 29,smelter

Bauksit 9, Besi 4, Mangan 3, Timbal dan Seng 4, dan

lumpur Anoda 2 . Namun hingga tahun 2020smelter

baru bisa selesai 19 dan diharapkan 2021 se-smelter,

gera selesai 4 sehingga total ada 23smelter, smelter.

Listrik sebagai kendala

Energi listrik adalah infrastruktur paling dasar

pada suatu industri. Energi listrik yang diperlukan untuk

smelter smeltercukup besar, terutama untuk tembaga.

Maka pembangunan pembangkit listrik ini memerlu-

kan investasi yang besar.

Pada tahun 2012, Menteri Perindustrian pernah

meminta PLN dapat menyediakan tenaga listrik untuk

smelter, atau Investor terpaksa perlu diberikan insentif

agar bisa membangun pembangkit sendiri. Hingga kini,

hampir semua membangun pembangkit listriksmelter

sendiri, dan umumnya berbahan bakar batu bara.

Kebutuhan listrik untuk sejak tahun 2012-smelter

14 memang sulit dibantu oleh PLN, karena saat itu ha-

rus meningkatkan rasio elektrifikasi yang masih 70-
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80%. Berbeda dengan saat sekarang yang sudah ham-

pir mencapai 100% pada akhir 2020, sehingga PLN

sudah dapat mengalokasikan kapasitas pembangkitan

terpasangnya untuk smelter.

Kebutuhan listrik untuk 52 tersebut ada-smelter

lah 4.798 MW, PLN dapat memenuhi 20%, sisanya man-

diri yaitu 60% PLTU, dan 20% dari PLTD & PLTG. Seperti

diketahui bahwa PLN sendiri sekitar 67% tenaga listrik

berasal dari PLTU, maka dalam hal penyediaan tenaga

listrik untuk saat ini sedikitnya 70% bergantungsmelter

kepada ketersediaan energi primer batubara, PLTU.

Adanya kebijakan pemerintah menghapus PLTU

di negeri ini, dapat berpotensi negatif terhadap keber-

langsungan operasional di Indonesia. Kecualismelter

ada langkah strategis yang bisa menyediakan energi

kompetitif bagi ini.smelter

PLTU mengapa dipilih dan prospeknya

Biaya yang harus dialokasikan untuk pembangkit

ini cukup tinggi. Preferensi terhadap PLTU karena biaya

pembangkitannya terendah, sekitar Rp 600-800/kwh.

Selain itu, sumberdaya batu bara juga melimpah. Tidak

bisa dipungkiri bahwa ketertarikan investor untuk da-

tang ke negeri ini karena ketersediaan energi primer

batu bara.

Kebutuhan listrik untuk sangat tinggi, mi-smelter

salnya untuk setiap satu juta umpan tembagasmelter

berkisar 210 – 250 MW, untuk nikel bervariasi tergan-

tung produk yang akan dihasilkan, berkisar 50 sd 100

MW untuk setiap satu juta ton umpan yang akan pro-

ses.

Untuk membangun PLTU diperlukan alokasi

pembiayaan setiap MW sekitar Rp 20 miliar. Sehingga

untuk pendirian relatif sedang seperti di NTBsmelter

dengan kapasitas 1,3 juta ton konsentrat per tahun me-

merlukan pembangkit listrik 275 MW, harus menyedia-

kan dana Rp 5.5 triliun untuk membangun PLTU. Atau

Smelter tembaga di Gresik yang sesuai data di KESDM

akan mencapai kapasitas hingga 2 juta ton konsentrat

per tahun memerlukan pembangkit listrik 497.5 MW,

berarti perlu menyiapkan sekitar Rp 10 Triliun untuk

membangun PLTU.

Dengan adanya rencana menghapus PLTU pada

2030, karena PLTU selama ini merupakan salah satu

kontributor utama pelepasan CO ke udara, tentunya2

akan berpengaruh terhadap operasi yang su-smelter

dah berdiri maupun yang akan dibangun.

Teknologi untuk mengatasi Pencemaran Udara dari

PLTU

Sebenarnya sudah ada teknologi yang dapat digu-

nakan untuk mengatasi mencemaran udara dari PLTU,

yaitu (CCS/CCUS).Carbon Capture Storage / and Usage

Teknologi lainnya adalah pengunaan boiler ultra super

critical integrated gasification combined-(USC) dan

cycle (IGCC).

Teknologi CCS/CCUS masih sangat mahal, inves-

tasinya berkisar 30-40% dari investasi PLTU, artinya

akan sangat berpengaruh terhadap biaya listrik. Kabar-

nya belum banyak negara yang menggunakan tekno-

logi ini. Oleh karena itu Energi Baru dan Terbarukan,

yang saat ini di beberapa negara menunjukkan per-
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kembangan menggembirakan, memang perlu dido-

rong untuk dikembangkan.

Teknologi USC dan IGCC sekarang sedang diga-

lakkan di Jepang. Kecanggihan teknologi ini diakui

oleh Prof Wei Wu Phd, dari Taiwan, yang disampaikan

di ITS tahun 2019. Jepang akan menurunkan hingga

26% peran batubara dalam energy mix pada tahun

2030. Sejumlah 39 PLTU (16.310 MW) pada 2020 karena

tidak menerapkan Clean Coal teknologi dipensiunkan

secara bertahap menjadi 20 unit (9.000 MW) pada

2030. Namun pada kurun waktu yang sama, PLTU

dengan USC dan IGCC naik dari 22.670 MW (30 unit)

menjadi 27.000 MW (35 unit). Dengan kata lain, Jepang

akan tetap mengandalkan PLTU, namun dipilih PLTU

yang ramah lingkungan, sebagai salah satu sumber

tenaga listriknya.

Indonesia dan predikat negara pencemar Udara

Perubahan iklim dunia yang semakin memburuk

memang sangat mengkhawatirkan. Tercatat emisi 15,7

miliar ton CO pada tahun 1971, setiap tahun terus2

menaik dan pada 2016 tercatat emisi mencapai 35,8

miliar ton CO .2

Ada lima kelompok sumber emisi, tiga kelompok

lain relatif kecil kenaikannya namun transportasi dan

pembangkit listrik menunjukan kenaikan yang men-

colok. Maka wajar kedua sumber pencemar tersebut

memerlukan penanganan yang lebih serius dari lainnya.

Predikat sebagai salah satu negara pencemar

udara terbesar, cukup menjadi beban berat bagi Indo-

nesia. Dialog wartawan BBC dengan Presiden RI yang

juga viral pada oktober 2021, diangkat bahwa Indone-

sia peringkat 10 dari negara pengotor atmosfir, dan

dituntut melakukan langkah mengatasi masalah ini.

Pendataan pencemaran udara juga dilakukan

oleh Worldometer yang melakukan survei pada 209

negara. Pemeringkatan tidak hanya jumlah total emisi

(ton CO /tahun) tetapi juga jumlah emisi dibandingkan2

dengan populasi penduduknya (ton CO /capita).2

Peringkat Emisi per Penduduk

Ditinjau dari pemeringkatan berdasarkan jumlah

emisi CO , Indonesia memang ada pada peringkat 102

negara terbesar. Sekitar 5% dari China peringkat per-

tama, dan sekitar 10% dari Amerika peringkat kedua.

Namun bila ditinjau dari pemeringkatan berdasarkan

emisi per kapita, penduduk Indonesia berkontribusi

terhadap pencemaran udara hanya 2,03 ton CO /ca-2

pita, ada pada peringkat 123 seperti terlihat pada tabel

di atas.

Tingkat pencemaran udara sangat terkait dengan

penggunaan energi, artinya penduduk negara kaya ter-

sebut mempunyai akses terhadap energi jauh lebih

tinggi, dibandingkan dengan penduduk Indonesia. Se-

lama ini negara-negara makmur tersebut umumnya

sangat peduli terhadap pelestarian lingkungan.

Beberapa negara yang relative rendah kontribusi

pencemaran per penduduk, juga diketahui masih

memiliki luas hutan yang lebih baik, seperti Brasil dan

negara di Asia Tenggara lainnya. Maka disini kita me-

lihat ada ketidak adilan, negara dengan polusi per

kapita rendah ditekan untuk memperbaiki kualitas

atmosfir oleh negara lain lain yang tingkat polusi per

kapitanya lebih tinggi.

Komitmen Indonesia dan potensi dampaknya

Indonesia sudah berkomitmen lama terhadap

upaya perbaikan iklim. Diawali dengan dengan penan-

datanganan protokol pada Konvensi UNFCCC pada

1997 di Kyoto Jepang, dan meratifikasinya melalui UU

No 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol

to the UNFCCC. Kemudian, Indonesia juga menandata-

ngani kesepakatan pengurangan emisi sejak COP 21

tahun 2015, komitmen ini juga telah diratifikasi menjadi

UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris

Agreement to the UNFCCC.

Hasil evaluasi terhadap kesepakatan Paris 2015

yang dianggap masih belum memuaskan, maka pada

COP 26 ini dilakukan penajaman langkah untuk dicapai

2030, yaitu peralihan ke kendaraan listrik, mengakhiri

deforestasi dengan bantuan keuangan, penyusunan

kebijakan terkait perdagangan karbon global, dan mo-

bilisasi dana untuk negara-negara berkembang. Hasil

yang diharapkan adalah komitmen setiap negara yang

harus dicapai pada 2050, dan ada pengurangan emisi

karbon yang signifikan pada 2030.

Pemerintah RI sudah menetapkan tidak akan lagi

mengembangkan PLTU. Semua PLTU berakhir secara

alamiah mulai tahun 2030. EBT sudah mulai kompetitif

dan lebih ramah lingkungan memang harus mendapat

ruang, karena potensi EBT juga sangat melimpah di

negeri ini.

Suatu langkah yang bagus, namun perlu juga re-

alistis khususnya terhadap yang membangunsmelter

sumber energi secara mandiri. Jangan sampai ada

dampak signifikan terhadap perkembangan keSmelter

depan.

Selain itu, perlu ditelaah mendalam kemungki-

nan dampaknya terhadap pelaksanaan Perpres Nomor

55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan

Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Ve-

hicle) untuk Transportasi Jalan, yang mempunyai misi

sangat strategis terhadap masa depan Indonesia.

Teknologi baterai listrik akan terus berkembang,

dan bahkan bisa menggantikan peran minyak bumi.

Indonesia akan menggantikan peran negara-negara

minyak dalam memenuhi kebutuhan energi Dunia.

Indonesia sebagai dalam hilir Nikel, sudahleader

amankah?

Indonesia kini menjadi sorotan dunia karena me-

langkah lebih maju dalam hilirisasi logam. Namun ha-

rus diwaspadai bahwa Indonesia bukan satu satunya

pemilik bijih laterit terbesar di dunia. Membesarnya

data bijih nikel laterit Indonesia hampir dua kali lipat,

setelah teknologi HPAL di Filipina dan Brasil yang me-

ngolah Limonit di telah membuktikan keekonomian-

nya.
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Cukup menarik bila kita perhatikan cadangan ni-

kel dari berbagai negara yang dikutip dari USGS, pada

2014 dan 2020. Sepuluh negara pada tabel tersebut

mempunyai potensi membangun industri energi baru

berbasiskan nikel kadar rendah, dan menggunakan

teknologi HPAL. Teknologi HPAL ini digunakan sejak

1959 di Cuba. Kini sudah berkembang hingga generasi

ke tiga dan menunjukkan propek yang bagus, seperti

yang dioperasikan di Australia (2008), New Caledonia

(2009), Filipina (2013), serta beberapa negara lain

seperti PNG (2012) dan Madagascar (2012).

Indonesia terbesar untuk cadangan dan produk-

sinya, serta adanya komitmen pemerintah untuk me-

ngolah seluruh bijih yang tersisa ini untuk memenuhi

kebutuhan energi pengganti energi fosil.

Filipina, Kaledonia Baru dan Australia saat ini

masih merupakan ekportir bijih nikel utama. Negara ini

diketahui sejak lama termasuk pemilik cadangan Nikel

laterit terbesar. Khusus mengenai Australia, memiliki

cadangan nikel laterit yang hampir sama dengan nikel

sulfidis. Dari tabel yang dikutip dari USGS tersebut,

diperkirakan Australia memiliki cadangan limonit yang

jauh lebih besar dari Indonesia namun belum ter-

ungkapkan. Filipina kini juga sudah mulai merintis

membangun industri baterai. Jadi setidaknya tiga ne-

gara tersebut menjadi kompetitor potensial dalam me-

narik investasi pengembangan industri logam, khu-

susnya industri batere dan mobil listrik. Dan apabila

industri ini berkembang, penyerapan logam lain seperti

tembaga dan alumunium juga akan meningkat. Na-

mun industri ini memerlukan energi listrik yang besar.

Pertanyaannya, energi primer mana yang akan dian-

dalkan.

Indonesia harus konsisten terhadap komitmen

COP26, dan bahkan sebelumnya diratifikasi melalui

undang-undang. Berbagai program yang sangat baik

seperti mengarahkan sarana transportasi dan pem-

bangkit listrik yang ramah lingkungan harus diwujud-

kan. Namun perlu bersikap realistis, untuk bisa men-

jaga dan meningkatkan kemampuan berkompetisi,

serta memanfaatkan sumberdaya mineral dan batu

bara yang dianugerahkan untuk bangsa ini.
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*Pengamat bidang pertambangan dan lingkungan

Negara

Qatar

Kanada

Australia

Amerika

Korea Selatan

Japan

Jerman

Nederland

Malaysia

Singapura

China

New Zealand

Inggris Raya

Thailand

Brazil

Vietnam

Indonesia

Fiji

Filipina

Emisi (Th 2016)

37.29

18.59

17.10

15.52

11.83

9.70

9.44

9.62

8.68

8.56

7.38

7.14

5.55

3.93

2.25

2.20

2.03

1.95

1.22

Peringkat

1

7

11

16

19

26

28

29

30

31

42

44

120

85

130

129

123

125

142

Ton CO /Kapita2

Peringkat Emisi per Penduduk

Negara

Amerika

Australia

Brasil

Kanada

China

Kuba

Dominika

Indonesia

Kaledonia Baru

Filipina

Rusia

Negara lainnya

Total

Produksi 2019

13.500

159.000

60.600

181.000

120.000

49.200

56.900

853.000

208.000

323.000

279.000

310.000

2.610.000

Cadangan 2020

100.000

20.000.000

16.000.000

2.800.000

2.800.000

5.500.000

NA

21.000.000

NA

4.800.000

6.900.000

14.000.000

94.000.000

Cadangan 2014

160.000

18.000.000

8.400.000

3.300.000

3.000.000

5.500.000

970.000

3.900.000

12.000.000

1.100.000

6.100.000

14.570.000

74.000.000

Negara Produsen Nikel Terbesar dan Cadangannya
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RAMDANI SIRAIT

MANAJER KOMUNIKASI PT NUSA HALMAHERA MINERALS



P
engalaman sebagai jurnalis selama 12

tahun, membuat Ramdani Sirait begitu

akrab dengan dunia tulis-menulis. Bahkan

bisa dibilang sudah menjadi . Dipassion
tengah kesibukannya yang kini bekerja

sebagai Manajer Komunikasi PT Nusa Halmahera

Minerals, ia masih sempat kembali melahirkan buku

terbarunya yang inspiratif, berjudul ”Going Global:
Kita Semua Bisa Mendunia”.

Ramdani menempa diri sebagai wartawan di

Kantor Berita sejak tahun 1992 hingga 2004.  IaAntara
pernah berjibaku menjadi juru tulis pada momentum

bersejarah kerusuhan massa Mei 1998 di Jakarta,

yang diikuti dengan turunnya mantan Presiden

Soeharto. Kemudian sempat menjadi koresponden di

Timor-Timur pada tahun 1999, ia menjadi saksi hidup

proses referendum kemerdekaan Timor Leste. Tak

berhenti di sana, pada tahun 2000, ia ditugaskan

menjadi wartawan khusus di Istana Presiden RI, dan

lanjut sebagai koresponden Markas Besar PBB di

Amerika Serikat hingga 2004.

Sebelum menjadi Manajer Komunikasi di Nusa

Halmahera Minerals, Ramdani pernah bekerja

sebagai Wakil Manajer Komunikasi merangkap Juru

Bicara PT Freeport Indonesia, Senior Manager

Komunikasi PT Gajah Tunggal Tbk, dan pernah

memimpin organisasi perusahaan-perusahaan peduli

HIV dan AIDS se Asia Tenggara.

Melalui buku terbarunya itu, Ramdani mencoba

memotret orang-orang hebat dengan latar belakang

keluarga yang serba biasa, namun mereka berhasil

mendaki puncak karir di level global. Ramdani ingin

MENULIS
UNTUK GENERASI MUDA

menyajikan rangkuman tentang kisah dan rahasia

sukses orang-orang hebat itu, sebagai sumber

motivasi bagi generasi muda bangsa.

Sebut misalnya Dhani Armand, salah satu orang

hebat yang dikisahkan Ramdani, kini menjadi chef
andalan salah satu hotel mewah bintang lima di Abu

Dhabi. Pemuda asal Balikpapan, Kalimantan Timur

ini padahal dulunya hanya mampu mengenyam

pendidikan formal sampai Sekolah Menengah

Kejuruan.

Lalu Christ Manurung, pemuda asal Batak yang

hijrah dari Jakarta ke Hong Kong sebagai personal
trainer fitness centerdi salah satu . Sugeng Rido

Nanang Hudi, pria asal Surabaya yang kini dipercaya

sebagai kapten pilot di Etihad Airways, Uni Emirat

Arab. Diah Satya Darmawaty, perempuan asal

Sumenep yang sukses menjadi Senior Lead Engineer

di Boeing Aircraft Company, Amerika Serikat. Dan

masih banyak lagi orang-orang cerdas dan tekun

lainnya yang di- oleh Ramdani, mulai daricapture
Sumatera hingga Papua. Semuanya memiliki kualitas

internasional dan berkarya di bidangnya masing-

masing.

Buku “Going Global, Kita Semua Bisa

Mendunia” itu diproduksi oleh Grasindo, Gramedia

Group. Setebal 178 halaman, cocok untuk dibaca

sekali langsung selesai. Bahasanya tidak muluk-

muluk, ringan dan renyah.

“Saya tetap menjalani hobi menulis ini karena

memberikan kebahagiaan tersendiri. Saya lebih

tertarik menulis hal-hal yang sifatnya inspiratif untuk

memotivasi, terutama untuk para generasi muda,”

pungkas Ramdani, penerima untuk bidangfellowship
jurnalistik dari British Chevening itu.
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N
ama lengkapnya Estiana Fithriana Dewi.

Oleh teman-temannya dia biasa

dipanggil Esti. Saat ini Esti dipercaya

sebagai Senior Vice President Bussines
Development di PT Trasindo Jaya

Perkasa.

Perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor

minyak dan gas (Migas) meliputi ,pipping
pembangunan ,storage/wash tank  design and
engineering serta pekerjaan lain yang berhubungan

dengan industri migas. Perseroan bermarkas di

Batam, Kepulauan Riau.

Esti menjalin kerja sama kontrak dengan

customer baru dalam industri Migas. Tujuannya agar

eksistensi dan hubungan antar kelembagaan tersebut

tetap terjaga.

Dalam posisi yang cukup strategis itu,

pengangkatan Esti bukan tanpa alasan. Esti dinilai

cukup mumpuni dan memiliki kapabilitas yang baik.

Apalagi rekam jejak alumnus Universitas Padjajaran

yang mengambil Studi Ilmu Komunikasi ini pernah

mengisi pos-pos jabatan penting di beberapa instansi,

baik negeri maupun swasta.

Pada tahun 2007-2008, Esti bekerja di

Depertemen Komunikasi dan Informasi

(Depkominfo) RI sebagai Sekretaris Badan Informasi

Publik. Di tahun ini juga dirinya sempat menjadi

presenter TVRI dan PJTIV selama satu tahun.

Bakat dan gaya komunikasi yang elok,

membawa Esti terjun ke dunia perbankan. Di Bank

Mandiri misalnya, Esti didapuk sebagai Card Business
Development selama satu tahun. Sementara di Bank

Mandiri Syariah, Esti dipercaya sebagai Corporate
Secretary Division selama dua tahun.

Sementara di perusahaan swasta, Mojang

Bandung ini pernah menjabat sebagai Marketing

Corporate Sindo selama satu tahun, terhitung sejak

2010-2011. Kemudian dia juga saat ini menjabat

sebagai Komisaris di Nagaya Karya Production, bisnis

media komunikasi yang masih ia rintis bersama

koleganya.

”Alhamdulillah backround ilmu komunikasi itu

bisa dimana-mana, kita bisa ditempatkan di mana

saja,” katanya.

Belakangan, perempuan berdarah Sunda ini

dinobatkan sebagai 'Perempuan Inspirasi Indonesia

tahun 2021' bersama 66 tokoh perempuan lainnya.

Predikat ciamik ini diberikan oleh Ikatan Pengusaha

Muslimah Indonesia (IPEMI), sebuah organisasi yang

dibentuk untuk meningkatkan peran dan kontribusi

pengusaha wanita musim tanah air.

INSPIRATOR MUDA
dari Kota Kembang

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

ESTIANA FITHRIANA DEWI

SENIOR VICE PRESIDENT BUSINESS DEVELOPMENT

PT TRASINDO JAYA PERKASA
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Meski tergolong masih muda, namun

penobatannya sebagai inspirator sudah layak dia

terima. Betapa tidak, selain kaya pengalaman di

dunia kerja, perempuan kelahiran tahun 1981 ini, juga

punya segudang pengalaman di dunia organisasi.

Esti tercatat pernah aktif di Perhimpunan

Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) pada

tahun 2010. Dia juga sempat menjadi bagian dari

Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) pada

angkatan V tahun 2014.

Kecintaannya terhadap dunia organisasi masih

berlanjut hingga saat ini. Di Dewan Pengurus Pusat

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPP HNSI),

Esti didaulat sebagai fungsionaris Departemen

Investasi dan Koperasi, sementara di ISMI (Ikatan

Saudagar Muslim Indonesia) Esti menjabat sebagai

Sekretaris Kerjasama Lembaga dan Luar Negeri.

Bekal pengalaman berorganisasi itu, sempat dia

jadikan modal untuk mencari peruntungan di

Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019. Saat itu Esti

diminta untuk naik sebagai Calon Legislatif (Caleg)

dari salah satu partai besar Indonesia.

Esti percaya bahwa dengan melibatkan diri

kepada organisasi yang lebih besar, maka manfaat

yang ia tebar akan berdampak besar juga.

“Pileg lalu saya diminta Partai Amanat Nasional

(PAN) untuk menjadi caleg di Dapil Jabar I meliputi

Kota Bandung dan Kota Cimahi, sayaqodarullah
belum lolos,” kata perempuan berhijab ini.

Bagi Esti, kegagalan bukan akhir dari segalanya.

Tekadnya untuk bisa duduk di kursi senayan itu

masih kuat dan selalu terpatri dalam dirinya. Apalagi

saat ini Esti ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris

Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan

dan Persatuan (PKP), peluang untuk mewujudkan

mimpi mulianya itu menjadi semakin terbuka.

”Insya Allah jika nanti diminta lagi (nyaleg oleh
partai), saya akan jalankan amanah itu sebaik

mungkin dan semoga bisa lolos,” pungkasnya.

”Ilmu komunikasi membawa Esti
berada dimana-mana....”



KORPORAKSI

B
osch, perusahaan penyedia layanan dan

teknologi global tetap konsisten menam-

pilkan teknologi inovatif dan peralatan yang

cerdas untuk industri pertambangan. Tek-

nologi tambang yang canggih dan smart sa-

ngat penting untuk menunjang aktivitas penambangan

yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Director Bosch Rexroth Indonesia, Anwar Rus-

tanto mengatakan bahwa Bosch Indonesia selama ini

selalu berusaha menghadirkan teknologi yangsmart

terkoneksi langsung dengan alat berat. Dengan adanya

sistem koneksi tersebut, nantinya semua alat berat

akan termonitori secara .realtime

”Intinya adalah kita mengantisipasi, memonito-

ring secara , secara , bahwa ini terdapatrealtime online

anomali. Sehingga ketika anomali itu terjadi, kita lang-

sung melakukan ,” kata Anwar saat menghadiriaction

webinar Majalah TAMBANG dengan tema ’Smart In-

dustry Smart Mining Solutions’, akhir November lalu.

Anwar mengatakan, selain berguna untuk meno-

pang kinerja pertambangan dengan lebih produktif,

penggunaan juga bermanfaat saat terjadismart mining

pandemi. Dalam kondisi yang serba terbatas itu, kegi-

atan penambangan akan tetap berjalan dengan opti-

mal karena sistem operasionalnya dikendalikan tekno-

logi cerdas tersebut.

”Gimana mengkonekan sehingga alat itu online

dan termonitoring, sebab di masa pandemi begini hal

itu sangat penting,” katanya.

Berdasarkan data tahun 2019, populasi alat berat

yang beroperasi di seluruh dunia mencapai 58 juta unit.

Sekitar 23 juta unit, sistem penggerak alat berat terse-

but berasal dari Bosch Rexorth.

”Dan kita secara Bosch Rexroth dunia dihitung

dari tahun 2019 populasi alat berat di dunia hampir 58

juta, dan sebagai penyedia sistem penggerak maka

Bosch Rexroth itu hadir di alat berat tersebut hampir 23

juta,” paparnya.

Adapun beberapa alat berat yang disuplaipart

Bosch Rexroth antara lain Hydraulic Motor, Main Pump,

Control Block, Joystic, Pedal, Auxiliary Program, Travel

Gearauxiliary Pump counterbalance velve, dan lain-

lain.
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D
i penghujung tahun 2021, kabar gembira

tengah dirasakan PT Dahana (Persero)

lantaran berhasil menyabet penghargaan

sebagai BUMN terbaik 2021 kategori Bi-

dang Non Keuangan Sektor Industri Stra-

tegis.

Penghargaan yang diterima Perseroan milik pe-

merintah yang bergelut di bidang penyedia bahan pe-

ledak untuk sektor minyak dan gas serta pertamba-

ngan ini, diberikan saat ajang penganugerahan Tokoh

Finansial dan BUMN Terbaik 2021 yang diselengga-

rakan pertengahan Desember lalu.Majalah Investor

Acara dilangsungkan secara virtual dan disiarkan

melalui kanal dan MeskiYoutube Facebook BeritaSatu.

sering mendapatkan berbagai macam penghargaan di

tiap tahunnya, ini tetap menjadi salah satu kadoaward

spesial yang diterima Dahana di akhir tahun.

Direktur Utama Dahana, Wildan Widarman me-

ngatakan penghargaan yang diterimanya merupakan

salah satu motivasi untuk tetap melakukan berbagai

terobosan, baik inovasi di bidang produksi, pelayanan,

maupun dalam penerapan Good Corporate Gover-

nance (GCG).

Wildan juga menegaskan bahwa perusahaan

yang kini sedang dipimpinnya akan terus berupaya un-

tuk menjadi industri bahan peledak yang mampu ber-

saing di pasar global.

”Penghargaan ini begitu berarti untuk Dahana,

karena kami merasakan sekali dampak dari pandemi

terhadap bisnis Dahana. Sangat menantang, dan Al-

hamdulillah kami dapat melewatinya dengan baik.

Mohon doanya supaya kami lebih baik lagi,” ujar Wil-

dan Widarman saat memberikan sambutan.

BUMN yang masuk ke dalam pemeringkatan ta-

hun ini merupakan BUMN yang memiliki laba bersih.

Karena itu, perusahaan plat merah yang tidak memiliki

laba bersih, maka secara otomatis akan tersisih dan

tidak masuk ke dalam penilaian.

Selain itu, penyelenggara juga mencantumkan

lima parameter dalam proses penilaian. Kelima para-

meter itu adalah pertumbuhan laba bersih setahun,

pertumbuhan pendapatan usaha satu tahun, ROE (re-

turn on equity return on asset net), ROA ( ) dan rasio NM (

profit margin).

Data-data ini diperoleh dari Kementerian Ke-

uangan dan laporan keuangan publikasi perusahaan

dengan tetap berpacu pada faktor-faktor penting se-

perti produktivitas, efisiensi, penerapan GCG, profesio-

nalisme pengelolaan dan .social responsibility

Pihak panitia menerangkan bahwa pengelom-

pokkan yang dilakukan terkait penganugerahaan tahu-

nan ini memiliki perbedaan dengan Kementerian

BUMN dan lebih menyederhanakan kelompok pada

habitat usaha BUMN.

Perlu diketahui, bahwa sepanjang periode 2019-

2020 Dahana mampu mencatatkan pendapatan hingga

1,9 triliun Rupiah dan memiliki penilaian sehat pada

aspek keuangan. Dahana juga berhasil memperluas

kinerjanya dengan menembus Proyek Strategis Nasio-

nal, serta mampu melakukan ekspansi bisnis ke Aus-

tralia dengan mengeskpor ratusan ton Cartridge Emul-

sion, salah satu jenis bahan peledak.

”Di sisi penerapan Good Corporate Governance

(GCG), Dahana telah mengaplikasikan Sistem Mana-

jemen Anti Suap (SMAP), hingga mengundang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) un-

tuk melakukan audit GCG di Dahana, selain dengan

melaksanakan audit dan pengawasan yang berada di

unit Satuan Pengawas Intern (SPI) Dahana,” pungkas

Wildan.

”Intinya adalah hidrolik, tidak hanya terbatas sta-

tik , tapi kita hadir di . Danequipment mobile equipment

ini disebut ,” papar Anwar.mobile hydraulics

Anwar lantas menjelaskan bahwa alat berat, ter-

masuk -nya harus diperhatikan dan dirawat denganpart

benar agar performa saat operasi di lapangan berjalan

optimal. Selain itu, manfaat lain dari pemeliharaan part

adalah agar alat berat tersebut tidak cepat rusak.

Pemeliharaan secara teratur dan berkala me-

mang harus diutamakan, mengingat harga alat berat

bisa mencapai miliaran rupiah. Ketika nyamain pump-

rusak misalnya, alat berat tidak bisa bergerak sehingga

hal tersebut bisa menghambat proses produksi.

”Dalam topik ini bagaimana carasmart mining

kita supaya sistem hydrolik ini tidak rusak secara tiba-

tiba. Yang dinamakan itu adalah gimana caranyasmart

kita meminimalisir . Kalauunclaim breakdown un-

claim breakdown, tentu semua alat punya masa hidup-

nya -nya,” jelas Anwar.life cycle

Menurutnya, sekitar 30 persen kompnen alat be-

rat adalah hydrolik. Sedangkan komponenpart-part

hydrolik nantinya menjadi penggerak dari alat berat

yang dikopel ke mesin. , musuh utama dari sistemNah

hydrolik ini adalah kokor dan .water

Kokor dan yang menjadi penyakit alat beratwater

biasanya terdapat di dalam oli hydrolik. Pada saat seka-

rang, kata Anwar, untuk mengantisipasi hal tersebut

adalah dengan melakukan oli sampel.

”Dan juga supaya masa hidupnya lebih lama, kita

juga hadir gimana supaya memberikan solusi. Selain

ini termonitoring dan supaya lebih, maka Boschaction

Rexroth hadir di situ,” pungkasnya.

PT DAHANA (PERSERO)



KORPORAKSI

B
ertempat di Jakarta, PT LiuGong Machinery

Indonesia menyelenggarakan gathering

bersama pelanggan dan mitra, pada akhir

Desember 2021. Sebagian besar tamunya

datang dari luar kota, dominan pemain

tambang. Pertemuan itu disasar untuk membuka pe-

luang akses dan skema pendanaan yang semakin len-

tur dalam pembelian alat berat.

ALAT BERAT TERKEREK BERKAH HARGA
Sepanjang tahun 2021, LiuGong mengaku banjir

pesanan. Capaian penjualan unit naik 160 persen. Da-

lam pertemuan tersebut, LiuGong melakukan seremo-

nial pelepasan unit keseribu pembelian oleh Riung

Group, perusahaan batu bara di Kalimantan Tengah.

Meski tergolong baru seumur jagung masuk ke

pasar Indonesia, LiuGong mampu mencetak kinerja

yang . Terkerek kondisi tren harga komoditasmoncer

khususnya batu bara yang sedang membubung, dipicu

gelombang krisis energi di sejumlah negara. Berdasar-

kan data Kementerian ESDM, perolehan Pendapatan

Negara Bukan Pajak dari sektor tambang mencapai Rp

70 triliun, naik berlipat-lipat dibanding periode sebe-

lumnya. Pemerintah juga ikut menikmati berkah tinggi-

nya harga komoditas.

”Saat ini harga komoditas tambang sedang bagus,

orang berani keluar uang besar beli alat berat,” kata

Deputy General Manager LiuGong Machinery, Hadityo

Sugiarto. ”Penjualan alat berat LiuGong sampai saat ini

sudah meningkat, kami percaya akan terus melanjut-

kan tren positif ini,” sambungnya.

Lonjakan harga komoditas tambang

mendorong pelaku usaha menggenjot

produksi. Membawa berkah bagi

pemain alat berat. Kinerja sejumlah

emiten alat berat jadi moncer. Tren

positif diperkirakan masih berlanjut

hingga tahun 2022.
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Ketua Umum Himpunan Industri Alat Berat Indo-

nesia (Hinabi), Jamaludin mengatakan, produksi alat

berat diproyeksikan tumbuh antara 30 persen hingga

40 persen pada tahun 2022. Angkanya akan mendekati

sekitar 8 ribu unit. Proyeksi yang positif itu tak lepas dari

pengaruh perkiraan harga-harga komoditas.

”Sektor yang paling utama tentunya pertamba-

ngan,” kata Jamaludin.

Berdasarkan catatan Hinabi, produksi alat berat

pada tahun 2021 merata di tiap lini sesuai kapasitasnya,

mulai dari , , ,hydaulic excavator motor grader bulldozer

dan . Permintaan alat berat di dalam negeridump truck

sebenarnya bisa melebih target. Produsen terpaksa

membatasi dapur operasional karena terkendala ke-

tersediaan pasokan komponen. Sebanyak 40 persen

hingga 50 persen suplai komponen alat berat diperoleh

dari dalam negeri, tapi sisanya harus diimpor.

Hal serupa tercermin dari data Perhimpunan

Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI). Penjualan

alat berat di seluruh sektor mengalami peningkatan,

mencapai 99 persen. Kontribusi paling signifikan dido-

rong oleh situasi harga batu bara dan nikel yang masih

tinggi, serta perkiraan meningkatnya jumlah smelter

nikel yang beroperasi di Tanah Air.

Pada kesempatan terpisah, PT United Tractors

Tbk menyampaikan laporan kinerja pada awal Desem-

ber lalu. Anak usaha Astra Group ini berhasil menja-

jakan penjualan alat berat merek Komatsu hampir 3

ribu unit, sepanjang sebelas bulan terakhir. Capain ter-

sebut naik hampir dua kali lipat dibanding periode ta-

hun sebelumnya. Selain merek Komatsu, United Trac-

tors juga mendistribusikan alat berat merek lain yaitu

UD Truck, Bomag, Scania, dan Tadano.

Sekretaris Perusahaan United Tractors, Sara K

Loebis mengatakan, pihaknya optimistis prospek bis-

nis di tahun depan bakal makin cerah. Kebutuhan alat

berat di hampir semua sektor bisnis, yakni mulai dari

tambang, konstruksi, hingga agribisnis masih akan po-

sitif. Segmen yang membutuhkan paling banyak alat

berat dan layanan pendukung adalah pertambangan.

Strategi yang dipersiapkan United Tractors untuk

mewujudkan target yaitu dengan memfokuskan pada

pemenuhan kebutuhan pelanggan terhadap alat berat

dan layanan purna jual yang unggul. Hal ini dilakukan

agar pelanggan dapat mengembangkan usahanya se-

cara optimal dan memanfaatkan momentum yang po-

sitif. Pada penghujung pergantian tahun ini, United

Tractors mengutamakan pemenuhan pengiriman atau

penjualan unit yang sudah terjual.

Kemudian, PT Hexindo Adi-Corporate Secretary

perkasa Tbk, Listiana Kurniawati mengatakan hal seru-

pa, penjualan alat berat tahun 2021 mengalami pertum-

buhan yang signifikan. Kenaikan harga komoditas me-

nyebabkan penjualan alat berat meningkat. Bagi emi-

ten berkode saham HEXA ini, bukan hanya tambang

yang sedang mocer, tapi juga sektor agribisnis.

”Sejalan dengan tren lonjakan dalam be-pulp oil

berapa bulan terakhir,” bebernya.

Merujuk laporan HEXA, penjualan ekskavator

bertonase lebih dari 6 ton sepanjang April hingga Okto-

ber 2021 mencapai seribu unit lebih. Jumlah ini naik

dua kali lipat dibanding periode sebelumnya. Dari ang-

ka itu, sektor agribisnis atau pertanian mendominasi

penjualan sebesar 367 unit, diikuti sektor tambang se-

besar 320 unit, lalu kehutanan sebesar 266 unit, serta

konstruksi 125 unit.
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U
paya pembaharuan sistem operasi untuk

peningkatkan kinerja perseroan selalu di-

lakukan PT Elnusa Tbk (Elnusa). Kali ini pe-

rusahaan yang bergerak di bidang penye-

dia jasa pendukung pengeboran minyak

dan gas itu melakukan dengan PTGo Collaborative

Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

Dua perseroan yang berada di bawah naungan PT

Pertamina tersebut, saat ini sedang mengembangkan

teknologi Combo Unit untuk menunjang kegiatan well

intervention area swampdi yang mencakup lapangan

Tambora, Tunu dan Handil. Combo unit ini merupakan

unit pertama karya Anak Bangsa yang diimplementasi-

kan di tanah air.

General Manager PT Pertamina Hulu Mahakam,

Agus Amperianto menyampaikan bahwa kolaborasi

melalui pengembangan teknologi Combo Unit terbukti

dapat mengintensifkan jumlah personel yang terlibat

dalam kegiatan operasi dan merampingkan peralatan

yang dibutuhkan untuk operasi.

Selain itu, keunggulan berikutnya adalah mampu

mempercepat waktu pekerjaan dan menurunkan bia-

ya operasi. Artinya, efisiensi yang dihasilkan dari unit

tersebut, kata Agus sangat komplet.

Combo Unit merupakan unit danslick line electric

line slick lineyang digabungkan menjadi satu. Unit me-

rupakan suatu unit dalam intervensi sumur untuk me-

mastikan akses sumur, sedangkan unit me-electric line

miliki kemampuan dalam menghantarkan arus listrik.

Combo Unit juga sangat mungkin direplikasi di

setiap sumur wilayah kerja Mahakam dan lapangan

lain di Pertamina Group.Sub Holding Upstream

”Kedepannya, Combo Unit ini menjadi bagian

yang sangat penting untuk kelanjutan optimalisasi ope-

rasi di Mahakam dalam kaitannya dengan pengem-

bangan anjungan minyak yang minimalis di lapangan

Offshore (Offshore Minimalist Platform),” jelas Agus.

Sementara itu, Direktur Operasi yang juga me-

rangkap Direktur Pengembangan Usaha Elnusa, Rony

Hartanto mengucapkan terima kasih atas kepercayaan

yang telah diamanahkan oleh PHM untuk mengelola

unit tersebut. Rony juga mengapresiasi proyek pe-

ngembangan teknologi Combo Unit tersebut karena

merupakan hasil karya anak bangsa.

”Ini merupakan karya anak bangsa hasil kolabo-

rasi nyata Elnusa dengan PHM yang tergabung dalam

Subholding Upstream Pertamina yang sangat memper-

hatikan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) da-

lam pekerjaanya,” paparnya.

Rony kemudian berharap agar upaya sinergi ini

dapat meningkatkan nilai produksi migas. Apalagi pa-

da tahun 2030 pihaknya akan menargetkan produksi 1

juta barel minyak per hari (bopd).

”Kami berharap inovasi ini dapat lebih mendo-

rong upaya peningkatan produksi migas di Pertamina

dan Indonesia, karenanya kami terus berkomitmen un-

tuk mengambil peran dalam mendukung program Pro-

duksi Migas 1 juta bopd di tahun 2030,” ujarnya.

INOVASI APIK HASIL KOLABORASI
RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�
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T
ahun baru, semangat baru dan sumur baru.

Frase tersebut, jika tidak berlebihan, mungkin

sangat cocok untuk menggambarkan kinerja

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dalam me-

ngawali tahun 2022.

Betapa tidak, di tahun yang memiliki Shio Macan

Air ini, PHE melalui sudah me-Subholding Upstream

ngebor Enam sumur pengembangan di beberapa wila-

yah kerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pengeboran dilakukan di dua titik regional, Suma-

tera dan Kalimantan. Di Regional Sumatera, Subhol-

ding Upstream mengebor tiga sumur pada saat pergan-

tian tahun.

Pertama, Tajak Sumur KRG-PA1 oleh Pertamina

EP (PEP) Limau Field. Sumur tersebut terletak di Desa

Rambang Senuling, Kecamatan Rambang Kapak Te-

ngah, Prabumulih, Sumatera Selatan. Sumur dibor

menggunakan RIG PDSI #32.2/N80UE-E. , Su-Kedua

mur PRD-09 di PEP Rantau Field. , Sumur MNA-Ketiga

P03 di Pertamina Hulu Rokan (PHR) lapangan Minas.

Pengeboran perdana ini turut dihadiri pejabat Sa-

tuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas), seperti

Deputi Perencanaan, Benny Lubiantara, Vice President

bidang Operasi, Sondang Maria.

Kemudian ada juga Kepala Perwakilan SKK Migas

Wilayah Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, Kepala Per-

wakilan SKK Migas Wilayah Sumbagsel, Anggono Ma-

hendrawan serta Direktur Pengembangan dan Pro-

duksi Pertamina Hulu Energi, Taufik Aditiyawarman.

Di Regional Kalimantan, pertamina juga menge-

bor tiga sumur, yaitu sumur B-2102 di Zona 10 Pertami-

na EP Bunyu Field, sumur STW-08 di Zona 9 Pertamina

EP Sangatta Field dan sumur TN-AA323 di Zona 8 Per-

tamina Hulu Mahakam (PHM) lapangan Tunu.

”Tajak sumur di awal tahun ini dilakukan sebagai

upaya percepatan, sehingga diharapkan Pertamina da-

pat berkontribusi secara optimal dalam upaya menjaga

tingkat produksi migas nasional,” kata Corporate Secre-

tary Subholding UpstreamPHE, Pertamina, Arya Dwi

Paramita.

Arya kemudian menegaskan bahwa pelaksanaan

tajak sumur merupakan salah satu bentuk komitmen

Pertamina untuk terus melakukan usaha-usaha tanpa

jeda dalam peningkatan produksi migas.

Pada malam pergantian tahun, kata Arya, Perta-

mina dan SKK Migas juga memastikan kegiatan lifting

migas di terminal dan di titik serah seluruh wilayah ker-

ja. Tujuannya agar semua operasi dapat berjalan lan-

car, sehingga lifting migas tahun 2021 juga tercapai se-

cara maksimal.

Adapun produksi migas perSubholding Upstream

November 2021 telah mencapai 887 Barrel Oil of

Equivalent Per Day (MBOEPD), terdiri dari 437 MBOPD

minyak dan 2.608 Million Standard Cubic Feet per Day

(MMSCFD) gas.

Hasil ini merupakan produksi migas dari seluruh

wilayah kerja Pertamina, terma-Subholding Upstream

suk yang berasal dari luar negeri. Sedangkan untuk

produksi dari dalam negeri, tercatat 340 MBOPD mi-

nyak dan 2.290 MMSCFD gas.

”Kami akan terus melakukan upaya-upaya pe-

ningkatan produksi untuk dapat berkontribusi optimal

dalam mendukung upaya pencapaian target produksi

nasional 1 juta BOPD dan 12 BSCFD tahun 2030. Serta

melakukan kegiatan operasi dengan tetap menguta-

makan keselamatan kerja dan kegiatan operasi yang

mendukung upaya-upaya pengurangan emisi menuju

Net Zero Emission tahun 2060,” pungkasnya.
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M
eski akhir tahun 2021 masih dalam hitu-

ngan hari, namun PT Archi Indonesia

Tbk (Archi) sudah menyiapkan seribu

satu jurus untuk menjalankan operasi-

nya di tahun 2022. Archi optimis bahwa

prospek bisnisnya akan lebih kuat pada tahun Macan

Air ini.

Sikap optimistisnya itu malah sudah dibuktikan

oleh perseroan pengolah emas ini saat menghadapi

tahun-tahun sulit sejak awal pandemi. Ya, Archi tetap

mampu menjaga kesinambungan bisnis, baik pada

kegiatan eksplorasi, aktivitas pertambangan maupun

penjualan pada bisnis hilir.

Menurut Direktur Utama Archi, Ken Crichton, ke-

berhasilan tersebut didukung oleh berbagai inisiatif

yang diimplementasikan Archi, salah satunya dengan

melakukan efisiensi biaya. Kata Crichton, tujuannya

jelas, yaitu untuk meningkatkan produktivitas di masa

mendatang.

Secara berkelanjutan, Archi juga terus berkomit-

men menciptakan keseimbangan portofolio bisnis de-

ngan upaya tanggung jawab sosial. Hal ini tercermin

dari beberapa pengakuan yang didapat dari lembaga-

lembaga yang bersangkutan di Indonesia.

”Inisiatif-inisiatif yang kami lakukan tidak hanya

berpotensi meningkatkan penambanganthroughput

dan produksi kami, namun juga berpotensi untuk

memberikan efisiensi pada penggunaan bahan bakar

dan secara keseluruhan,” kata Crichton.mining costs

Selain itu, lanjut Crichton, jalinan kemitraan stra-

tegis baru untuk aktivitas , berdasarkanDrill and Blast

riset internal Archi, diharapkan dapat mendorong efi-

siensi biaya hingga USD 30 juta dalam periode 5 tahun

mendatang.

Catatkan Kinerja Apik

Pada tahun 2021, Archi telah berhasil membuka

pit baru yaitu Pit Alaskar. Archi juga telah menyele-

saikan pengembangan Pit Araren tahap 5, di mana ke-

duanya memiliki kadar emas rata-rata yang lebih tinggi.

Kedua pit tersebut, kata Crichton akan diproyek-

sikan menjadi kontributor terbesar cadangan bijih

emas untuk diolah pada tahun 2022 maupun pada

tahun-tahun selanjutnya.

Selain itu, sepanjang tahun ini juga Archi terus

melakukan berbagai inisiatif efisiensi biaya dan pe-

ningkatan produktivitas, di antaranya penambahan ar-

mada tambang ( ) yang mencakup 18 trukmining fleets

berkapasitas 100 ton dan 2 ekskavator berkapasitas 120

ton.

”Pada tahun 2021, Archi juga merampungkan per-

janjian pergantian kontraktor penambangan untuk

aktivitas dari yang sebelumnya PSI danDrill & Blast

Orica menjadi Hanwa dan DNX, di mana pergantian ini

diharapkan dapat memberikan penghematan biaya
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penambangan ( ) secara berkelanjutan dimining costs

tahun-tahun mendatang,” paparnya.

Progres selanjutnya adalah penyelesaian proyek

pengembangan kapasitas pabrik pengolahan emas se-

besar 3,6 metrik ton per tahun ( ) pada akhir tahunmtpa

2020 menjadi 4,0 pada akhir tahun 2021. Padamtpa

tahun 2022, perseroan menargetkan untuk kembali

meningkatkan kapasitas pabrik tersebut menjadi 4,8

mtpa.

”Peningkatan kapasitas pabrik ini mencerminkan

komitmen Archi dalam melaksanakan rencana bis-

nisnya yang telah disampaikan sejak masa Penawaran

Umum Perdana (”IPO”) pada pertengahan tahun 2021

lalu, yakni untuk dapat meningkatkan volume produksi

tahunan Archi dan membawa pertumbuhan bisnis

yang positif untuk jangka panjang,” jelasnya.

Untuk kegiatan eksplorasi, saat ini Archi tengah

melakukan studi kelayakan ( ) untukfeasibility study

persiapan pembangunan wilayah operasional yang ba-

ru di Koridor Barat. Pembangunan infrastruktur terse-

but, kata Crichton akan mempercepat kegiatan eksplo-

rasi Archi sehingga potensi tambahan sumber daya

mineral dan cadangan bijih yang signifikan, segera di-

temukan. Menurutnya, hal tersebut diharapkan akan

terjadi pada tahun 2023.

”Sehingga proses penambangan di Koridor Barat

mulai dapat dilakukan pada tahun 2024. Hingga kini,

Archi baru melakukan eksplorasi dan penambangan

emas sebesar 15 persen dari total area konsesinya se-

luas 40.000 hektar, terutama di area Koridor Timur,”

pungkasnya.

Perkuat Sinergi

Sebagai bagian dari rencana pembangunan bis-

nis yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bisnis logam

emas batangan ( ) Archi di bawahgold minted bars

kendali Entitas Patungan ( ) PT Elang MuliaJoint Venture

Abadi Sempurna (PT EMAS), berhasil mencatatkan

peningkatan penjualan secara signifikan selama tahun

2021.

Berdasarkan laporan keuangan yang telah dipu-

blikasikan perseroan, hingga September 2021, PT

EMAS berhasil membukukan pendapatan hingga 154

persen dan memberikan kontribusi sebesar 3 persen

kepada pendapatan konsolidasian perseroan.

”Kami optimis bahwa konsolidasi bisnis yang

kami lakukan pada tahun 2021 akan menjadi landasan

yang kuat bagi kami untuk mencetak lebih banyak

keberhasilan pada tahun 2022,” ungkap Wakil Direktur

Utama Archi, Rudy Suhendra.

Rudy mengatakan jika melihat potensi eksplorasi

yang dimiliki Archi beserta kadar emas yang ditemukan

dan dengan berbagai inisiatif efisiensi yang tengah

dilakukan, maka perusahaan tambang emas terbesar

di Asia Tenggara ini akan terus bertumbuh dengan sta-

bil. Selian itu, Archi juga bisa memberikan nilai tambah

bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Capaian positif hasil sinergi antar perusahaan

juga bisa dilihat dari sederet penghargaan yang diraih

Archi. Melalui anak usahanya, PT Meares Soputan Mi-

ning (PT MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (PT

TTN), Archi berhasil menorehkan pencapaian di bi-

dang tanggung jawab sosial perusahaan dengan me-

nyabet penghargaan Indonesian SDGs Award (ISDA)

2021 dengan peringkat Platinum.

”Penghargaan ini diberikan untuk pencapaian

program tanggung jawab sosial Perseroan yang sejalan

dengan pilar Sustainable Development Goals (SDGs)

yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,” pa-

parnya.

Beberapa bidang yang menjadi fokus Archi dalam

hal ini adalah peningkatan kualitas dan akses air bersih,

peningkatan kesehatan ibu hamil dan melahirkan serta

peningkatan peluang usaha dan kerja bagi masyarakat.

Di ajang Minerba Investment Award, Archi juga

berhasil meraih penghargaan kategori Komoditas Mi-

neral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mine-

ral (ESDM) untuk periode semester kedua tahun 2021.

Apresiasi tersebut diberikan berdasarkan kepatuhan

perseroan dalam pelaporan dan realisasi investasi yang

mendekati rencana yang telah dilaporkan sebelumnya

kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dit-

jen Minerba).

”Kami senantiasa memperhatikan keseimba-

ngan antara portofolio bisnis dengan upaya-upaya ka-

mi di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/

ESG) guna mencapai usaha yang berkelanjutan dan

tumbuh bersama dengan masyarakat Indonesia,” tam-

bah Rudy.

Rudy kemudian mengatakan bahwa berbagai ca-

paian dan inisiatif yang dilakukan selama tahun 2021,

diharapkan dapat mendukung kesinambungan bisnis

Archi pada tahun 2022 dengan lebih kuat. Apalagi, kata

Rudy, pertumbuhan Archi juga didukung oleh adanya

prospek harga komoditi emas dunia yang cenderung

stabil dari waktu ke waktu.

”Hal ini membuat Archi diposisikan sebagai salah

satu diferensiasi portofolio investasi saham, khususnya

bagi para pelaku investasi di bursa efek. Archi akan

terus menjalankan upayanya secara berkelanjutan un-

tuk dapat senantiasa memberikan manfaat bagi selu-

ruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
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S
alah satu oleh-oleh penting dari Deklarasi

Glasglow pada Konferensi Perubahan Iklim

PBB COP-26 yang dilaksanakan baru-baru ini

adalah lahirnya komitmen dunia untuk me-

nonjolkan iklim pariwisata yang ramah ling-

kungan ( ).Green Tourism

Di Indonesia, pelaksanaan renca-Green Tourism

nanya akan ditopang dengan energi yang ramah ling-

kungan juga di bawah naungan PT PLN (Persero). PLN

sendiri sebelumnya memang sudah berkomitmen un-

tuk mendukung target pemerintah dalam mencapai

net zero emission pada tahun 2060.

Executive Vice President of Engineering and Tech-

nology PLN, Zainal Arifin menyatakan PLN akan men-

dukung penuh kawasan pariwisata yang menonjolkan

Green Tourism dengan menyediakan energi listrik dari

pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT).

”Jadi untuk kawasan wisata yang menonjolkan

Green Tourism supportkita akan energi listriknya juga

dengan ,” katanya padagreen energy talkshow Smart

City Conference bertajuk ’Pembangunan Infrastruktur

Dasar dan Amenitas di 10 Kawasan Pariwisata Prioritas

Nasional’, pertengahan Desember lalu.

Sebetulnya upaya penghijauan energi di kawasan

Green Tourism sudah dilakukan PLN. Salah satu con-

tohnya adalah upaya konversi ke pembangkit berbasis

EBT pada destinasi yang masih mengandalkan Pem-

bangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Wakatobi.

Saat ini memang masih terdapat beberapa desti-

nasi wisata yang mengandalkan PLTD khususnya wisa-

ta di pulau terluar. Pembangkit tersebut seharusnya

sudah diaktualisasi karena selain mahal, juga telah

menimbulkan polusi berupa Karbon dioksida (CO ).2

”Seperti di Wakatobi kita sudah memasang Pem-

bangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan baterai. Se-

cara bertahap PLTD akan kita ganti dengan PLTS,”

papar Zainal.

Dari sisi suplai, ada 10 kawasan pariwisata priori-

tas yang sampai saat ini kondisinya lebih dari cukup.

Bahkan aspek dayanya juga sudah memenuhi keanda-

lan sehingga ketika ada satu pembangkit terbesar

gangguan, suplainya masih tetap aman.

”Dari 10 lokasi, yang pas-pasan hanya Morotai. Ta-

pi kami sudah ada tahun depan untuk me-planning

masang Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

10 Mega Watt (MW). Jadi, secara suplai sebetulnya ti-

dak ada masalah,” ucapnya.

Untuk meningkatkan keandalan di beberapa ka-

wasan pariwisata prioritas nasional, PLN juga mene-

rapkan layanan , atau layanan listrikZero Down Time

tanpa padam. Adapun destinasi yang sudah disiapkan

untuk layanan tersebut adalah kawasan wisata Boro-

budur dan Labuhan Bajo.

”Kami melihat kedua destinasi wisata ini banyak

dikunjungi oleh wisatawan asing dengan beragam la-

tar belakang sehingga menjadi representasi negara.

Jika kita bisa memberikan layanan diZero Down Time

sana, tentunya bisa memberikan buat PLN,” ujar-value

nya.

Layanan yang biasanya ditetapkan pada kawa-

san-kawasan premium seperti Sudirman Centeral Bu-

siness District (SCBD) Jakarta ini, kata Zainal, akan me-

ningkatkan keandalan sistem dan meminimalkan

gangguan kelistrikan. Layanan ini nantinya akan me-

mastikan sampai dengan nol kemungkinan gangguan

yang akan terjadi. Nah, salah satu cara untuk mencapai

hal tersebut, kata Zainal adalah dengan penyediaan

sistem suplai listrik berlapis.

”Itu sebetulnya untuk pelanggan premium saja,

tapi kami beranikan diri untuk mendukung destinasi

wisata nasional,” pungkas Zainal.
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H
arga batu bara yang naik secara berturut-

turut membuat sejumlah perusahaan

tambang ikut mujur, termasuk yang di-

alami PT Adaro Energy Tbk (Adro). Peru-

sahaan yang fokus pada usaha penamba-

ngan batu bara ini berhasil membukukan pendapatan

usaha sebesar USD 2.569 juta sampai akhir kuartal III

2021.

Berdasarkan hasil rilis dalam keterbukaan infor-

masi yang dipublikaiskan akhir November lalu, kenai-

kan pendapatan Adaro didukung oleh harga jual rata-

rata (ASP) sebesar 42 persen (yoy) berkatyear-on-year

tingginya harga batubara.

Pada akhir kuartal tiga, sektor pertambangan dan

perdagangan batu bara menyumbang pendapatan

usaha sebesar USD 2.471 juta, atau naik sebesar 35 per-

sen dari periode sama tahun 2020 yang hanya bercokol

di angka USD 1.824 juta.

Sementara sektor jasa pertambangan hanya me-

nyumbang USD 67 juta, turun 29 persen dari tahun se-

belumnya di periode sama yang mampu menyumbang

sebesar USD 94 juta. Kemudian dari pemasukan sektor

lainnya tercatat sebesar USD 32 juta hingga sembilan

bulan pertama ini.

Meski dari segi pendapatan mengalami pening-

katan, namun dari segi produksi, perusahaan tambang

yang berkantor di Jakarta Selatan ini mengalami penu-

runan. Pada akhir September, Adaro hanya mampu

memproduksi batubara hampir 40 juta ton, atau turun 4

persen yoy. Pun dalam segmen penjualan batu bara,

Adaro hanya mampu mencatatkan sebesar 38,86 juta

ton, atau turun 5 persen yoy.

”Total produksi batu bara Adaro Energy mencapai

39,64 juta ton pada 9M21, atau turun 4 persen dariyoy

9M20. Pencapaian ini masih sesuai dengan panduan

produksi batu bara 2021 yang berada pada kisaran 52-

54 juta ton. Volume penjualan batu bara pada 9M21

tercatat 38,86 juta ton, atau turun 5 persen ,” katayoy

Presiden Direktur dan , GaribaldiChief Executive Officer

Thohir.

Di sisi lain, terjadi kenaikan dalam bidang pengu-

pasan lapisan penutup yang hingga akhir kuartal tiga

telah mencapai 173,03 Mbcm, atau naik 8 persen ,yoy

dan nisbah kupas periode ini mencapai 4,36x. Cuaca

yang kurang baik menurutnya memperlambat aktivitas

pengupasan penutup.

Cuaca berhujan yang tidak lazim pada kuartal tiga

ini, dengan curah hujan yang lebih tinggi dan jam hujan

yang lebih panjang daripada perkiraan, memperlam-

bat aktivitas pengupasan lapisan penutup pada triwu-

lan tiga ini.

”Fokus kami pada keunggulan operasional dan

efisiensi di sepanjang rantai pasokan batu bara yang

terintegrasi vertikal memungkinkan pencapaian ki-

nerja yang solid. Walaupun dihadapkan dengan kondisi

cuaca yang kurang baik, kami berhasil menyediakan

pasokan yang andal bagi para pelanggan, suatu hal

yang membuktikan kekuatan model bisnis yang dite-

rapkan perusahaan,” katanya.

Dengan kondisi pendapatan yang cukup berarti

ini, Adaro mampu menyumbang terhadap penerimaan

negara melalui royalti dan pajak penghasilan sebesar

USD 510 juta.

”Kontribusi kami terhadap negara melalui pem-

bayaran royalti dan pajak juga meningkat. Dengan

mempertimbangkan perkembangan terakhir funda-

mental pasar batu bara, kami memutuskan untuk me-

lakukan penyesuaian pada target profitabilitas,” kata-

nya.

Berdasarkan laporan keuangan, belanja modal

Aadaro hingga triwulan tiga mencapai USD 131 juta.

Alokasi belanja digunakan terutama untuk pembelian

dan penggantian alat berat dan biaya pemeliharaan

kapal.

Adaro juga menghasilkan arus kas bebas sebesar

USD 641 juta pada akhir kuartal tiga ini, ditopang oleh

EBITDA operasional yang tinggi dan disiplin dalam pe-

ngeluaran modal. Sementara total aset yang tercatat

hingga sembilan pertama sebesar USD 7.118 juta setara

dengan kenaikan 10 persen dari periode sama tahun

lalu.

Dari total aset tersebut, untuk aset lancar tercatat

sebesar USD 2.326 juta, sementara aset non lancar

tercatat USD 4.792 juta. Pada akhir kuartal tiga ini juga

Adaro membukukan saldo kas sebesar USD 1.511 juta.



M
ajalah TAMBANG sukses menggelar aca-

ra Indonesia Mining Outlook (IMO) 2022

dengan menghadirkan para pemangku

kepentingan terkait, mulai dari pemerin-

tah, asosiasi, pelaku usaha, dan pakar.

Agenda tersebut dilaksanakan di JS Luwansa Hotel Ja-

karta, awal Desember lalu.

Indonesia Mining Outlook merupakan acara ta-

hunan yang diselenggarakan Majalah TAMBANG untuk

memfasilitasi para pemangku kepentingan guna

INDONESIA MINING OUTLOOK 2022

MAJALAH TAMBANG GELAR

mengevaluasi sekaligus membaca prospek sektor per-

tambangan.

Kondisi pertambangan belakangan ini cukup di-

untungkan dengan melambungnya harga komoditas.

Namun demikian, masih banyak persoalan yang harus

dibenahi dalam pengelolaan pertambangan nasional

agar memiliki nilai tambah yang lebih optimal. Untuk

itu, pada kesempatan tersebut, tema yang diusung

ialah ”Pertambangan Untuk Pembangunan Industri

Nasional”.
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