
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Energi Tumbuh, Energi Tangguh

Selamat

Hari Pertambangan
dan Energi

Semoga Pertambangan Indonesia
Terus Tumbuh serta Tetap Tangguh
Bersama Kita untuk Maju

THE INDONESIA ENERGY & MINING MAGAZINE

Volume 16 No. 163  20 Oktober - 20 November 2021

www.tambang.co.id

SIMBAH DARAH SEBAB BATU BARA

RAMAI-RAMAI

UNTUNG

HARGA BATU BARA MELEJIT

RAMAI-RAMAI

UNTUNG

HARGA BATU BARA MELEJIT

BERLANGGANAN







T H E  I N D O N E S I A N  E N E R G Y &  M I N I N G  M A G A Z I N E

Redaksi menerima artikel dan foto kegiatan
seputar dunia pertambangan dan hal

yang berkaitan, maksimal 5.000 karakter

tambang.majalah

MajalahTambang

Penerbit:
PT Media Bakti Tambang
Rekening:
a.n PT. Media Bakti Tambang
Bank Mandiri KCP JKT Mampang Prapatan
A.C. 070-00-05573055
Alamat Redaksi:
Graha TAMBANG
Jl. Kapten Tendean No. 15
Jakarta Selatan 12790
Telp.: 021 - 7998823
Fax.: 021 - 7992616
E-mail: redaksi@tambang.co.id
iklan@tambang.co.id
sirkulasi@tambang.co.id
Website: www.tambang.co.id

SIUPP:
No. 149/SK/Menpen/SIUPP/1999

Pemimpin Umum:
Herman Afif Kusumo

Wakil Pemimpin Umum:
Juangga Mangasi

Dewan Redaksi:
Dr. Ir. S. Witoro Soelarno

Suyartono

Yusuf

A. Nugraha Juanda

Tino Ardhyanto

Hendra Sinadia

Andre Alis

Sidik Pramono

Pemimpin Perusahaan:
Atep Abdurofiq

Direktur Bisnis & Pengembangan:
Rakhmadi A. Kusumo

Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab:
Iwan Qodar Himawan

Redaksi:
Egenius Soda

Ragil K Wibowo

Muflihun Hidayatullah

Rahma Sari

Produksi:
Ragil K Wibowo

Iklan & Promosi:
Indah Wahyu Wati

Wulan Destiningsih

Sirkulasi & Distribusi:
Amiludin, Soleh

Keuangan:
Anna Diana

DARI REDAKSI

D
i awal November ini ada rangkaian pertemuan penting para

kepala negara. Di mulai dengan pertemuan para pemimpin

negara G20 di Roma, Italia. Kemudian dilanjutkan dengan

Pertemuan Tingkat Tinggi tentang perubahan iklim yang

dilaksanakan di Glasgow, Skotlandia. Delegasi dari sekitar

200 negara hadir diajang yang lebih dikenal dengan sebutan Conference

of The Parties (COP) ke-26 ini.

Dalam pertemuan ini dibahas berbagai upaya untuk menjaga suhu

bumi untuk tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius. Bahkan Alok Sharma, Pre-

siden COP-26 menyebutkan bahwa COP kali ini menjadi harapan terkait

dalam upaya mengurangi emisi karbon.

Batu bara juga dibahas secara khusus dalam konferensi ini pada 4

November yang sebut sebagai . Kita tahu bahwa PLTU yangEnergy Day

berbahan bakar batu bara menjadi penyumbang terbesar dari emisi

karbon. Oleh karenanya COP-26 ini memberi perhatian yang serius pada

upaya mengurangi pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi.

Beberapa negara termasuk Indonesia kembali menandatangani

komitmen untuk meninggalkan batu bara pada periode tahun 2030an.

Namun beberapa negara seperti Cina, India dan Amerika Serikat tidak

termasuk di dalamnya. Padahal negara-negara inilah yang merupakan

konsumen batu bara terbesar saat ini.

Dua negara yakni Cina dan India saat ini sedang dilanda krisis ener-

gi. Salah satunya terkait kebutuhan batu bara yang meningkat. Sementa-

ra pasokan batu bara baik dari domestik maupun impor belum cukup

memenuhi kebutuhan. Bisa saja kondisi ini membuat kedua negara ini

terus berhitung untuk secara penuh meninggalkan batu bara dalam wak-

tu singkat.

Batu bara menjadi sumber energi yang banyak ditolak tetapi saat ini

banyak juga dicari. Itulah yang diangkat sebagai laporan utama kali ini.

Bahkan Inggris, tempat COP-26 ini berlangsung beberapa waktu lalu

sempat harus mengaktifkan PLTU karena harga gas yang melambung.

Di Edisi kali ini juga diangkat tentang maraknya tambang ilegal baik

di mineral maupun batu bara. Harga yang melambung saat ini dapat dise-

but sebagai salah satu pemicu maraknya aktivitas penambangan ilegal.

Muncul pula sosok Jurkani, seorang advokat di Kalimatan Selatan yang

akhirnya meninggal karena dibacok. Ia terkenal sangat gigih melawan

kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan di salah satu tambang di

Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Ada pembahasan-pembahasan lain yang merupakan informasi

terkini tentang pertambangan. Akhirnya kami sampaikan selamat mem-

baca.

COP-26:

DESAKAN ENERGI BERSIH

DI TENGAH KRISIS
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ngan penerimaan negara. Dari aspek lingkungan, juga

dirugikan karena tidak ada kegiatan reklamasi dan pas-

catambang. Sehingga saat ini banyak sisa lubang tam-

bang yang tidak ditangani dengan baik. Bahkan bebe-

rapa lubang tambang di Kalimantan Timur menelan

korban jiwa.

T -entu sudah menjadi rahasia umum bahwa kegi

atan penambangan ini tidak berdiri sendiri, Dirjen Mi-

nerba Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa men-

jamurkan tambang liar karena berbagai macam faktor,

utamanya keterlibatan oknum apparat dan pejabat.

”Kita semua berkontribusi, semua itu termasuk

petugas, pejabat dan aparat yang seharusnya menia-

dakan tambang ilegal malah terlibat,” tuturnya.

Upaya menertibkan tambang ilegal yang efektif

bisa ditempuh dalam dua cara, lewat jalur pembinaan

dan jalur penegakan hukum. Opsi pertama banyak

diterapkan di tambang emas ilegal yang motifnya mur-

ni faktor kemiskinan, melibatkan mesyarakat lokal, dan

metode penambangannya secara tradisional.

Sedangkan opsi kedua, layak diterapkan untuk

tambang ilegal yang terjadi di konsesi IUP, atau di wi-

layah kosong yang motifnya penyalagunaan kewena-

ngan, melibatkan oknum pejabat dan aparat, serta di-

sokong pemodal.

Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Kementerian

Koordinasi Bidang Matirim telah membentuk satuan

tugas tambang ilegal, yang melibatkan berbagai stake-

holder. Hingga kini, belum tampak hasil kinerja yang

signifikan.

DARURAT TAMBANG ILEGAL

P
emberitaan seputar tambang ilegal belaka-

ngan ini kembali mengemuka. Apalagi keti-

ka Jurkani, seorang advokat di Kalimantan

Selatan yang akhirnya meninggal usai diba-

cok orang tak dikenal. Kematiannya tidak

terlepas dari upayanya untuk melawan kegiatan tam-

bang illegal di PT Anzawara Satria, salah satu IUP tam-

bang batu bara di Tanah Bumbu.

Aktivitas penambangan ilegal sebenarnya bukan

sesuatu yang baru. Meskipun kalau bicara tentang tam-

bang ilegal, biasanya terkait dengan komoditas emas

dan timah. Tetapi sebenarnya penggarongan komo-

ditas batu bara juga sudah lama terjadi.

D -i Kalimantan Timur, aktivitas pertambangan ile

gal batu bara dikenal dengan sebutan koridor. Data Ke-

menterian ESDM menyebutkan aktivitas penamba-

ngan liar tanpa izin mencapai 2.741 titik. Dari jumlah ini

ada 96 lokasi yang jenis komoditasnya batu bara.

D -ata Jaringan Anti Tambang (JATAM) selama ku

run waktu 2018-2021 setidaknya ada 151 lokasi tam-

bang ilegal di Kaltim. Jumlah itu tersebar di Kabupaten

Kutai Kartanegara 107 lokasi, Kota Samarinda 29 lokasi,

Kabupaten Berau 11 lokasi, dan Kabupaten Penajam

Paser Utara 4 lokasi.

Aktivitas penambangan ilegal meningkat ketika

harga komoditas melambung. Seperti saat ini ketika

harga timah, batu bara dan emas sedang menguat, ak-

tivitan penambangan ilegal pun meningkat.

S -ebagai aktivitas yang masuk dalam kategori ile

gal, kegiatan penambangan menimbulkan banyak ke-

rugian. Negara dirugikan karena ada potensi kehila-

VISI
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12Harga Melejit, Ramai-ramai Untung

Harga batu bara mencatat kenaikan yang
luar biasa. Hampir semua pemangku
kepentingan mendapat manfaat.

Pemulihan ekonomi yang terjadi pasca
pandemi covid-19 telah mendorong
peningkatan kebutuhan energi. Ini
mendorong harga bahan baku listrik
seperti gas alam dan batu bara
meningkat. Harga pun melambung
sehingga beberapa negara masuk
kategori krisis.

Bijih besi menjadi bahan baku utama
industri baja. Sejauh ini potensi bijih besi
Indonesia belum dioptimalkan. Industri
baja Indonesia masih mengimpor bijih
besi dan scrap.

PERSONAL

LAPORAN KHUSUS

LINGKUNGAN
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Seorang advokat di Kalsel yang tengah menangani
kasus tambang ilegal dibantai secara biadab. Akhirnya
meninggal tak kuasa menahan luka bacok parah. Polisi
diminta mengusut tuntas.Menambah deretan potret
berdarah dunia tambang.





Turbin uap ditemukan pada 1884 oleh Sir Charles

Parsons. Pada saat yang hampir bersamaan, Aurel

Stodola, seorang profesor dan ahli fisika dari Slovakia

yang mengajar di Institut Politeknik Swiss, menemukan

teori tentang turbin uap. Ia menulis makalah Turbin uap”

dan perspektifnya sebagai mesin energi panas .”

Turbin buatan Sir Charles Parsons dihubungkan

dengan dinamo, menghasilkan 7,5 kilowatt listrik. Ia

mematenkannya. Parsons mendirikan perusahaan C.A.

Parsons and Company. Parsons sempat menyaksikan

turbin uap dengan kapasitas 10.000 kali dari yang ia

termukan, sebelum wafatnya.

Turbin, jantung pembangkit listrik Sir Charles Parsons

B
eberapa negara menyatakan komitmen un-

tuk menghentikan pembangkit batu bara.

Pembiayaan untuk energi fosil khusus batu

bara pun semakin langka. Di Konferensi

Tingkat Tinggi terkait iklim (COP26), gaung

penolakan batu bara sebagai sumber energi bergema

kencang.

Dalam rangkaian acara yang berlangsung selama

dua pekan, ada pembahasan tentang energi dimana sa-

lah satunya soal batu bara. Ada program acara bertajuk

Global Coal To Clean Power Transition.

Aroma penolakan batu bara sebagai sumber energi

dalam diskusi tersebut, hingga keluarnya ucapan ”Me-

ngirim batu bara ke sejarah”.

Di Energy Day yang dilaksanakan di Glasgow Scien-

ce Center, kembali ditandatangani Pernyataan Transisi

Energi Listrik Global Ke Bersih Global. Ada 23 negara

termasuk Indonesia yang membuat komitmen baru un-

tuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara.

Di dalamnya ada lima negara yang masuk dalam kelom-

pok 20 negara pengguna batu bara terbesar di dunia.

Tentangan terhadap pembangkit listrik berbahan

bakar batu bara makin lantang, sebagai akibat makin

tingginya kesadaran orang akan kelestarian lingkungan.

Pembakaran batubara menghasilkan CO sebanyak 2-32

kali lebih besar dibanding gas alam. Ini yang dikhawatir-

kan akan memicu timbulnya hujan asam.

LISTRIK DARI BATU BARA
Tentangan pembangkit listrik berbahan bakar

batu bara
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China merupakan negara dengan kapasitas

pembangkit listrik tenaga batu bara terbesar di du-

nia. Dari total 1.627 GW yang terpasang (berdasar pu-

blikasi , April 2012),International Energy Assosiation

sebanyak 41% berada di China. Amerika menjadi

juara 2: 21%. India memiliki 6%. Negara maju lain, se-

perti Jerman, Rusia, Jepang, Australia, masih di ba-

wah 5%.

Pembangkit Listrik
Serba Terbesar di Dunia

Surgut 2, Rusia
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
Kapasitas: 1.600 MW

Kashiwasaki Kariwa, Jepang
Tenaga Nuklir
Kapasitas: 8.212 MW

Futtsu, Jepang
Tenaga Gas
Kapasitas: 5.040 MW

Alholmens Kraft, Finlandia
Biofuel
Kapasitas: 265 MW

Hellisheidi, Islandia
Geothermal
Kapasitas: 303 MW

Bendungan Tiga Lembah, Cina
Tenaga Air

Kapasitas: 22.500 MW

Taichung, Taiwan
Batubara

Kapasitas: 5.780 MW

Shatura, Jepang
Gambut

Kapasitas: 1.020 MW

Solnova, Spanyol
Sinar Surya Terkonsentrasi

Kapasitas: 150 MW

Aguçadoura, Portugis
Tenaga Gelombang
Kapasitas: 2,25 MW

Limbah padat dibawa untuk reklamasi

Limbah padat dibawa untuk reklamasi
Turbin uap

Generator

Penampung
abu

Udara
Sekunder

Sekat pemisah
ruang

pembakaran

Udara

Batu kapurBatubara

Udara

Uap

Uap

Perge-
rakan

Pertukaran
Panas

Penyaring limbah

Tumpukan

Abu terbang

Pergerakan

Ketel tempat air berputar

Menuju ketel
yang dipasok
air

Jerman
3%

Rusia
3%

Japan
2%

Afrika Selatan
2%

Polandia
2%

Australia
2%

Korea
2%

Negara Lain
16%

China
41%

Amerika Serikat
21%

P Bembangkit Berbahan akar Batu bara

Sumber Foto: enotes.com

TURBIN uap merupakan jantung pembangkit lis-

trik. Turbin yang terus berputar menggerakkan gene-

rator, sehingga menghasilkan listrik. Adapun turbin, yang

di dalamnya terdapat bilah-bilah dipasang miring, dige-

rakkan oleh uap air dengan suhu dan tekanan tinggi,

hasil pembakaran boiler.

Asalnya adalah dari batu bara yang sudah dihan-

curkan,dicampur dengan udara panas. Dengan tekanan

tinggi, campuran tersebut disemprotkan ke dalam boiler

sehingga terbakar dengan cepat. Air lalu dialirkan ke atas

melalui pipa di dinding boiler.

Air dimasak menjadi uap, kemudian uap dialirkan

ke tabung untuk memisahkan uap dari air yangboiler

terbawa. Uap dialirkan ke untuk melipatsuperheater -

gandakan suhu dan tekanannya, hingga mencapai suhu

570° C dan tekanan sekitar 200 bar. Pipa akan ikut berpijar

menjadi merah.

9
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ARSIP

Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman al Saud

punya peran besar dalam menghadirkan minyak

bagi kekayaan negara Saudi Arabia. Seusai naik

ke tampuk kekuasaan pada 1902, ia

memperluas kekuasaan kerajaan, dan

menciptakan kestabilan. Tanpa stabilitas,

pencarian minyak tak bisa dilaksanakan.

Pencarian minyak di Saudi Arabia dipicu

oleh penemuan minyak oleh perusahaan Anglo-

Persian Oil Company di kawasan Persia, pada

1908; meningkatnya kebutuhan minyak selama

Perang Dunia I, serta berkurang drastisnya

jamaah haji setelah depresi besar ekonomi pada

1929.

Sebelum depresi besar melanda perekonomian

Saudi Arabia, pemasukan negara kerajaan itu berasal

dari jamaah haji yang berkunjung ke Tanah Suci. Namun,

setelah depresi besar melanda, jumlah jamaah haji

anjlok, dari 100.000 orang semusim menjadi di bawah

40.000. Perekonomian Arab limbung. Ini salah satu

pendorong Raja Abdulaziz gencar mencari minyak.

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

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

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

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

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

membantu pendirian Eastern and General Syndicate Ltd, perusahaan pencari

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

Bapak Minyak.

1923. Raja Abdulaziz mengeluarkan

surat memberi izin bagi Holmes

mencari minyak.

1925. Holmes mendapat izin dari

Sheikh Bahrain untuk mencari

minyak di Bahrain.

1927. Gulf Oil dari Amerika Serikat

mengakuisisi konsesi milik Holmes.

Insinyur Selandia Baru.

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

Abdul Aziz bin Abdul Rahman al Saud.

suasana jamaah haji jaman 1950-an

Jamaah haji zaman dahulu.

Prajurit Arab Saudi pada era Raja Abdul Aziz.

Raja Abdul Aziz.

Haji Bukan Andalan

Inilah lima ladang minyak terbesar di Saudi Arabia

flickr.com

www.freelargeimages.com.

No   Ladang  Ditemuka Produksi harian         Operator      Lokasin

Al Ghawar

Khurais

Abu Safah
dan Qatif

1

2

3

1948

1963

5 juta barel minyak
+ 2 MMBTU gas

1,5 juta barel minyak

800.000 barel minyak
+ 370 juta kaki kubik gas.

Saudi
Aramco

Saudi
Aramco

Saudi
Aramco

Provinsi
Al Ahsa

-300 km teng
gara Ryadh

Provinsi Qatif
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Salah satu peristiwa di Perang Dunia I.

MINYAK DARI SAUDI ARABIA





H
ARGA batu bara yang terus mencatat rekor

baru dalam beberapa bulan terakhir

membawa berkah. Tidak hanya buat pe-

ngusaha tambang tetapi pemangku ke-

pentingan termasuk negara juga ketiban

”durian runtuh” dari harga yang menguat. Ini disam-

paikan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu-

bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia.

”Dampak dari kenaikan ini tidak hanya dinikmati

perusahaan tambang tetapi juga ekosistem industri

batu bara. Pemerintah pun mendapatkan manfaat dari

kenaikan harga batu bara saat ini,” terang Hendra.

RAMAI-RAMAI UNTUNG
HARGA MELEJIT,

APBI menurut Hendra melihat positif atas kondisi

pasar yang ditandai dengan kenaikan harga batu bara

yang diantaranya terefleksi pada Harga Batubara Acu-

an (HBA). ”Dari sisi pengusaha tentu berharap agar

harga batu bara dapat terus meningkat atau menguat,”

tandasnya.

Pengusaha batu bara di berbagai daerah utama-

nya di Kalimantan dan Sumatera mendapat margin

keuntungan yang lebih besar dari biasanya. ”Semua,

ekosistem industri mulai menggeliat, batu bara nggak

cuma satu, tapi ada industri lokal, pengusaha tongkang,

transportasi, semua dampaknya kemana-mana, surve-

yor, dan jasa pertambangan juga. Jadi positifnyatrader

bukan hanya pertambangan, tapi ekosistem terdorong

dan perekonomian daerah juga demikian,” ungkap

Hendra.

Negara misalnya akan mendapat manfaat berupa

penerimaan negara yang meningkat. Salah satunya

berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Data

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,Kementerian

ESDM menyebutkan sampai 18 Oktober 2021 total Pe-

nerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mine-

ral dan batu bara mencapai Rp.51,81 triliun.

Harga batu bara mencatat kenaikan

yang luar biasa. Hampir semua

pemangku kepentingan mendapat

manfaat.

12 Edisi 20 Oktober - 20 November 2021/Th. XVI
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”PNBP sampai 18 Oktober 2021 telah mencapai

Rp.51,82 triliun atau 132,50% dari target tahun 2021,”

terang Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara, Dit-

jen Minerba Muhamad Wafid.

Wafid juga mengatakan tidak ada revisi target

PNBP tahun 2021 yang telah ditetapkan pada awal ta-

hun. ”Tidak ada perubahan target PNBP yang sudah di-

tetapkan pada awal tahun,” terang Wafid. Pemerintah

menetapkan target PNBP sektor Minerba tahun ini se-

besar Rp.39,10 triliun. Melihat tren harga mineral yang

masih berpotensi terus menguat, kontribusi PNBP sek-

tor Mineral berpotensi akan terus meningkat.

Sayangnya meski harga sedang membaik, kinerja

produksi batu bara nasional belum maksimal. Kemen-

terian ESDM memperkirakan produksi batu bara nasio-

nal di 2021 hanya akan mencapai 610 juta ton. Lebih

rendah dari target yang ditetapkan dalam RKAB yang

direvisi sebesar 625 juta ton. Faktor cuaca yakni curah

hujan tinggi menjadi penyebabnya.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara,

Ditjen Minerba Sujatmiko dalam sebuah diskusi me-

ngatakan hal ini.

”Saat ini curah hujan masih tinggi dan berkelan-

jutan sehingga di beberapa tempat utamanya di Kali-

mantan Selatan dan Kalimantan Timur yang menjadi

sumber produksi operasionalnya agak terganggu,” je-

las Sujatmiko dalam diskusi virtual. Sampai kuartal III

2021, produksi batu bara nasional mencapai 450 juta

ton.

****

Bagi perusahaan tambang, kenaikan harga yang

sudah dimulai sejak akhir tahun 2020 berdampak posi-

tif bagi kinerja keuangan perusahaan. Hampir semua

perusahaan tambang batu bara mencatat kinerja posi-

tif di paruh pertama. Ini ditopang kenaikan harga di te-

ngah kinerja produksi sebagian perusahaan terganggu

akibat curah hujan yang cukup tinggi di tahun ini.

Febriati Nadira, Head of Corporate Communica-

tion PT Adaro Energy, Tbk (ADRO) mengatakan di te-

ngah momentum kenaikan harga batu bara tersebut,

manajemen Adaro optimis prospek bisnis batu bara di

semester II tahun ini. Namun Manajemen tetap bersi-

kap hati-hati.

”Adaro akan berupaya memaksimalkan upaya

untuk terus fokus terhadap keunggulan operasional

bisnis inti, meningkatkan efisiensi dan produktivitas

operasi, menjaga kas dan mempertahankan posisi ke-

uangan yang solid di tengah situasi sulit yang berdam-

pak terhadap sebagian besar dunia usaha,” terang

Nadira.

Adaro menurut Nadira akan terus mengikuti per-

kembangan pasar dengan tetap menjalankan kegiatan

operasi sesuai rencana di tambang-tambang milik pe-

rusahaan. Sambil terus fokus mempertahankan marjin

yang sehat dan kontinuitas pasokan ke pelanggan.

”Fundamental jangka panjang pasar batu bara

masih menjanjikan didukung oleh pertumbuhan teru-

tama wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sejauh

ini kami masih menjaga pasar ekspor di wilayah Asia

Tenggara, China, Asia Timur, India, Selandia Baru,”

tandas Nadira.

Meski harga pasar global naik, pihaknya masih

tetap komit memenuhi ketentuan peraturan ketentuan

pemerintah termasuk DMO. ”Memenuhi kebutuhan

dan pasokan batu bara untuk dalam negeri merupakan

prioritas kami. Hingga paruh pertama tahun ini, Indo-

nesia merupakan tujuan penjualan terbesar meliputi

28% dari total penjualan batu bara Adaro,” tutup Nadira.

Di paruh pertama tahun ini, Adaro membukukan

kenaikan pendapatan 14,7 % menjadi USD 1,45 miliar.

Meski dari sisi penjualan lebih rendah dari tahun lalu,

namun secara nilai lebih besar karena kenaikan harga.

Situasi yang sama juga terjadi dengan beberapa

perusahaan tambang batu bara lainnya. PTBA misalnya

mencatat kenaikan pendapatan hingga 14,2% pada pa-

ruh pertama tahun ini dibanding tahun lalu. BUMN batu

bara ini mencatat pendapatan sebesar Rp 10,29 triliun.

Ini berimbas pada laba bersih perusahaan yang juga

naik 38% menjadi Rp 1,7 triliun.
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Sekretaris Perusahaan PTBA Apollonius Andwie

C mengatakan PTBA akan terus memantau tren ke-

naikan harga ini. ”Kami terus memantau kenaikan

harga batu bara saat ini, dan memanfaatkannya untuk

meningkatkan produksi hingga 30 juta ton pada tahun

2021. Dengan target ekspor menjadi 47% di akhir ta-

hun,” terang Apollo.

Hal ini menegaskan apa yang pernah disampai-

kan Direktur Utama PTBA Suryo Eko dalam sebuah

diskusi virtual. Suryo mengatakan hal pertama yang di-

lakukan perseroan adalah memastikan target produksi

tahun ini tercapai. Di sisi lain perseroan juga membuka

kemungkinan untuk menaikan target produksi ke level

30 juta ton. PTBA menargetkan produksi batu bara di

2021 sebesar 29,5 juta ton.

PTBA juga akan meningkatkan porsi ekspor men-

jadi 47 persen untuk memanfaatkan momentum ke-

naikan harga saat ini. Namun menurut Suryo pihaknya

tetap mengedepankan efisiensi. ”Dalam kegiatan ope-

rasi produksi, PTBA tetap mengedepankan cost leader

sebagai langkah antisipasi perusahaan terhadap risiko

fluktuasi harga,” tandas Suryo Eko.

Waskito Tanuwijoyo, Direktur Operasi PT Tawabu

Mineral Resources mengakui bahwa harga batu bara

saat ini mengalami kenaikan yang tidak diduga banyak

orang. Meski harga telah menguat signifikan, perusa-

haan masih tetap fokus untuk mencapai target pro-

duksi yang telah ditetapkan.

”Produksi masih sesuai rencana, tidak bisa naik

karena keterbatasan alat. Sampai kuartal III tahun ini

baru mencapai 72% dari target,” terang Waskito.

Selain persoalan ketersediaan alat berat, kegiatan

produksi juga terganjal cuaca. Awal tahun dan perte-

ngahan tahun terkena dampak curah hujan tinggi se-

hingga menghambat produksi. ”Sehingga sampai akhir

tahun kemungkinan besar kapasitas produksi bisa

sampai 95-100% dari target yang ditetapkan,” terang

Waskito.

Sementara terkait pasar, Waskito menjelaskan

perusahaan Pasar tradisional kami ke India. Hampir

semua diekspor ke India. Banyak permintaan untuk

China tapi -nya sudah tidak ada.cargo

****

Dampak lain dari kenaikan harga komoditi tam-

bang khusus batu bara terkait dengan alat berat dan

jasa pendukung lainnya. “Saat ini kami kesulitan untuk

mendapatkan tambahan tongkang untuk mengangkut

batu bara. Ini menjadi salah satu tantangan ketika hen-

dak meningkatkan kapasitas produksi,” terang Andri,

salah satu penambang di Kalimantan Selatan.
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Bahkan menurutnya pihak PLN sampai berpesan

agar tidak menolak tongkang yang sudah bersandar

meski pihak surveyor dan kuota belum cukup. ”Mereka

( untuk PLN) lebih baik membayartrader demurage

tongkang daripada harus mencari kapal lain,” terang

Andri.

Apalagi dengan harga saat ini, membayar demu-

rage juga bukan masalah. Kelangkaan tongkang ini se-

benarnya juga bukan semata karena ada kenaikan pro-

duksi. Saat ini dari sisi produksi menghadapi curah hu-

jan cukup tinggi. Namun yang lebih penting adalah

mengamankan pengangkutan demi memanfaatkan

momen harga yang melambung saat ini.

Kondisi yang sama juga terjadi pada alat berat.

Saat ini untuk pembelian alat berat butuh waktu mini-

mal enam bulan. Demikian juga dengan logistik seperti

tongkang karena tambang nikel juga banyak membu-

tuhkan tongkang untuk mengangkut bijih nikel ke

smelter di Sulawesi pun Maluku Utara.

Dari sisi penjualan alat berat, PT United Tractors,

Tbk (UNTR) mengakui ada peningkatan permintaan

alat berat di tahun ini. ”Permintaan alat berat memang

menunjukkan peningkatan yang positif. Volume penju-

alan alat berat kami di semester I naik 60% dibanding

semester I tahun 2020,” terang Sekretaris Perusahaan

PT United Tractors,Tbk Sara Loebis.

Tahun ini Anak Perusahaan PT Astra International,

Tbk (Astra) menargetkan penjualan alat berat seba-

nyak 3000 unit. Sampai semester I tahun ini perusahaan

yang menjadi resmi Komatsu ini telah menju-principal

al 1.361 unit. ”Rasanya target penjualan tahun ini sudah

sesuai dengan estimasi yang dapat dipenuhi tahun ini.

Jadi akan sesuai target,” ungkap Sara.

Sementara untuk tahun depan, Sara menjelaskan

pihaknya sudah melakukan diskusi intensi dengan

principal. ”Kami cukup intens melakukan diskusi de-

ngan agar pasokan alat berat di tahun depanprincipal

bisa menyesuaikan dengan yang kemung-demand

kinan masih cukup tinggi,” tandas Sara.

UNTR pun berhasil membukukan kinerja keua-

ngan positif di paruh pertama tahun ini. Perseroan

membukukan pendapatan sebesar Rp 37,3 triliun. Dari

sana perusahaan sukses meraih laba bersih sebesar

Rp4,5 triliun. Catatan positif ini ditopang oleh kinerja

segmen konstruksi secara khusus dari penjualan alat

berat Komatsu.

Namun kontribusi cukup besar masih dari seg-

men kontraktor pertambangan lewat PT Pamapersada

Nusantara (PAMA). Di paruh pertama, PAMA mencatat

pendapatan hingga Rp.15,4 triliun. Ini ditopang kinerja

positif terkait pemindahan tanah dan produksi batu

bara.

Kenaikan harga batu bara saat ini telah menjadi

berkah buat semua pertambangan. Meskistakeholder

harus diakui moment pasar yang menguat ini belum

bisa optimal dimanfaatkan perusahaan tambang. Ka-

rena masalah cuaca dan keterbatasan sarana pendu-

kung, perusahaan tambang tidak dapat mengoptimal-

kan produksi.

Hal yang bisa dilakukan perusahaan tambang

batu bara saat ini adalah berupaya agar target produksi

yang ditetapkan akhir tahun tercapai.
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C
INA tengah berjuang untuk keluar dari ma-

salah energi secara khusus sektor ketena-

galistrikan. Pasokan terbatas sementara

kebutuhan meningkat. Jika ditarik lebih ke

hulu lagi maka persoalannya terkait paso-

kan batu bara dan gas sebagai bahan baku utama lis-

trik.

DITOLAK TETAPI TETAP DIBURU
Sebagaimana diketahui harga gas dan listrik da-

lam beberapa bulan terakhir terus mencatat rekor ter-

tinggi. Meski sempat mengalami koreksi namun harga

yang ada saat ini terbilang tinggi. Harga kedua komoditi

yang melambung ini kemudian berimbas pada biaya

pokok ketenagalistrikan yang ikut naik.

Pasokan listrik yang berkurang membuat Peme-

rintah Cina harus putar otak. Sempat ada kebijakan

untuk dilakukan pemadaman bergilir. Lalu kemudian

diterapkan kebijakan penjatahan listrik. Akibatnya ba-

nyak rumah tangga dan pabrik harus berjalan dengan

listrik . Di beberapa provinsi juga ada kebijakanbyarpet

untuk menghentikan aktivitas produksi beberapa hari

dalam seminggu. Beberapa pabrik kemudian beralih

ke generator diesel agar aktivitas produkdsi tetap ber-

jalan.

Bagi Cina, batu bara masih menjadi andalan. Mes-

ki punya sumber daya batu bara yang luar biasa, Cina

tetap harus impor batu bara. Produksi tahunan pun sa-

ngat besar, di tahun 2020 produksi batu bara Cina men-

capai 3,9 miliar ton. Tahun 2021 diperkirakan mening-

kat. Namun diyakini belum mampu menutup kebutu-

han dalam negeri.

Pemulihan ekonomi yang terjadi pasca

pandemi covid-19 telah mendorong

peningkatan kebutuhan energi. Ini

mendorong harga bahan baku listrik

seperti gas alam dan batu bara

meningkat. Harga pun melambung

sehingga beberapa negara masuk

kategori krisis.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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Cina telah memerintahkan perusahaan tambang

untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ada 100 tam-

bang yang telah disetujui untuk meningkatkan kapa-

sitas produksi. Pemerintah Cina akan melonggarkan

pembatasan penambangan batu bara dalam tiga bulan

terakhir tahun ini.

Sejauh ini Cina membeli batu bara dari berbagai

negara termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia menja-

di salah satu yang terbesar. Di sisi lain Cina sedang

konflik dengan Australia yang berujung larangan impor

batu bara. Namun dari informasi yang ada, negara ini

secara diam-diam tetap mendatangkan batu bara dari

negara benua tersebut.

Hal yang hampir sama terjadi di India. Pembang-

kit listrik termal dihadapkan dengan angka stok batu

bara yang sangat rendah. Jika tidak segera diatasi akan

memicu pemadaman dan dengan demikian berimbas

pada pemulihan ekonomi. Stok batu bara di sebagian

besar PLTU di negara tersebut pada akhir September

hanya untuk 4 hari. Padahal di Maret 2021 mencapai 28

hari.

Data dari (CEA) sela-Central Electricity Authority

ma krisis menunjukkan lebih dari setengah dari 135

pembangkit listrik tenaga batu bara di negara itu memi-

liki stok bahan bakar kurang dari dua hari.

Sebagaimana diketahui, India sangat bergantung

pada batu bara karena memenuhi lebih dari 70 persen

kebutuhan listriknya. Sejauh ini perusahaan milik ne-

gara yakni Coal India Limited (CIL) memasok lebih dari

80 persen dari total kebutuhan batu bara.

Krisis ketersediaan batu bara saat ini disebabkan

oleh produksi domestik yang lesu dan penurunan im-

por yang tajam selama beberapa tahun terakhir. Statis-

tik energi global BP (British Petroleum) menyebutkan

produksi batu bara domestik di India mengalami

stagnasi sejak 2018. Tahun lalu pasokan yang stagnan

tidak menimbulkan masalah karena untukshutdown

menahan pandemi COVID-19. Kenaikan permintaan

listrik tahun ini memperlihatkan ketidakmampuan pe-

merintah mendorong produksi dalam negeri.

Beberapa negara di belahan Eropa juga terpaksa

mengaktifkan kembali PLTU. Inggris menjadi negara

pertama yang mengumumkan akan mengaktifkan

kembali PLTU. Kemudian beberapa negara lain juga

melakukan hal yang sama. Apalagi saat ini menjelang

masuk ke musim dingin.

Batu bara menjadi pilihan bagi negara-negara ini

untuk menyelematkan negaranya dari situasi krisis

energi. Kenapa batu bara, setidaknya ada dua alasan.

Pertama karena karena harganya yang lebih murah dari

sumber energi lain. Kedua karena masih lebih mudah

mendapatkannya dibanding sumber energi lain.

*****
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BATU BARA masih sebagai sumber energi termu-

rah saat ini. Meski dalam beberapa bulan terakhir telah

terjadi kenaikan yang luar biasa. Ini membuat ketika

harga gas alam naik, beberapa negara beralih ke batu

bara. Atau beberapa negara seperti di kawasan Asia

Pasifik masih menempatkan batu bara sebagai sumber

energu utama.

International Energi Agency (IEA), sebuah lemba-

ga riset terkait energi mengatakan kenaikan harga gas

alam telah mendorong peralihan ke penggunaan batu

bara untuk menghasilkan listrik. Ini terjadi terutama di

pasar-pasar utama termasuk Amerika Serikat, Eropa

dan Asia.

IEA menyebutkan bahwa pembangkit listrik te-

naga batu bara adalah sumber pembangkit listrik ter-

besar namun memberi kontribusi terbesar emisi CO2

di sektor energi. Oleh karenanya situasi krisis energi

saat ini memberi tantangan tersendiri bagi negara-

negara yang telah berkomitmen menurunkan emisi

karbon. Di satu sisi berkomitmen untuk menurunkan

emisi sampai nol persen. Di sisi lain akan berhadapan

dengan keamanan dan keterjangkauan energi.

Catatan IEA sejak perjanjian Paris ditandatangani,

21 negara telah berjanji untuk menghapus pembangkit

listrik tenaga batu bara dari sektor listrik. Kebanyakan

menetapkan tahun 2030. Bahkan saat ini disebutkan

sudah ada Belgia, Austria dan Swedia yang sudah be-

nar-benar meninggalkan batu bara. Sementara 18 ne-

gara lainnya menetapkan tahun 2040.

IEA mengatatakan kemungkinan akan menjadi

lonjakan tahunan tertinggi kedua dalam emisi gas ru-

mah kaca global dalam sejarah pada tahun 2021, ber-

kat semua batu bara dan gas alam yang telah dibakar

oleh Eropa dan Cina, sebagai akibat dari pemulihan

ekonomi, terlalu banyak hari tanpa angin yang meng-

hentikan turbin angin dan terlalu banyak pembangkit

listrik tenaga nuklir yang tutup.

Ke depan konsumsi batu bara terbesar ada di ne-

gara-negara ekonomi utama di Asia. Di daerah ini per-

mintaan listrik masih tumbuh. Meski Indonesia, Cina

dan beberapa negara lain di Asia sudah menetapkan

tahun meninggalkan batu bara.

Pengurangan dramatis dalam penggunaan batu

bara yang terus-menerus adalah fitur penting dari se-

mua skenario yang memenuhi tujuan iklim global, te-

tapi menghapus batu bara secara bertahap juga dapat

meningkatkan tantangan dalam hal keterjangkauan

energi, dampak pada masyarakat, dan keamanan pa-

sokan listrik. Transisi yang cepat dan sukses mengha-

ruskan tantangan-tantangan ini dikelola dengan hati-

hati oleh para pembuat kebijakan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu-

bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia dalam sebuah

diskusi menyebutkan bahwa batu bara tetap memain-

kan peran penting untuk energi dunia. Ini terlihat dari

krisis energi yang sedang melanda Cina dan Inggris.

Inggris kembali harus menggunakan mengaktif-

kan pembangkit berbahan bakar batu bara. Padahal
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dalam beberapa tahun terakhir, negara ini sudah be-

ralih ke energi yang lebih bersih. Dalam perjalan ter-

nyata beberapa sumber energi seperti gas, angin dan

lain-lain belum bisa diandalkan. Dalam bauran energi

di Inggris, gas menjadi yang terbesar. Namun ternyata

memasuki paruh kedua tahun ini harga gas melam-

bung.

”Batu bara masih dibutuhkan sebagai baseload

energi yang paling diandalkan. Perannya akan tergan-

tikan namun butuh waktu yang cukup panjang. Dan

perannya sebagai masih dibutuhkan. Olehbaseload

karenanya yang juga perlu didorong adalah penggu-

naan teknologi menjadi penting seperti teknologi car-

bon capture yang dapat mengurangi emisi dari pem-

bangkit listrik berbasis batu bara,” tandas Hendra.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi

Notonegoro mengatakan krisis energi saat ini mene-

gaskan bahwa dunia pada dasarnya telah sangat ter-

gantung dengan energi fosil. ”Dengan baru ada pemu-

lihan konsumsi saja sudah terjadi krisis apalagi jika

nanti konsumsi energi naik signifikan. Ini saya kira per-

lu menjadi pembelajaran bawah transisi energi perlu

dilakukan secara bertahap dan tidak dapat dipaksa-

kan,” tandas Komaidi.

Ia sepakat dengan beberapa pendapat bahwa

EBT bukan substusi fosil tetapi lebih berperan sebagai

komplementer/pelengkap. Menurutnya EBT tidak ha-

nya persoalan pada harga yang masih terbilang mahal.

Tetapi juga sumber energi baru dan terbarukan seba-

gian besar belum bisa berperan sebagai .baseload

Salah satu solusi agar lebih murah maka skalanya

harus lebih masif. Sepanjang belum masif maka masih

akan mahal. Namun untuk bisa masif harus ada komit-

men dari para pihak terutama pemerintah. ”Salah satu

contoh negara-negara di Kawasan Eropa yang sudah

punya komitmen kuat saja sampai hari ini masih ber-

gantung pada fosil. Apalagi kalo komitmen kita tidak

kuat,” tandas Komaidi.

Karena masih membutuhkan energi fosil seperti

batubara, Komaidi menilai fokusnya pada saat ini bu-

kan pada EBT-nya tetapi lebih pada pengurangan

emisinya. Sehingga sejumlah langkah perlu dilakukan

secara paralel. ”Termasuk pada penggunaan beberapa

teknologi ramah lingkungan seperti carbon capture

and storage utilitation,” tandas Komaidi.

Sampai sekarang pembangkit listrik tenaga batu

bara punya keunggulan memasok energi listrik berka-

pasitas besar dan stabil dengan biaya operasi yang

relatif murah. Pada saat yang sama, lebih dari 80% batu

bara yang dikonsumsi di seluruh dunia diproduksi di

negara tempat batu bara digunakan.

Belum lagi industri pertambangan batu bara dan

pembangkit listrik termasuk industri yang punya dam-

pak ganda. Sehingga menutup pembangkit listrik batu

bara sering kali berarti menutup tambang. Ini akan ber-

dampak pada kesulitan ekonomi dan sosial yang signi-

fikan di daerah yang terkena dampak.

Selain itu akan berdampak pada keamanan paso-

kan listrik di sisi lain belum siapnya ketersediaan sum-

ber lain untuk menggantikannya di tengah tingkat per-

tumbuhan permintaan listrik. Sehingga rencana untuk

keluar dari batu bara termasuk waktu yang dibutuhkan

untuk menyelesaikan proses nya perlu diiden-fase-out

tifikasi dan dipertimbangkan dengan cermat.

Pakar energi Widhyawan Prawiratmadja menga-

takan batu bara memiliki kontribusi besar pada pening-

katan emisi gas rumah kaca. ”Namun harus lebih cer-

mat dalam menyusun strategi transisi energi dengan

belajar dari pengalaman krisis energi yang terjadi di

Eropa,” tandasnya.

Setidaknya pengalaman krisis energi yang terjadi

saat ini di beberapa negara menujukkan bahwa energi

fosil khususnya batu bara masih tetap dibutuhkan.

Energi ramah lingkungan tetap terus didorong karena

batu bara pasti akan habis.

LAPORAN UTAMA
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B
HP Billiton secara resmi mengoperasikan

tambang bijih besi South Flank. Salah satu

tambang yang ada di Pilbara, Australia. Ke-

hadiran tambang yang baru ini akan sema-

kin mengukuhkan Pilbara sebagai pusat

penambangan bijih besi terbesar dunia. Dari wilayah

tambang ini akan dihasilkan 145 juta ton bijih besi se-

tiap tahun.

Tidak hanya itu tambang South Flank ini juga di-

SISI HULU

PERLU DIPERKUAT
sebut-sebut sebagai modern. Dalam kegiatan operasi

produksi dan pengolahan telah memanfaatkan kema-

juan teknologi seperti konektivitas digital dan desain

modular.

Mulai produksi perdana pada Mei 2021, tambang

ini akan menjadi salah satu pemasok bijih besi ke pasar

global selama 25 tahun ke depan. Kegiatan penamba-

ngannya terintegrasi mulai dari pabrik penghancur dan

penyaringan dengan kapasitas 80 juta ton per tahun.

Kemudian ada sistem konveyor darat, fasilitas penyim-

panan dan pemuatan kereta api, pengadaan armada

penambangan baru dan pengembangan tambang yang

substansial.

Mulai beroperasinya tambang South Flank ini se-

makin mengukuhkan Australia sebagai salah satu pro-

dusen bijih besih global. Tidak hanya itu berdasakan

laporan U.S. Geological Survey (USGS) tahun 2021,

Australia merupakan negara dengan cadangan bijih

besi terbesar di dunia. Negara benua ini memiliki 50

miliar ton atau sekitar 21,08% dari total cadangan bijih

besi dunia.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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BIJIH BESI

Bijih besi menjadi bahan baku utama

industri baja. Sejauh ini potensi bijih

besi Indonesia belum dioptimalkan.

Industri baja Indonesia masih

mengimpor bijih besi dan .scrap

BHP Billiton secara resmi mengoperasikan tambang bijih besi South Flank.
Salah satu tambang yang ada di Pilbara, Australia.



Kemudian ada Brazil ditempat kedua dengan ca-

dangan 34 miliar ton. Lalu ada Rusia dengan 25 miliar

ton dan Tiongkok dengan total cadangan sebesar 20

miliar ton. Indonesia hanya menguasai 0,11% dari total

cadangan bijih besi dunia.

Data Kementerian ESDM tahun 2020 menyebut-

kan total sumber daya bijih besi mencapai 3,859 miliar

ton. Sedangkan cadangan logam besi sebesar 927 juta

ton. Dari jumlah tersebut ada 1,867 miliar ton logam be-

si dalam besi primer. Kemudian ada 1,5 miliar ton lo-

gam besi dalam besi laterit dan 492 juta ton logam besi

dalam pasir besi. Sayangnya sampai sekarang cada-

ngan bijih besih primer yang dapat diolah lebih lanjut

secara komersial masih sulit ditemukan.

Potensi bijih besi Indonesia tersebar di beberapa

wilayah mulai dari Maluku Utara, Kalimantan Tengah

dan Kalimantan Selatan. Kemudian juga terdapat di

Aceh, NTB, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Data

World Bureau of Metal Statistics tahun 2021, volume

produksi bijih besi di Indonesia terus meningkat dalam

tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 total produksinya

mencapai 3,87 juta metrik.

Sementara dari sisi pengusahaan, saat ini ada 140

izin minerba aktif. Terdiri atas 2 Izin Usaha Penamba-

ngan/Kontrak Karya Eksplorasi (IUP/KK Eksplorasi)

dan 138 IUP/KK Operasi Produksi (IUP/ KK OP). IUP ter-

sebut terdapat di beberapa daerah Maluku Utara (35

IUP OP). Kemudian Kalimantan Tengah (18 IUP OP)

dan Kalimantan Selatan (12 IUP OP). Sementara 2 IUP

Eksplorasi ada di Sulawesi Tenggara yang potensi bijih

besinya terafiliasi dengan komoditi lain sepeti tembaga

dan nikel.

Salah satu perusahaan tambang bijih besi peme-

gang Kontrak Karya (KK) adalah PT Jogja Magasa Iron

(JMI). Perusahaan ini telah memasuki tahapan kegi-

atan operasi produksi. Perusahaan ini memiliki konsesi

di Kulon Progo, Yogjakarta. Sampai saat ini belum me-

lakukan kegiatan operasi produksi. Salah satunya kare-

na mendapat perlawanan masyarakat.

Masyarakat menolak karena lokasi tersebut sela-

ma ini telah menjadi sumber hidup mereka dari tana-

man cabai. Selain itu kegiatan operasi perusahaan juga

terganjal oleh pembangunan Bandara Ygyakarta Inter-

national Airport (YIA). Sejak tahun 2012 tidak ada akti-

vitas yang terlihat di konsesi.

Selain itu, kepemilikan PT JMI pun mengalami pe-

rubahan. Rajawali Group saat ini telah menjadi peme-

gang saham mayoritas setelah mengambilalih saham

Indo Mine,Ltd. Indo Mine,Ltd merupakan pemegang

saham mayoritas di PT JMI.

Diperoleh informasi pertengahan tahun 2020, pi-

hak JMI telah mengirim contoh pasir besi ke laborato-

rium Rockcheck, mitra Rajawali Group di Cina. Sayang-

nya sampai sekarang hasilnya belum disampaikan ke

publik.

*****

Berbicara tentang bijih besi, tidak akan terlepas

dari industri baja antikarat. Sayangnya potensi bijih besi

yang dimiliki Indonesia belum optimal dimanfaatkan.

Bahkan untuk memenuhi kebutuhan industri nasional,

Indonesia masih impor. Faktor utamanya karena perse-

barannya di banyak tempat dengan jumlah kandungan

yang kecil.

Ini membuat nilai impor bijih besi masih terbilang
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Mulai beroperasinya tambang South Flank ini semakin mengukuhkan Australia sebagai salah satu produsen bijih besih global.



tinggi. Sejauh ini, sudah ada beberapa industri peng-

hasil bijih besi primer, pasir besi dan konsentrat pasir

besi. Dari peleburan bijih besi primer dihasilkan spo-

nge iron hot metal pig iron pig irondan / . Sejumlah yang

dihasilkan dari proses peleburan diekspor senilai USD

161 juta atau 279 ribu ton.

Karena pasokan bijih besi yang kurang, industri

baja Indonesia menggunakan baja dan FeNi atauscrap

nickel pig iron sebagai bahan baku. Tetapi scrap ini juga

masih harus diimpor. Bahkan di tahun 2020, Indonesia

mengimpor 1,4 juta ton pada tahun 2020.

Sementara poduk FeNi atau digunickel pig iron -

nakan sebagai bahan baku pembuatan baja tahan ka-

rat dengan produk akhir dalam bentuk , dansheet pipe

wire. Produk baja nirkarat ini digunakan untuk berba-

gai industri seperti farmasi, kimia, kesehatan, otomotif

dan lain-lain.

Sampai Juni 2021 pabrik pengolahan dan pelebu-

ran besi dan baja yang telah beroperasi di Indonesia 5

pabrik. Sementara yang sedang dalam tahap pemba-

ngunan dan perencanaan ada 6 perusahaan.

Pada 2020, produksi baja Indonesia sekitar 13 juta

ton, sedangkan kebutuhan baja mencapai 15 juta ton.

Selisih kebutuhan ini dipenuhi oleh impor sebanyak 2

juta ton. Ini terungkap dalam Webina Grand Strategy

Komoditas Minerba yang diadakan oleh Asosiasi Profe-

si Metalurgi Indonesia (Prometindo) bekerjasama de-

ngan Ditjen Minerba.

Dalam naskah Grand Strategy Komoditi Minerba

disebutkan penguasaan pasar produk hilir baja tahan

karat masih didominasi perusahaan asing. Di sisi lain

pengembangan produksi baja khusus ( )special steels

di Indonesia masih terhambat. Belum lagi teknologi

pengolahan dan pemurnian bijih besi belum sepenuh-

nya dikuasai dan belum ada di Indonesia. Investasi

yang ada saat ini pun didominasi perusahaan swasta

asing.

Untuk diketahui, produk baja tahan karat seri-200

dan seri-300 yang diproduksi dapat digunakan untuk

memenuhi kebutuhan domestik. Kelebihannya dapat

diekspor ke negara mitra. Ketua Pokja Konservasi Mi-

nerba Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral, Donny Simorangkir mengungkapkan, ke-

butuhan baja di Indonesia terus meningkat. Namun uti-

litas industri baja nasional masih rendah, yakni sekitar
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Pasokan bijih besi yang kurang, industri baja Indonesia menggunakan scrap baja dan FeNi atau nickel pig iron sebagai bahan baku.



57%. Tingkat utilisasi yang ideal untuk industri yang

menguntungkan dan berkelanjutan adalah diatas 80%.

”Guna meningkatkan utilisasi sebaiknya impor

harus dibatasi untuk mengurangi defisit dan tingkat

konsumsi. Ditambah harga dari luar negeri yang cuku

bersaing, menjadi sulit bagi kita untuk tidak impor,”

ungkap Donny.

Dari sisi konsumen sejauh ini, industri otomotif

merupakan salah satu sektor utama penyerap produk

hasil industri besi-baja. Sampai sekarang produk baja

tersebut sebagian masih diimpor. Pengembangan in-

dustri besi-baja untuk sektor otomotif sudah harus

dirintis untuk menekan nilai impor bahan baku pada

sektor ini.

Ke depan pemanfatan untuk EBT akan mening-

kat. Dengan target EBT sebesar 74,8 GW dari pembang-

kit listri, maka dibutuhkan logam besi hingga 11,5 juta

ton per tahun. Kemudian yang juga perlu didorong

adalah baja khusus ( ). Ini merupakan pro-special steel

duk dengan kontrol komposisi dan mikrostruktur yang

ketat sehingga diperlukan teknologi tinggi dalam pro-

duksinya seperti (VAR) danVacuum Arc Remelting

Electro Slag Remelting (ESR).

Baja khusus ini digunakan pada berbagai aplikasi

khusus seperti industri penerbangan, ,turbine shaft

high speed train axis dan lain-lain. Sebagian besar in-

dustri baja komersial telah terdapat di Indonesia kecu-

ali .heavy profile rail

23Edisi 20 Oktober - 20 November 2021/Th. XVI

KOMODITI

Komoditas
Tembaga, Nikel, Bijih Besi
Bijih Besi DMP
Bijih Besi
Pasir Besi
Pasir Besi
Bijih Besi
Bijih Besi
Bijih Besi dan Emas
Besi
Pasir Besi
Bijih Besi DMP
Bijih Besi
Pasir Besi
Bijih Besi
Bijih Besi DMP
Pasir Besi
Pasir Besi
Bijih Besi
Bijih Besi DMP
Bijih Besi
Bijih Besi DMP
Bijih Besi
Besi
Bijih Besi
Besi
Bijih Besi
Pasir Besi
Pasir Besi DMP
Bijih Besi
Besi
Pasir Besi
Pasir Besi
Batu Besi
Pasir Besi
Bijih Besi
Besi Laterit
Pasir Besi
Bijih Besi
Pasir Besi
Pasir Besi
Pasir Besi

Luas Wilayah (Ha)
19.095
2.328
2.200
158,9
5.998
2.965
641,7
76,1
388
196
166
386,14
6.243,72
1,58
687,4
287
469,8
18.488,91
3.418
22.387,13
32.727,5
11.649,2
10.293,4
192
8,37
265.703,25
8.846
4.290
14.479
3.028
13.208
16,24
100
943
12.196,8
329,08
415,3
40.389
18
3.203,6
2.977,09

Jumlah Izin
2
4
5
1
3
3
5
1
2
1
1
4
1
6
1
2
1
6
1
11
9
7
2
1
1

29
5
1
2
1
4
1
1
1
3
1
1
6
1
1
1

Provinsi (Total Izin)
Sulawesi Tengah
Aceh (10)

Bengkulu
Jambi
Sumatera Barat (9)

Sumatera Selatan
Lampung
Jawa Barat (8)

Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan (12)

Kalimantan Tengah (18)

Kep. Bangka Belitung (2)

Maluku Utara (35)

Nusa Tenggara Barat (7)

Nusa Tenggara Timur (2)

Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan (5)

Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Papua
DIY

Izin
IUP Eksplorasi
IUP OP (137)

KK OP

Sebaran Perizinan Tambang Bijih/Pasir Besi di Indonesia



Saat ini ada 5 perusahaan memproses bijih besi

menghasilkan yakni PT Delta Prima Steel),sponge iron

pig iron (PT Dexin Steel), slab baja karbon (PT Krakatau

Posco dan PT Krakatau Steel), dan (PTCold Bricket Iron

Sumber Baja Prima).

Industri besi dan baja karbon tersebut ter-smelter

pusat di beberapa kawasan industri seperti Cilegon,

Cikarang dan Morowali. Dari total kapasitas produksi

sebesar 14,57 juta ton, pulau Jawa menjadi penyum-

bang terbesar yaitu 10,94 juta ton, diikuti Sulawesi dan

Sumatera dengan 3 juta ton dan 630 ribu ton.

Sementara PT Krakatau Posco di Cilegon dan PT

Dexin Steel Indonesia menjadi perusahaan be-smelter

si baja dengan kapasitas produksi terbesar yaitu 3 juta

ton. Gunung Group di Cikarang dan PT Krakatau Steel

di Cilegon merupakan perusahaan lain di Indo-smelter

nesia dengan kapasitas produksi diatas 2 juta ton.

Perusahaan dengan kapasitas produksi tinggi se-

perti PT Krakatau Posco, PT Dexin Steel Indonesia dan

Gunung Group menggunakan teknologi blast furnace

dan (BOF) untuk mengolah ba-Basic Oxygen Furnace

han baku dari bijih menjadi baja.

Perusahaan lain dengan kapasitas pro-smelter

duksi yang lebih rendah yang terletak di perkotaan se-

perti Surabaya, Jakarta dan Medan menggunakan Elec-

tric Arc Furnace sebagai teknologi produksi baja de-

ngan bahan baku .scrap Pada bulan Juli 2012, PT Delta

Prima Steel mengoperasikan pabrik pembuatan besi

spons dengan teknologi dedirect reduction rotary kiln -

ngan kapasitas produksi 100.000 ton per tahun.

Bersamaan dengan itu, PT MJIS (Meratus Jaya

Iron and Steel) juga memulai pabrikcommissioning

pembuatan besi spons menggunakan teknologi direct

reduction rotary kiln SL/RN dengan kapasitas produksi

300.000 ton per tahun. Sayangnya dari informasi yang

diperoleh saat ini pabrik tersebut berhenti sementara.

Konon persoalan bahan baku menjadi salah satu ma-

salah.

Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu ara Rb .

Shukyar mengatakan Indonesia punya kelemahan dari

sisi data cadangan dan sumber daya bijih besi. Ini bu” -

kan berarti Indonesia tidak punya potensi bijih besi. Se-

hingga menjadi tugas Badan Geologi untuk mengum-

pulkan informasi sebanyak mungkin terkait hal ini.

Identifikasi potensi ini menjadi penting. Ada berapa

IUP OP pasir besi dan bijih besi yang sudah berproduk-

si, berapa jumlahnya, Apakah sudah pasok ke PT Kra-

katau Steel atau belum,” terang Shukyar.

Hal lain terkait teknologi untuk mengolah pasir

besi untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pe-

murnian pasir besi. ”Terkait ini kita bisa belajar dari Se-

landia Baru yang secara karakteristik pasir besinya

sama berasal dari volkanik,”pungkasnya.

Senada dengan Sukhyar, Robby Irfan Rafianto se-

laku Harita Group juga menekan-Head of Exploration

kan akan pentingnya pengukuran sumber daya dan ca-

dangan komoditas bijih besi. Robby berharap industri

hulu bijih besi dapat berkembang dan mendukung in-

dustri hilirnya.

Direktur Produksi PT Krakatau Steel Djoko Mulyo-
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Industri smelter besi dan baja karbon tersebut terpusat di beberapa kawasan industri seperti Cilegon, Cikarang dan Morowali. Dari total kapasitas produksi sebesar
14,57 juta ton, pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar yaitu 10,94 juta ton, diikuti Sulawesi dan Sumatera dengan 3 juta ton dan 630 ribu ton.



no mengharapkan optimalisasi penggunaan baja da-

lam negeri. Peningkatan utilisasi menjadi sangat diper-

lukan guna mendorong perkembangnya Industri baja

nasional. ”Tantangan terbesar yang harus diatasi sisi

Hulu adalah cadangan kita untuk mempro-scattered

duksi skala ekonomi dari tempat yang tersebar sulit

layak apalagi untuk suplai skala industri baja eksisting

(KS dan Posco),” ungkap Djoko

Selain masih mengimpor produk baja siap pakai,

Indonesia juga masih mengimpor besi daur ulang atau

scrap besi dengan nilai mencapai US$ 860 juta pada

2019. Kebutuhan scrap besi akan terus ada dikarena-

kan besi baja dapat di daur ulang berkali-kali tanpa me-

ngurangi kualitas. Keuntungan lainnya, energi yang di-

butuhkan setengah dari kebutuhan energi untuk mem-

buat besi dari bahan baku primer.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan

komoditas besi menjadi industri hilir seperti baja tidak

hanya terletak pada sisi hilirnya saja. Berbeda dengan

komoditas lainnya dimana sisi hulunya telah berkem-

bang, namun di sisi komoditas besi, sisi hulu masih

menjadi tantangan. Sumber daya dan cadangan pasir

besi di Indonesia belum terukur dengan optimal.

”Sisi lainnya dalam pengolahan bijih besi menjadi

produk antara. Di Indonesia, masih sedikit industri yang

mengolah komoditas bijih besi. Ini juga menjadi tanta-

ngan tersendiri, mulai dari sumber daya manusia mau-

pun teknologi dan investasi,” tambah Donny.

Selain masih mengimpor produk baja siap pakai,

Indonesia juga masih mengimpor besi daur ulang atau

scrap besi dengan nilai mencapai US$ 860 juta pada

2019. Kebutuhan besi akan terus ada dikare-scrap

nakan besi baja dapat di daur ulang berkali-kali tanpa

mengurangi kualitas. Keuntungan lainnya, energi yang

dibutuhkan setengah dari kebutuhan energi untuk

membuat besi dari bahan baku primer.

Dalam diskusi yang dibuka langsung oleh ketua

umum Prometindo Bouman Tiroi Situmorang, semua

panelis yang terdiri dari para praktisi mendorong agar

industri hulu komoditas bijih besi dapat dioptimalkan.

Komisaris Independen PT. Vale Indonesia Tbk R. Sukh-

yar mengetahui banyak IUP besi di Indonesia, yang su-

dah berproduksi dan kemana produk itu dipasarakan.
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Nama Perusahaan

PT Delta Prima Steel

PT Dexin Steel

PT Krakatau Posco

PT Krakatau Steel

PT Sumber Baja Prima

No.

1

2

3

4

5

Jenis

Bijih Besi

Bijih Besi

Bijih Besi

Bijih Besi

Bijih Besi

Kapasitas (Ton)

65.847

65.847

Kapasitas (ton)

100.000

3.120.000

3.000.000

2.400.000

36.367

7.456.367

Jenis

Sponge Iron

Pig Iron

Steel slab

Steel slab

Cold Bricket Iron

Total

Komoditas Input Komoditas OuputData Perusahaan
Pengolahan Bijih Besi



G
AUNG penolakan batu bara sebagai sum-

ber energi kembali bergema kencang di

Konferensi Tingkat Tinggi terkait iklim

(COP26). Kali ini Inggris menjadi tuan ru-

mah dan dilaksanakan di Glasgow.

Dalam rangkaian acara yang berlangsung selama

dua pekan, ada satu hari khusus yang membahas ten-

tang energi. Salah satunya soal batu bara. Energy Day

yang dilaksanakan pada 4 November 2021. Di dalam-

nya ada acara bertajuk Global Coal To Clean Power

Transition.

KOMITMEN TINGGALKAN BATU BARA
Aroma penolakan batu bara sebagai sumber

energi dalam diskusi tersebut. Saat membuka acara ini

seorang dengan lantang menyerukan untaianCo-Host

kata dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan

setidaknya berbunyi ”Mengirim batu bara ke sejarah”.

Ini merupakan kutipan kalimat yang disampaikan Se-

kretaris Jenderal PBB Antonio Guterrez.

Di Energy Day yang dilaksanakan di Glasgow

Science Center Energy Daydalam kembali ditandata-

ngani Pernyataan Transisi Energi Listrik Global Ke Ber-

sih Global. Ada 23 negara termasuk Indonesia yang

membuat komitmen baru untuk menghentikan pem-

bangkit listrik tenaga batu bara. Di dalamnya ada lima

negara yang masuk dalam kelompok 20 negara peng-

guna batu bara terbesar di dunia.

Ini merupakan komitmen negara-negara peserta

untuk mengakhiri investasi batu bara. Kemudian men-

dorong energi ramah lingkungan dan melakukan tran-

sisi yang adil. Presiden COP26 Alok Sharma mengata-

kan komitmen ini merupakan komitmen untuk meng-

akhiri investasi batu bara.

”Kami, yang bertandatangan di bawah ini, sadar

bahwa pembangkit listrik tenaga batu bara adalah pe-

nyebab tunggal terbesar dari kenaikan suhu bumi, ka-

mi juga mengakui pentingnya meningkatkan penggu-

Beberapa negara kembali menyatakan

komitmen untuk menghentikan

pembangkit batu bara. Pembiayaan

untuk energi fosil khusus batu bara pun

semakin langka. Beberapa keuangan

komit membiayai pengembangan

energi bersih.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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naan energi bersih untuk mempercepat transisi ener-

gi,” demikian kutipan deklarasi bersama COP26.

Negara-negara tersebut berkomitmen mengha-

pus batu bara secara bertahap pada tahun 2030-an di

negara-negara ekonomi utama dan pada tahun 2040-

an di negara lain.

Alok mengatakan semua ini membantu mendo-

rong dunia ke . Ia menegaskan bah-net zero emmission

wa masih banyak yang harus dilakukan pemerintah,

kalangan bisnis, lembaga keuangan dan masyarakat

sipil.

”Kita harus terus membangun momen melalui

aliansi dan koalisi. Saya percaya bahwa akhir dari batu

bara sudah di depan mata. Saya percaya bahwa kita

sudah sampai pada titik di mana kita menyerahkan

tenaga batu bara ke dalam sejarah,” ungkap Alok.

Alok menegaskan bahwa sejak awal Pemerintah

Inggris ingin agar COP26 menjadi COP yang membawa

batu bara ke dalam sejarah. Sehingga COP26 mengini-

siasi penandatanganan komitmen dari beberapa ne-

gara.

Ke-23 negara ini juga sepakat untuk berhenti

memberi izin dan investasi proyek pembangkit listri ba-

tu bara baru. Dengan tidak mengurangi pembangkit

listrik yang saat ini sedang beroperasi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif yang turut hadir dalam

acara tersebut menegaskan komitmen Indonesia un-

tuk mencapai emisi nol persen pada tahun 2060. Bah-

kan bisa lebih cepat dengan bantuan internasional.

Menteri Arifin juga menegaskan Indonesia akan mem-

pertimbangkan untuk mempercepat penghapusan ba-

tu bara hingga tahun 2040-an, dengan syarat menyetu-

jui tambahan bantuan keuangan dan teknis internasio-

nal.

Selain Indonesia negara yang ikut menandata-

ngani deklarasi ini adalah Inggris, Brunei Darussalam,

Chile, Mesir, Prancis, Israel, Filipina, Polandia, Vietnam,

Belanda, Korea Selatan, hingga Singapura. Sayangnya

negara seperti China, India, bahkan Amerika Serikat

yang menjadi negara pengguna energi batu bara besar

tidak ikut dalam deklarasi ini.
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Alok Sharma, Presiden COP26

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di forum COP26 menyampaikan beberapa langkah yang sudah dilakukan untuk mengurangi emisi karbon. Di sektor energ
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Padahal negara-negara ini merupakan konsumen

batu bara terbesar. China mengkonsumsi 54,3 persen

konsumsi batu bara global. Lalu India menguasai 11,6

persen dari konsumsi global dan Amerika Serikat me-

nguasai 6,1 persen dari konsumsi batu bara global.

Tidak hanya itu, di hari yang sama ada 28 anggota

baru yang bergabung dalam aliansi terbesar di dunia

untuk menghentikan penggunaan batu bara. The Po-

wering Past Coal Alliance (PPCA) aliansi yang diinisiasi

dan diketuai bersama oleh Inggris dan Kanada. Anggo-

ta baru tersebut diantaranya Chili dan Singapura yang

bergabung dengan lebih dari 160 negara, sub-nasional

dan bisnis.

Juga ada Vietnam, Maroko, dan Polandia yang

berkomitmen untuk tidak membangun pembangkit

listrik tenaga batu bara yang baru. Ini mengikuti komit-

men yang sebelumnya sudah disampaikan Pakistan,

Malaysia dan Filipina.

Dari catatan te-The Powering Past Coal Alliance

lah ada penurunan kurang lebih 76% jumlah PLTU yang

direncanakan secara global dalam enam tahun ter-

akhir sejak Perjanjian Paris diadopsi. Ini setara dengan

lebih dari 1000GW pembangkit listrik tenaga batu bara

baru.

Powering Past Coal Alliance dibentuk dengan ber-

tujuan untuk mencapai penghapusan batu bara secara

berkelanjutan dan inklusif secara ekonomi.

****

Selain komitmen untuk menghentikan mulai me-

ngurangi pemanfaatan batu bara. Dalam ajang ini juga

muncul pernyataan komitmen beberapa lembaga ke-

uangan dan perbankan. Melanjutkan yang sudah ada

selama ini beberapa lembaga keuangan dan perban-

kan komit untuk menghentikan pembiayaan untuk

industri batu bara.

Ada beberapa lembaga keuangan yang kembali

menyatakan komitmennya untuk pendanaan ke in-

dustri batu bara. Termasuk pemberi pinjaman interna-

sional besar seperti HSBC, Fidelity International dan

Ethos.

Ini mengikuti pengumuman baru-baru ini dari

China, Jepang dan Korea Selatan untuk mengakhiri

pembiayaan batu bara luar negeri. Dengan demikian

semua pembiayaan internasional publik yang signifi-

kan untuk tenaga batu bara telah berakhir secara efek-

tif.

Juga ada 25 negara termasuk mitra COP26 Italia,

Kanada, Amerika Serikat dan Denmark bersama de-

ngan lembaga keuangan publik telah menandatangani

pernyataan bersama. Di dalamnya negara-negara ini

akan mengakhiri dukungan publik internasional untuk

sektor energi bahan bakar fosil yang tidak berkurang

pada akhir 2022. Sebagai gantinya akan mempriori-

taskan dukungan untuk transisi energi bersih.

Negara-negara berkembang utama juga berani

mengambil langkah signifikan untuk beralih dari batu
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bara ke energi bersih. India, Indonesia, Filipina, dan

Afrika Selatan telah mengumumkan kemitraan dengan

Dana Investasi Iklim untuk mempercepat transisi dari

tenaga batu bara.

Negara-negara ini nantinya akan didukung oleh

fasilitas khusus senilai USD2 miliar. Indonesia dan Fili-

pina mengumumkan kemitraan dengan Bank Pemba-

ngunan Asia untuk mendukung penghentian dini pem-

bangkit listrik tenaga batu bara. Ini mengikuti kesepa-

katan senilai USD8,5 miliar untuk mendukung transisi

adil Afrika Selatan ke energi bersih yang diumumkan

pada KTT Pemimpin Dunia sebelumnya.

Terkait dengan pembiayan untuk energi fosil ke

EBT setidaknya akan mengalihkan sekitar USD17,8 mi-

liar per tahun dari bahan bakar fosil dan menjadi tran-

sisi energi bersih. Negara-negara berkembang terma-

suk Ethiopia, Fiji dan Kepulauan Marshall menawarkan

dukungan mereka. Ini adalah agenda inklusif yang ha-

rus mengakui pembangunan dan kebutuhan energi

semua ekonomi.

Di hari sebelumnya dalam pertemuan para Men-

teri Keuangan dari negara-negara peserta dilahirkan

beberapa komitmen. Norwegia, Jepang, Swiss, AS, Ka-

nada dan Australia akan menggandakan pendanaan

adaptasi mereka.

Saat ini komitmen pendanaan adaptasi Amerika

Serikat menjadi yang terbesar untuk mengurangi dam-

pak iklim pada mereka yang paling rentan terhadap

perubahan iklim di seluruh dunia. Sementara Kanada

berkomitmen untuk mengalokasikan 40% pendanaan

iklimnya untuk adaptasi.

Kemudian ada juga komitmen baru untuk penda-

naan iklim juga datang dari Inggris, Spanyol, Jepang,

Australia, Norwegia, Irlandia dan Luksemburg, yang di-

bangun di atas rencana yang ditetapkan sebelum

COP26 untuk menyalurkan USD100 miliar per tahun ke

negara-negara berkembang.

Menteri Bisnis Inggris Kwasi Kwarteng mengata-

kan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa

komitmen baru yang dibuat secara internasional me-

nandai ”momen tonggak”.

”Negara-negara dari seluruh penjuru dunia (ber-

satu) di Glasgow untuk menyatakan bahwa batu bara

tidak berperan dalam pembangkit listrik masa depan

kita,” katanya.

Ia mengatakan komitmen ambisius yang dibuat

oleh mitra internasional menunjukkan bahwa akhir

dari batu bara sudah di depan mata. ”Dunia bergerak

ke arah yang benar, siap untuk menutup nasib batu

bara dan merangkul manfaat lingkungan dan ekonomi

dari membangun masa depan yang didukung oleh

energi bersih”.

Masih layak ditunggu semangat yang bergema di

Glasgow Science Center pada hari itu apakah akan

menjadi nyata. Hal yang pasti saat ini dan beberapa

waktu ke depan batu bara masih dibutuhkan sebagai

sumber energi utama. Karena tidak hanya soal energi

bersih tetapi bagaimana keadilan energi bisa terwujud,

ketersediaan energi dan energi yang ramah dengan

kantong masyarakat.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di forum

ini menyampaikan beberapa langkah yang sudah dila-

kukan untuk mengurangi emisi karbon. Di sektor ener-

gi mulai dari pengembangan ekosistem mobil listrik,

pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbe-

sar di Asia Tenggara.

”Pemanfaatan pemanfaatan energi baru terbaru-

kan termasuk biofuel, serta pengembangan industri

berbasis termasuk pembangunan kawa-clean energy

san industri hijau terbesar di dunia, di Kalimantan Uta-

ra,” terangnya dalam pidato berbahasa Indonesia ter-

sebut.

Meski arus global terus mendorong pemanfaatan

energi bersih. Namun sampai saat ini dan untuk be-

berapa tahun ke depan batu bara masih menjadi anda-

lan. Peran batu bara tetap penting untuk pemenuhan

kebutuhan energi global.
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S
ambil terengah-engah, Jurkani berupaya ter-

senyum menyapa koleganya melalui video

call. Selama 13 hari ia terbaring tak berdaya

di Rumah Sakit Ciputra, Kabupaten Banjar-

masin, Kalimantan Selatan. Korban sera-

ngan brutal orang tak dikenal itu, akhirnya tak kuasa

menahan luka bacok di sekujur tubuhnya, ia meng-

hembuskan nafas terakhir pada awal November lalu.

SIMBAH DARAH SEBAB BATU BARA
Peristiwa naas dialami Jurkani di jalan Desa Bu-

nati, Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu. Saat itu, ia

hendak melaporkan aksi penambang liar ke Polsek

Angsana. Baru setengah jalan, ia dicegat segerombo-

lan orang menggunakan mobil Fortuner hitam, yang

sedari awal sudah menenteng senjata tajam.

Berdasarkan temuan polisi, para pelaku memba-

wa senjata jenis parang. Bentuknya panjang, sekitar

semeter lebih, makin ke ujung makin melengkung.

Bersarung kayu coklat muda. Di wilayah Hulu Sungai,

senjata ini jamak dikenal Parang Jago, lebih besar dari

pisau biasa namun lebih pendek dari pedang, umum-

nya untuk kelahi atau perang.

Hingga Jurkani meninggal, polisi baru meringkus

dua orang pelaku, Nas (44) dan Yur (36). Sedangkan si-

sanya yang dicurigai dua orang lagi masih buron.

Kasubbag Humas Polres Tanah Bumbu, I Made

Rasa mengatakan, pihaknya belum menemukan kait-

an antara motif pembacokan itu dengan kasus tam-

bang ilegal yang tengah ditangani Jurkani. Saat kejadi-

an, Jurkani sedang menjadi Kuasa Hukum PT Anza-

wara Satria, perusahaan batu bara yang konsesinya di-

garong penambang liar.
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Seorang advokat di Kalsel yang tengah

menangani kasus tambang ilegal

dibantai secara biadab. Akhirnya

meninggal tak kuasa menahan luka

bacok parah. Polisi diminta mengusut

tuntas. Menambah deretan potret

berdarah dunia tambang.



Kata Made, dari pengakuan Nas dan Yur, pelaku

membantai korban karena kesal jalannya dihalangi.

Mulanya, pelaku hendak pelesiran ke Pantai Bunati.

Sambil jalan, mereka meneguk wiski, sekitar tiga botol

ukuran 700 mililiter.

Saat memasuki Desa Bunati, mereka dikagetkan

dengan mobil kabin ganda berkelir putih yang melaju

kencang dan menghalangi jalan. Mobil operasional

tambang tersebut ditumpangi Jurkani dan timnya dari

Anzawara. Jalur di Desa Bunati memang sempit, hanya

muat satu mobil. Jika papasan dengan mobil lain,

harus ada yang mengalah.

”Mereka mau kongkow di Pantai Bunati. Entah

karena pengaruh miras, pelaku bilang, itudouble cabin

menghalangi jalan,” ujar Made.

Moncong kedua mobil berhadapan. Saling injak

rem. Yur turun sambil emosi, langsung menjinjing pa-

rang. Di bak belakang , seorang pria ber-double cabin

teriak marah-marah. Yur setengah sadar selepas me-

nenggak minuman dengan kadar alkohol sekitar 43

persen per botolnya itu, memburu dan menghunjam-

kan parang. Tapi meleset, tebasan parang hanya me-

nyerempet ransel, pria di bak belakang tersebut ber-

hasil kabur.

Usai menebas, sambung Made, Yur kembali ma-

suk mobil Fortuner, melanjutkan perjalanan. Tapi

double cabin bukannya pergi malah balik mengejar.

Yur makin murka. Katanya, seorang pria bertubuh

gembul dari dalam mobil putih malah membuka kaca,

membidikkan kamera telepon genggam, mengambil

gambar. Pria itu adalah Jurkani.

Amarah Yur semakin tak terbendung, ia kalap

meminta Jurkani keluar mobil, tapi kaca tetap rapat

sama sekali tak diturunkan. Yur memukul kaca dengan

tangan kosong, namun kaca gagal pecah. Coba tengok

kiri-kanan, ada batu tak jauh dari jangkauan. Yur me-

ngayun sekuat tenaga memecah kaca dengan batu.

Sopir panik. Mencoba tancap gasdouble cabin

mundur. Sayangnya, malang tak dapat ditolak mujur

tak dapat diraih. Yur sudah kadung berhasil membobol

pintu belakang mobil, titik Jurkani duduk. Dari sebelah

yang lain, Nas juga sukses meremuk kaca dengan pa-

rang. Akhirnya, tanpa perlawanan yang berarti, Jurkani

habis dibabat parang milik Yur.

Mulai dari pergelangan tangan hingga siku, Jur-

kani mengalami luka parah, bahkan hampir putus.

Pundak dan kakinya juga ikut kena tebas. Jok mobil

kabin ganda yang dikendarai Jurkani bersimbah darah.

Selama 13 hari Jurkani melewati masa kritis di

Rumah Sakit Ciputra. Purnawirawan Polri yang selepas

pensiun beralih profesi sebagai advokat ini, meninggal.

Saksi Bicara Beda Cerita

Respon simpati dari kolega terhadap kepergian

Jurkani datang silih berganti, mulai dari Presiden Kong-

res Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Sandjaja Her-

manto, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK) Brigjen Achmadi, hingga mantan Men-

teri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yu-

dhoyono sekaligus calon Gubernur Kalsel pada Pilgub

2021 lalu, Denny Indrayana.

Tjoetjoe Sandjaja mendesak kepolisian menelu-

suri aktor utama di balik aksi brutal tersebut. Apalagi

posisi Jurkasi saat itu sedang mengadvokasi PT Anza-

wara Satria, yang konsesinya tengah digangsir penam-

bang liar. Korban sedang menjalankan tugasnya seba-
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gai legal. Dalam kondisi seperti ini, negara dinilai harus

turun tangan sebab penegakan hukum diserang de-

ngan cara barbar.

Ia minta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo

dan Menkopolhukam Mahfud MD menaruh perhatian

serius terhadap kasus ini, karena peristiwa ini tidak

hanya sekadar tindak kriminal biasa, tapi juga serangan

terhadap profesi advokat dan penegakan hukum.

”Jika penegak hukum diserang secara hukum

rimba, itu adalah tindakan teror seperti yang dilakukan

para teroris,” tegas Tjoetjoe.

Hal senada disampaikan Achmadi. Menurutnya,

LPSK siap untuk memberikan perlindungan saksi yang

mengetahui atau melihat langsung penyerangan. Seja-

uh ini, LPSK telah berkoordinasi dengan Polda Kalsel

guna mendapatkan informasi penanganan atas peris-

tiwa tersebut.

”LPSK pun juga sudah menerjunkan tim untuk

melakukan investigasi dan pendalaman terhadap du-

duk perkara,” jelas Achmadi.

Perlindungan saksi menjadi penting mengingat

terdapat kejanggalan. Dari penuturan saksi yang ikut di

mobil Jurkani saat kejadian, disebutkan kronologis

yang berbeda dari temuan yang diungkap Polres Tanah

Bumbu.

Ketika itu, menjelang maghrib, mobil kabin ganda

putih milik Anzawara mengangkut delapan orang. Me-

reka hendak meluncur ke Polsek Angsana melaporkan

penambang ilegal di konsesi Anzawara. Sebelum be-

rangkat, Jurkani dan enam orang penjaga lahan Anza-

wara tersebut adu cekcok dengan penambang ilegal,

yang merangsek masuk dengan dua alat berat ke area

yang sudah dipasang .police line

Di tengah perjalanan menuju Polsek Angsana,

mobil kabin ganda Anzawara bersimpangan dengan

Fortuner hitam dari arah berlawanan. Mobil Fortuner

menghalangi mobil Anzawara. Kemudian, empat

orang keluar dari Fortuner, dan menyatroni mobil kabin

ganda. Enam orang penjaga Anzawara ikut turun, niat

meladeni para pencegat itu. Jurkani dan supir tetap di

dalam mobil, sambil menghubungi rekan-rekannya

yang lain, minta pertolongan.

Namun tak berselang lama, tiba-tiba puluhan

orang dengan tiga mobil berbeda datang mengepung.

Hingga akhirnya kejadian pembacokan itu pecah.

Rekan Jurkani yang mengaku dihubungi saat de-

tik-detik pembacokan, bilang sempat melihat tiga mo-

bil dengan kecepatan tinggi melaju menyusul ke arah

tempat kejadian perkara. Mobil-mobil itu berangkat

dari gubuk mes penambang ilegal yang dibangun tak

jauh dari kantor Anzawara. Kesaksian ini yangsite

membuat dugaan makin mengerucut, dari mana asal

puluhan orang yang tetiba datang ikut menyergap Jur-

kani bersama kelompok rombongan Fortuner hitam.

”Saya berharap pihak kepolisian dapat mengusut

tuntas secara transparan,” terang Achmadi membela

kesaksian dari pihak korban.

Menurut Denny Indrayana, kasus pembantaian

soal tambang dan sengketa lahan semacam ini, bukan

kali pertama terjadi di Kalsel. Sebelum Jurkani, se-

orang guru pernah dikabarkan dibacok hingga tewas

karena persoalan jalan tambang batubara. Kemudian

seorang wartawan tewas di penjara karena menulis

soal perebutan lahan sawit.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Ga-

djah Mada ini menegaskan, semua kasus biadab terse-

but belum terungkap, apa yang sebenarnya terjadi dan

siapa dalangnya.

”Agaknya, aparat kepolisian kesulitan mengung-

kap tuntas, karena berbagai persoalan nonhukum, dan

karena tindak pidana itu dilakukan dengan pola ma-

fioso, yang jejaringnya sudah merambah ke mana-

mana. Jaringan mafioso yang kuat dan luas dibangun

dengan kekuatan uang,” pungkas Denny.
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PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Energi Tumbuh, Energi Tangguh

Selamat

Hari Pertambangan
dan Energi

Semoga Pertambangan Indonesia
Terus Tumbuh serta Tetap Tangguh
Bersama Kita untuk Maju



L
aporan soal aksi penambang ilegal mem-

banjiri meja kerja Muhammad Nasir, anggota

komisi energi dan tambang Dewan Perwa-

kilan Rakyat RI. Pada awal November lalu,

dalam rapat kerja dengan Kementerian

ESDM, Politisi Partai Demokrat asal daerah pilih Riau II

itu, menilai penanganan perkara penambang liar ma-

sih lamban.

MELAWAN PENGGANGSIR
BERJIBAKU

Di tengah tren lonjakan harga komoditas, kemun-

culan penggangsir begitu massif nyaris tak dapat di-

tangkis. Harga Batu bara Acuan yang dirilis Kemen-

terian ESDM pada November tahun ini, mencapai USD

215 per ton, rekor tertinggi selama puluhan tahun ter-

akhir.

Kata Nasir, penambang liar kini tidak hanya ma-

suk ke area koridor yang kosong, wilayah batas antara

satu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan IUP yang

lain, tetapi juga masuk ke konsesi yang bertuan. Bah-

kan, belakangan ini juga terjadi aksi nekat pencurian

batu bara dan bijih mineral di area penampungan atau

stockpile dan di atas tongkang.

Nasir usul agar pemerintah membentuk Direk-

torat Jenderal Penegakan Hukum di bawah Kemente-

rian ESDM, sama seperti entitas petugas keamanan di

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ins-

tansi tersebut memiliki kewenangan menindak, bukan

hanya mengawasi dan melapor.

Sejauh ini, Kementerian ESDM memiliki unit kerja

Inspektur Tambang yang diutus di tiap daerah. Namun,

petugas tersebut hanya punya kewenangan mengeva-

luasi izin, memantau ketaatan perusahaan legal, dan

melapor jika terjadi masalah di lapangan, tidak punya

kuasa menindak dan menyeret ke ranah pidana.

Maraknya penambang liar dipicu harga

komoditas yang tengah membubung.

Memancing perhatian senator di

Senayan. PT Anzawara Satria

menghadapi pegangsir bukan hanya

sekali. Kasus sebelumnya selesai lewat

meja hijau. Titik yang dibidik sama,

meski tampak kecil tapi depositnya

berdaging tebal.
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”Kami dapat laporan banyak penambang liar. Sa-

ya minta untuk rapat kerja dengan Menteri (ESDM), kita

minta dibentuk Ditjen Gakkum,” tegas Nasir.

Salah satu kasus penggangsiran yang heboh hing-

ga menelan korban jiwa, terjadi di konsesi PT Anzawa-

ra Satria, perusahaan tambang batu bara di Tanah

Bumbu, Kalimantan Selatan. Jurkani, advokat yang

memimpin penanganan kasus penambang ilegal di

Anzawara, mengalami serangan brutal oleh orang tak

dikenal hingga akhirnya meninggal pada awal Novem-

ber lalu.

Terhitung sejak Sejak Juni, area tambang Anza-

wara diserobot penambang liar. Pihak perusahaan, di

bawah komando Jurkani, sudah melaporkan tindakan

culas itu ke polisi, mulai dari Polsek sampai Bareskrim

Polri, kemudian ke Kementerian ESDM dan Kemenko

Polhukan. Namun hingga kini belum ada kepastian tin-

dak lanjut. Berbagai upaya pengaduan itu, rupanya

membawa petaka bagi Anzawara.

Polisi yang menangani kasus pembacokan terha-

dap Jurkani, belum menemukan keterkaitan antara

aksi biadap itu dengan posisi Jurkani yang sedang ber-

tugas mengadvokasi tambang liar. Kasubbag Humas

Polres Tanah Bumbu, I Made Rasa mengatakan, dari

pengakuan tersangka Nas (44) dan Yur (36), pelaku

membantai korban karena buntut cekcok di jalanan.

Tersangka kesal mobilnya dihalangi kendaraan

kabin ganda yang dikendarai rombongan Jurkani. Mu-

lanya, pelaku hendak pelesiran sekadar melepas pe-

nat, tak ada niat membantai orang.

”Mereka mau kongkow di Pantai Bunati. Entah

karena pengaruh miras, pelaku bilang, itudouble cabin

menghalangi jalan,” ujar Made.

Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang,

organisasi yang vokal menyorot isu pertambangan,

Melky Nahar menyebutkan konflik di Tanah Bumbu su-

dah sering terjadi, utamanya persoalan tambang. Bia-

sanya, konflik pecah antara penambang legal versus

ilegal, ataupun konflik di antara para pemegang konse-

si sendiri.

Melky menilai, aksi brutal terhadap Jurkani meru-

pakan salah satu potret konflik perusahaan tambang

dengan pegangsir liar di Tanah Bumbu, yang diduga

dilakukan dengan pengerahan preman. Menurut dia,

kepolisian mesti mengusut tuntas kasus penganiayaan

yang menelan korban hingga menewaskan seorang

advokat itu.

Gedor Pintu Penegak Hukum

Sebelum terjadi pembacokan, saat ditemui di

kantor Kemenko Polhukam, September lalu, Jurkani

sempat bicara soal melempemnya penegakan hukum

di Kalsel. Ia mengaku berkali-kali mengusir penam-

bang liar di area Anzawara yang membawa alat berat.
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Di tengah tren lonjakan harga komoditas, kemunculan penggangsir begitu massif nyaris tak dapat ditangkis.



Ia melapor ke polisi setempat, namun tak ada tin-

dakan yang berarti. Kalau dikalkulasi secara ekonomi,

Anzawara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 50

miliar akibat maling batu bara di wilayahnya. Suatu ke-

tika, kata Jurkani kala itu, ia pernah mencegat dua unit

ekskavator yang tengah dibopong masuk ke lokasi

yang jadi sasaran para penambang ilegal. Aparat polisi

yang ikut terjun, hanya melerai agar tidak terjadi keri-

cuhan. Sedangkan sang operator alat berat dibiarkan

pulang tanpa pemeriksaan, dan unit ekskavator dipar-

kir di semak-semak kebun sawit tak disita.

Karena alasan itu, Jurkani memutuskan memba-

wa laporannya naik ke Bareskrim Polri. Tak berselang

lama, Bareskrim turun ke lokasi. Namun sebelum tim

penyidik Bareskrim datang, para pencuri batu sudah

tidak ada di lokasi, berhasil kabur mengamankan diri

dan menyingkirkan alat berat. Tim penyidik Bareskrim

akhirnya hanya bisa memasang garis polisi tanpa ber-

hasil menciduk pelaku.

”Informasi kedatangan penyidik Bareskrim se-

pertinya bocor,” kata almarhum Jurkani di kantor Ke-

menko Polhukam.

Selepas tim penyidik memasang padapolice line

siang hari, sambung Jurkani lagi kala itu, para penam-

bang ilegal nekat balik saat malam di hari yang sama,

dan menerabas garis polisi. Melihat drama semacam

ini, Jurkani akhirnya memutuskan melapor ke Kemen-

ko Polhukam.

”Hal ini sebagai tindak lanjut belum maksimalnya

penegakan hukum di Kalsel,” katanya.

Di Kemenko Polhukam, Jurkani menemui Deputi

V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masya-

rakat, Irjen Pol Armed Wijaya. Jurkani meminta apara-

tur kementerian yang dipimpin Mahfud MD itu, turun

tangan ke lapangan, mengevaluasi kinerja kepolisian

di Kalsel.

Lahan Sempit Isi Daging

Beberapa tahun sebelumnya, PT Anzawara juga

pernah berhadapan dengan penggangsir. Bedanya,

para pegangsir menggunakan baju izin bodong, atas

nama PT Setiadi Perdana Putra. Namun kasus tersebut

bisa diselesaikan oleh Anzawara melalui jalur hukum,

tanpa memakan korban jiwa.

Nama Setiadi Perdana sempat mencuat pada Juni

tahun lalu, saat Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI,

Pangeran Khairul Saleh mengungkapkan kecurigannya

soal 20 IUP bodong di Kalsel, salah satunya Setiadi Per-

dana. Modus yang digunakan mengaku legal lewat pu-

tusan Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Putusan itu menyatakan izin Setiadi Perdana sah

secara hukum, dan Dinas ESDM Kalsel un-menitahkan
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Maraknya penambang liar dipicu harga komoditas yang tengah membubung.



tuk meregister. Pasalnya, Setiadi Perdana mendapat-

kan IUP dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu de-

ngan luas area 640 hektare, yang terbit pada April 2015.

IUP tersebut berada di tengah-tengah area Anzawara.

Alhasil, luas konsesi Anzawara yang semula sebesar

3.062 hektare menyusut jadi 2.442 hektare.

Setelah diusut, nomor surat yang digunakan oleh

Setiadi Perdana dari Pemkab Tanah Bumbu itu, rupa-

nya bukan untuk penerbitan IUP, melainkan untuk ke-

perluan lain. Setiadi dinilai melakukan pemalsuan

surat. Politisi Partai Amanat Nasional yang sempat men-

jabat Bupati Banjar tahun 2005 hingga 2015 itu,pada

menyebut IUP milik Setiadi Perdana sebagai izin bo-

dong.

Pada Juli 2021, Kementerian ESDM memperbaiki

data konsesi tambang milik Anzawara, mengembali-

kan area 640 hektare yang diklaim oleh Setiadi Perda-

na. Kini, luasan konsesi Anzawara balik ke asal, seluas

3.062 hektare.

Manager Eksternal Anzawara, Emma Rivila mem-

benarkan area konsesi perusahaannya sempat disero-

bot Setiadi Perdana. ”Itu izin bodong, masuk kawasan

punya Anzawara,” ujar Emma.

Saat Kementerian ESDM menata tumpang tindih

IUP Anzawara, kelompok penambang ilegal yang didu-

ga membantai Jurkani, masuk menggangsir. Hingga

konflik bersimbah darah itu pecah. Jurkani tumbang

setelah kritis selama 13 hari akibat luka bacok parah.

Titik seluas 640 hektare yang diserobot Setiadi

Perdana dan penambang liar tersebut, tergolong kecil

untuk ukuran tambang batu bara, namun isi depositnya

berdaging tebal. Pengupasan tanah atau dioverburden

area itu tipis, bahkan hanya dengan hempasan kaki, de-

bu tanah mengepul, kemilau emas hitam bisa langsung

tampak mata. Uratnya makin berotot disuntik kondisi

harga batu bara yang sedang mentereng. Tak heran jadi

incaran orang-orang culas.
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Kondisi harga batu bara yang sedang mentereng. Tak heran jadi incaran
orang-orang culas.



A
da dua kejadian di Kalimantan Selatan yang

patut kita cermati dan kritisi. Pertama, pada

hari Kamis, 21 Oktober lalu, Presiden Jokowi

dalam kunjungannya ke Tanah Bumbu, Kali-

mantan Selatan, meresmikan pabrik biodie-

sel yang didirikan PT Jhonlin Group milik Andi Syam-

suddin Arsyad alias Haji Isam.

Kedua, keesokan harinya, Jumat, 22 Oktober lalu,

Advokat Jurkani yang sedang melakukan langkah ad-

vokasi atas suatu penambangan ilegal juga di daerah

Tanah Bumbu, dibacok oleh sekelompok orang yang

menyebabkan Jurkani luka parah di kaki dan tangan-

nya, yang akhirnya pada awal November lalu meng-

hembuskan nafas terakhir. Kami sangat berduka.

Kedua peristiwa tersebut, meskipun seakan-akan

terpisah, sebenarnya menunjukkan satu benang me-

rah, bagaimana politik bisnis batu bara bisa masuk ke

dalam kepentingan politik dan penegakan hukum di

tanah air.

Yang pertama, kehadiran Presiden Jokowi meres-

mikan proyek yang didirikan oleh Jhonlin Grup, yang

dimiliki Haji Isam, seakan-akan tidak ada masalah -

dalam kondisi normal. Namun, sudah menjadi pembe-

ritaan luas bahwa anak perusahaan Johnlin Grup se-

dang diduga terjerat perkara korupsi suap pembayaran

DAN POLITIK BISNIS BATU BARA

KALSEL

JOKOWI, HAJI ISAM, ADVOKAT JURKANI

pajak yang kasusnya sedang disidik Komisi Pemberan-

tasan Korupsi (KPK), bahkan kasusnya pun sedang di-

sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Dalam persidangan bahkan ada saksi yang mem-

berikan keterangan bahwa Haji Isam diduga terlibat

dalam proses penyuapan kepada pegawai pajak terse-

but. Memang saksi tersebut pun akhirnya dilaporkan

Haji Isam ke kepolisian karena dianggap mencemar-

kan nama baiknya. Laporan demikian tentu menjadi

tantangan berat bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK) untuk menjalankan sistem perlindu-

ngan saksi di tanah air ( ).witness protection program

Dalam kondisi sedang dijerat dugaan kasus demi-

kian - meskipun kita semua paham dengan asas pra-

duga tidak bersalah - adalah lebih etis dan bijak jika

Presiden Jokowi tidak meresmikan proyek yang dimili-

ki oleh Johnlin Grup. Kehadiran Presiden Jokowi bagai-

manapun akan menimbulkan persepsi politik hukum,

bahwa Presiden melindungi Johnlin Grup dan Haji

Isam.

Di tengah sistem penegakan hukum yang masih

rentan dari intervensi keuangan dan kekuasaan, maka

kehadiran Presiden Jokowi jelas adalah tindakan yang

tidak pas dan amat rentan dikritik sebagai tindakan

yang tidak etis. Memang, belum secara gamblang ter-

masuk kategori menghalang-halangi proses penega-

kan hukum ( ), namun paling tidakobstruction of justice

mempunyai batas yang sangat tipis dengan mengguna-

kan kekuasaannya ( ) untuk mem-trading of influence

pengaruhi proses penegakan hukum, utamanya di KPK

dan Pengadilan Tipikor.

Sedekat apapun relasi kuasa dan dana antara Pre-

siden dengan Jhonlin Grup dan Haji Isam, tetap ada

batas-batas etika bernegara yang sangat ketat yang

seharusnya dijunjung tinggi oleh Presiden Jokowi.

Bukan hanya semata untuk menjaga proses pe-

negakan hukum yang bebas dari intervensi siapapun,

tetapi lebih jauh untuk menjaga marwah Presiden dan

Negara dalam berhubungan dengan benturan kepen-

tingan, utamanya ketika berhadapan dengan pengusa-

ha dan oligarki yang memang punya kedekatan relasi

dengan diri sang Presiden.
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Politik bisnis batu bara di Kalimantan

Selatan memang penuh tantangan.

Seringkali beririsan dengan tindak

kekerasan, tindak pidana, dan praktik-

praktik mafioso. Profesionalitas dan

integritas aparat penegak hukum kita

diuji dan dipertaruhkan, apakah tajam

tanpa pandang bulu, atau kembali

lumpuh karena godaan kekuasaan dan

uang.



Sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden

Jokowi, kalangan istana, partai politik, dan banyak elit

serta pejabat negara memang dekat dengan Jhonlin

Grup dan Haji Isam. Tepat setahun lalu, Presiden Joko-

wi telah pula meresmikan pabrik gula yang dimiliki

Jhonlin Grup di Kabupaten Bombana, Sulawesi Teng-

gara. Saat itu, tidak terlalu problematik, karena belum

muncul kasus pajak yang terkait dengan Johnlin Grup

di KPK.

Salahkah Presiden meresmikan suatu proyek?

Tentu tidak. Termasuk jika pun yang memiliki proyek

tersebut pernah membantu pendanaan kampanye da-

lam pemilihan presidennya. Namun, sekali lagi, masa-

lah utamanya adalah secara etika kalau pemilik proyek

tersebut diduga sedang terjerat kasus hukum yang se-

dang berjalan, dan ada keterangan saksi dan bukti-

bukti yang mengarah kepada dugaan tindak pidana

korporasi maupun pribadi sang pemilik proyek.

Seorang Presiden tentunya harus sangat sadar

dan paham soal etika hukum bernegara yang demi-

kian. Hal selanjutnya, terkait pembacokan terhadap

Advokat Jurkani, yang sedang mengadvokasi perso-

alan penambangan ilegal batu bara.

Perbuatan biadab demikian bukan hanya tindak

pidana yang mencederai profesi advokat yang harus

dilindungi, tetapi lagi-lagi menunjukkan politik bisnis

batu bara di Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah

Bumbu, memang penuh tantangan dan seringkali ber-

irisan dengan tindak kekerasan, tindak pidana, dan

praktik-praktik mafioso.

Polisi diberitakan sudah menangkap dua pelaku

pembacokan. Namun, tidak sulit untuk mengkritisi,

bahwa harusnya aparat penegak hukum menjerat pe-

laku utamanya. Tindakan penambangan ilegal yang

dilakukan dengan memasukkan alat-alat berat tentu-

lah sangat mudah untuk membuktikan siapa penyan-

dang dana dan pelaku utamanya. Menangkap pelaku

pembacokan semata - atau hanya mengatakan tragedi

tersebut hanya karena minuman keras, amat patut di-

kritisi.

Pastilah tidak mudah bagi KPK dan polisi untuk

mengungkap siapa pelaku utama dugaan penyuapan

pajak yang terkait Jhonlin Grup ataupun dalang utama

di balik pembacokan advokat Jurkani. Tetapi disinilah

profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum

kita diuji dan dipertaruhkan.

Di Kalimantan Selatan penegakan hukum kita

kembali diuji, apakah tajam tanpa pandang bulu, atau

kembali lumpuh karena godaan kekuasaan dan ke-

uangan.
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S
elama beberapa dekade terakhir, eksplorasi

gencar dilakukan guna mendapatkan

cadangan mineral, minyak dan gas

berkual i tas yang dapat memenuhi

kebutuhan pasar. Eksplorasi di Indonesia

saat ini menghadapi tantangan yang besar terutama

karena mahalnya biaya eksplorasi yang dikeluarkan

oleh perusahaan.

Eksplorasi khususnya dalam bidang pertambangan

dilakukan untuk mencari konsentrasi mineral yang layak

dieksploitasi secara komersial. Studi dari eksplorasi akan

menjadi acuan untuk menganalisa nilai investasi yang

perlu disiapkan oleh sebuah perusahaan, baik itu dari

nilai ( ), danCapital Expenditure Capex lifetime project

juga -nya. Oleh karena itu, banyak upayapayback period

yang perlu dilakukan untuk mengelola dan memitigasi

resiko.

EKSPLORASI PERTAMBANGAN
PERAN TEKNOLOGI TERHADAP

BERKELANJUTAN
Indika Energy, selaku holding perusahaan dari

Petrosea, telah berhasil mengakuisisi proyek Awak Mas

yang berlokasi di Sulawesi Selatan. Potensi yang ada

pada proyek ini dinilai cukup besar oleh perusahaan.

Dalam melakukan kegiatan eksplorasi di proyek Awak

Mas, Petrosea berperan dalam melakukan eksplorasi

dengan bekerjasama dengan yang sudahpartner

menjadi bagian penting pada perusahaan. Selain

melakukan eksplorasi, Petrosea juga menggarap

proyek ini sebagai mining operator.

Petrosea melakukan kolaborasi dengan beberapa

vendor guna membantu Perusahaan melakukan

improvement pada area seperti akselerasi, akurasi dan

efisiensi biaya. Kolaborasi yang dilakukan dirasa sangat

penting mengingat data eksplorasi yang cukup banyak,

sehingga dibutuhkan organisasi yang mumpuni dan

cekatan dalam menganalisa data tersebut.
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Hal ini juga dapat menjawab tantangan bagi

perusahaan dimana semakin efisien dan cepat dalam

melakukan eksplorasi, semakin banyak manfaat dan

saving yang dapat dilakukan perusahaan. Untuk

tercapainya proses eksplorasi yang diharapkan, Petrosea

didukung oleh penggunaan teknologi terkini serta

kemampuan analisis sumber daya manusia yang dimiliki.

Sebagai contoh, Petrosea telah mengintegrasikan data-

base eksplorasi dan dalam proses mendevelop mine-

portal dengan . Penggunaandatacloud machine learning

dalam proses eksplorasi juga sedang digaungkan oleh

management.

Paparan di atas dibahas dalam kegiatan yang ru-

tin dilakukan oleh Petrosea bernama Knowledge Sha-

ring Session (KSS) yang dilakukan secara virtual oleh

Bapak Wawan Hermawan selaku Geologist Technical

Lead pada pertengahan bulan Agustus lalu. Dalam

paparannya, beliau juga menjelaskan disrupsi teknologi

yang terjadi di dunia eksplorasi yang kemudian menjadi

sangat dalam perkembangan eksplorasi saat ini.critical

Pada proses eksplorasi konvensional, waktu yang

dibutuhkan untuk mendapatkan data hasil pengetesan

pada kegiatan pengeboran cukup lama, yaitu sekitar 2-

3 minggu. Lamanya waktu tersebut sangat

mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Dengan adanya teknologi, waktu tunggu tersebut bisa

dipercepat, dimana data dapat langsung diproses ter-

record samplingdi lubang bor tanpa melakukan .

Jika prospeknya tidak sesuai dengan target, lokasi

eksplorasi dapat dialihkan ke titik lainnya sehingga

mempersingkat dan mempercepat waktu. Waktu

tunggu yang dapat dipercepat ini dapat berpengaruh ke

biaya rental peralatan. Selain itu, pencatatan data

geologi saat pemboran kadang tidak konsisten karena

perbedaan interpretasi geologi atau waktu

pelaksanaan . Melalui alat verifikasi datalogging

manual atau visual, akurasi pencatatan data tersebut

dapat dipertajam. Data kemudian dapat langsung di

proses dan diterima di kantor pusat untuk pengambilan

keputusan dan penentuan strategi selanjutnya.

Teknologi yang dilakukan Petrosea seperti web

base data, telah banyak memberikan manfaat pada

perusahaan salah satunya dengancost saving

percepatan waktu dibanding dengan eksplorasi

konvensional yang belum melibatkan teknologi pada

prosesnya.

Inisiatif eksplorasi pertambangan di Petrosea

masih terus berkembang dari waktu ke waktu

mengikuti teknologi yang ada. Tetapi proses ini telah

dimulai dan memberikan dampak dan manfaat yang

signifikan bagi perusahaan.
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Untuk menjadi yang terdepan, Petrosea didukung oleh penggunaan
teknologi terkini serta kemampuan analisis sumber daya manusia yang
dimiliki.



K
ETIKA Indotan Group mengakuisisi PT Nusa

Halmahera Minerals (NHM) pada tahun

2020, banyak pihak yang mempertanyakan

aksi korporasi ini. Salah satunya terkait de-

ngan cadangan yang dari laporan yang ada

sudah menipis sehingga umur tambangnya diperkira-

kan tidak panjang. Namun siapa sangka, ketika mana-

jemen Indotan masuk dan mengoperasikan salah satu

tambang emas ini, data cadangan meningkat. Umur

tambang pun bertambah.

Dalam keterangan terbaru disebutkan bahwa

umur tambang emas Gosowong yang dikelola bertam-

bah 5 tahun lebih panjang. Tambang emas yang dike-

lola PT Nusa Halmahera Minerals (PTNHM) baru saja

UMUR TAMBANG GOSOWONG TAMBAH
AGRESIF LAKUKAN EKSPLORASI,

mengumumkan penambahan cadangan dari temuan

sumber daya di wilayah Kontrak Karya. Umur tambang

yang lebih panjang tersebut didasarkan pada penam-

bahan cadangan dari temuan-temuan sumberdaya

baru di wilayah Kontrak Karya PTNHM yang berlokasi

di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

Ahmad Raymond Trilaksana, Competent Person
of Underground Gold Reserves Estimation (CP) yang

juga Perwakilan PT Antam di PTNHM menjelaskan revi-

si studi kelayakan PTNHM yang diterima Direktorat Jen-

deral Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kemente-

rian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) itu me-

rupakan keyakinan secara profesional. Ini yang mem-

buat PTNHM termasuk PT Antam semakin yakin de-

ngan penambahan cadangan baru tersebut.

Tahun ini (2021), PTNHM telah menyampaikan

dokumen revisi Studi Kelayakan kepada Ditjen Minerba

KESDM. Pihak KESDM telah menerima dan secara tek-

nis serta ekonomis menyetujui dokumen revisi Studi

Kelayakan termasuk meminta PTNHM untuk menin-

daklanjutinya.

Hal ini menguatkan pernyataan PT Antam sebe-

lumnya yang menyampaikan optimisme mereka terha-

dap masa depan tambang Gosowong. ”Dari semua

prospek yang disampaikan dalam LOPP (pertemuan

tingkat Manajemen Senior di PTNHM untuk perenca-

naan penambangan jangka panjang), kami sangat

yakin bahwa PTNHM masih memiliki masa depan yang

menjanjikan,” terang (GM) GeominGeneral Manager

Bagi perusahaan tambang kegiatan

eksplorasi adalah nadi. Lewat kegiatan

eksplorasi perusahaan tidak hanya

memastikan besaran cadangan tetapi

juga menghitung usia tambang. PT

Nusa Halmahera Minerals (PTNHM)

sangat aktif melakukan eksplorasi.

Cadangan pun bertambah, umur

tambang semakin panjang.
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Unit Eksplorasi PT Antam saat itu, Tri Hartono yang juga

Direktur Pengembangan PTNHM pada Oktober 2020

yang lalu.

Sementara itu, PTGeneral Manager Exploration
Indotan, Mukhlis Saputro, yang juga merupakan Com-
petent Person Exploration – Gold (CP) menginformasi-

kan bahwa PTNHM sangat agresif melakukan eksplo-

rasi sepanjang tahun 2020-2021 dengan menggunakan

9 unit di permukaan dan 2 unitdrill rig (surface) drill rig
di bawah permukaan (underground).

Target pengeboran utama kegiatan eksplorasi

adalah menemukan sumberdaya baru di nearmine
area (Shallut dan Gosowong North), serta melanjutkan

eksplorasi bawah permukaan di tambang Kencana

dan Toguraci.

Tim eksplorasi telah menyelesaikan pengeboran

struktur mineralisasi di area Gosowong North dan di-

lanjutkan dengan evaluasi penambangan yang masih

berjalan sampai saat ini. PTNHM berharap bisa memu-

lai penambangan pada 2022 nanti. Kegiatan pengebo-

ran struktur mineralisasi lainnya akan dilakukan pada

akhir triwulan IV tahun 2021.

Denny Lesmana, Peren-Deputy General Manager
canaan dan Produksi PTNHM, yang juga merupakan

Competent Person Resource Estimation – Gold (CP)

menambahkan bahwa dari hasil pengeboran sampai

dengan bulan Agustus 2021 diperkirakan akan ada

penambahan sumberdaya yang signifikan yang dapat

dilaporkan di akhir tahun ini (Desember 2021). Hasil

pengeboran ini dapat memperpanjang umur tambang

menjadi lebih dari 5 tahun.

Selain target deposit epithermal, PTNHM juga me-

lakukan eksplorasi terhadap potensi deposit porphyry
seperti yang terindikasi berada di area Toguraci dan

area lainnya sebagai bagian rencana jangka panjang

perusahaan. Cadangan emas PTNHM Gosowong saat

ini bertambah dibanding dengan dua tahun yang lalu.

Ahmad Raymond menambahkan bahwa untuk

dua tambang aktif di Gosowong saat ini yaitu Kencana

dan Toguraci masih memiliki prospek yang sangat ba-

gus ke depannya. Total (cadangan terkira) me-reserve
nurut dokumen Revisi Studi Kelayakan 2021 sebesar

860 ribu ounces atau setara 26,9 Ton emas.

”Jika mengikuti target rencana penambangan

PTNHM yaitu 180 ribu per tahun dan denganounces
adanya penambahan sumberdaya yang baru, maka

umur tambang Gosowong saat ini lebih dari 5 tahun.

Angka sumberdaya dan cadangan akan berubah se-

suai dengan hasil eksplorasi yang sedang dan akan

dilakukan,” dia menjelaskan lagi.

PTNHM terus bekerja ekstra untuk mencapai pro-

duksi yang direncanakan di tengah berbagai tekanan

akibat pandemi COVID-19. Protokol Kesehatan dijaga

dan menjadi prioritas utama. Pandemi ini menjadi tan-

tangan besar dalam operasional tambang emas Goso-

wong mengingat jumlah sumberdaya manusia PTNHM

saat ini berjumlah lebih dari 2.300 orang dimana seba-

gian besar karyawan berasal dari Provinsi Maluku Utara

(terutama asal Kabupaten Halmahera Utara) dan sele-

bihnya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.

PT Nusa Halmahera Minerals sendiri saat ini di-

miliki 100% oleh perusahaan nasional dimana 75%

sahamnya dikuasai Indotan Group serta 25% dimiliki

BUMN tambang, PT Aneka Tambang,Tbk. (PT Antam).
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Ahmad Raymond Trilaksana, Competent Person of Underground Gold
Reserves Estimation (CP)

Mukhlis Saputro, PT IndotanGeneral Manager Exploration

Denny Lesmana, Perencanaan dan Produksi PTNHMDeputy General Manager



M
enjalankan operasional pertambangan

pada perusahaan di daerah bekas kon-

flik bersenjata dan pasca bencana tsu-

nami, tentunya memiliki tantangan ter-

sendiri. Bukan hanya diperlukan sum-

ber-sumber daya yang piawai dan terampil, tetapi juga

harus memahami sosio kultur masyarakat setempat

sebagai bagi perkembangan peru-support system

sahaan.

Berbagai tantangan inilah yang terus dihadapi

oleh Azizon Nurza yang saat ini mengemban tugas

Group Head CSR, External Relations, & Corporate

Communication (CEC) PT Mifa Bersaudara sejak Ta-

hun 2013.

Dinamika sosial terus menjadi tantangan yang

membutuhkan berbagai inovasi strategi Public Rela-

tions termutakhir sehingga perusahaan tambang batu

bara satu-satunya yang menjalankan operasional di

Aceh ini untuk terus mampu tumbuh, maju, dan ber-

kembang bersama masyarakat.

Bermodalkan pengalaman 20 tahun lebih dalam

memimpin fungsi di tiga In-CSR & Public Relations

dustri ( , dan Pertambangan)Forestry & Paper, Oil & Gas

inilah, yang membuat seorang Azizon berhasil me-

refleksi berbagai strategi PR di PT Mifa Bersaudara,

untuk mendapatkan sosial serta me-license to operate

ngantarkannya meraih berbagai penghargaan Mana-

ger CSR Terbaik Tahun 2019 di forum ISDA oleh Kepala

Bappenas RI, kemudian Tahun 2020 dari Majalah CSR

Indonesia, dan Tahun 2021 dalam Forum ISO 26000 di

Bali.

Dalam perjalanan awal strateginya yang diguna-

kan adalah dengan melakukan pendekatan pada ma-

syarakat, Azizon menuturkan bagaimana PT Mifa men-

dekat, menyentuh dan membantu apa yang menjadi

kebutuhan masyarakat di daerah operasi.

Ia memastikan dan membuktikan bahwa keha-

diran PT Mifa di tengah masyarakat tidak akan merugi-

kan tetapi memberi manfaat lebih bagi masyarakat.

”Ini kami betul-betul buktikan. Karena masyarakat di

daerah konflik berbeda dengan masyarakat lainnya,

mereka butuh kepercayaan, ungkapnya.”

BERSAMA MASYARAKAT
TUMBUH, MAJU, DAN BERKEMBANG
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GROUP HEAD CSR, EXTERNAL RELATIONS, & CORPORATE COMMUNICATION (CEC)
PT MIFA BERSAUDARA



Kematangannya dalam berbagai dunia industri

membuat lulusan pendidikan S1 & S2 Universitas Riau

ini menyimpulkan bahwa ada empat “trending pro-

blem corporate”, di antaranya terkait ketenagakerjaan,

lingkungan, sosial, dan perekonomian. Salah satu solu-

si dan inisiatif yang dilakukan adalah dengan melaksa-

nakan CSR Program melalui pendekatan Public Rela-

tions dengan menempatkan pekerja lokal sebagai tim

pengelola program tersebut.

Solusi inisiatif ini dilakukan agar setiap tantangan

dapat menjadi sebuah peluang untuk keberlangsu-

ngan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat.

”Konsep ini telah dibukukan pada buku Strategi Public

Relation ’Sustainable Social License To Operate’ yang

saya tulis bersama Oza & dkk dan diluncurkan di Uni-

versitas Syiah Kuala pada Maret 2019 lalu”, ujar Azizon.

Tak heran selaku Tokoh Aktivis 1998, Azizon me-

miliki komitmen tinggi untuk kesejahteraan masya-

rakat, dengan langsung merekrut Tim CEC, dimana 90

persen adalah putra-putri Aceh.

”Tim ini sangat tahu bagaimana masyarakat se-

cara sosio kultur, sehingga akan mudah untuk menso-

sialisasikan program kami, ungkapnya.”

Dengan pendekatan yang dilakukan ini, PT Mifa

mendapat izin sosial dan diterima masyarakat. Pen-

deknya, di awal berdiri, diibaratkan seperti berlayar

sambil membuat perahu dikarenakan dinamika sosial

yang terus berevolusi mengikuti perkembangan indus-

tri di daerah tersebut.

Di awal berdiri, sisi komunikasi menjadi ujung

tombaknya. ”Melalui program CSR, Mifa hadir dan ber-

interaksi dengan masyarakat. Menyerap aspirasi dan

memetakan apa yang menjadi kebutuhan masyara-

kat, jelasnya.”

Aceh sendiri merupakan daerah investasi yang

menantang, konflik yang telah terjadi sejak lama serta

bencana tsunami yang telah melanda beberapa waktu

lalu telah membuat perubahan tatanan sosial yang

menjadi tantangan bagi setiap investasi yang ingin

masuk ke Aceh.

Perubahan tatanan sosial ini juga menjadi tan-

tangan dalam menjalankan program CSR untuk peru-

sahaan tambang seperti Mifa. ”Oleh sebab itu dalam

menjalankan program, kami membutuhkan perenca-

naan yang matang dengan menyesuaikan kebutuhan

masyarakat, berbasis potensi keunggulan daerah,

men- kelancaran operasional dan tidak memisupport -

cu masalah di kemudian hari, pungkasnya.”
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Komitmen ersama 17 Kepala Desa di ekitar ilayah perasional PT Mifa Bersaudara dalam enjalankan Program One Village One Product (OVOP) sebagaib s w o m
.salah satu unggulan CSR PT Mifa Bersaudara

Menerima Anugerah PR Excellence Awards Tahun 2019 dari Perhumas
.Indonesia



S
aat ini sudah berkembang beberapa lokasi

bekas tambang yang bisa dimanfaatkan un-

tuk berbagai kegiatan produktif. Salah satu-

nya, Kampung Reklamasi Air Jangkang yang

lokasinya tidak jauh dari Kota Pangkalpi-

nang, Bangka.

Areal seluas 36 hektar ini merupakan lahan bekas

tambang timah milik PT Timah,Tbk (TIN). Lokasi ini

oleh salah satu produsen timah terbesar dunia ini disu-

lap jadi kawasan wisata dengan aneka hiburan di da-

lamnya.

DI LAHAN BEKAS TAMBANG

ASA KEHIDUPAN

Di dalamnya kita bisa melihat pohon buah-buah-

an seperti jambu air, mangga dan banyak lagi. Kemu-

dian ada beberapa tanaman endemik Bangka yang

ditanam di lokasi ini. Di lokasi yang sekarang dikelola

anak usaha TINS yakni PT Timah Agro Manunggal juga

disediakan lokasi penangkaran buaya dan beberapa

satwa endemik Sumatera.

Tempat ini dibangun secara terintegrasi mengu-

sung tema . Di dalamnya ada tempat pe-ecotourism

nangkaran satwa. Bahkan di lokasi ini telah resmi dija-

dikan sebagai Pusat Penyelamatan Satwa Alobi. Untuk

kegiatan penangkaran satwa ini, PT Timah,Tbk bekerja

sama dengan Alobi Foundation Langka Sanie.

Satwa yang dilakukan penangkaran tidak hanya

yang berasal dari Bangka Belitung tetapi juga satwa

hasil sitaan petugas imigrasi. Bahkan ada beberapa sat-

wa yang disita di Jakarta dank arena merupakan ende-

mic Sumatera maka dilakukan penangkaran di lokasi

tersebut.

Sementara sebagai daerah wisata, Kampoeng

Reklamasi Air Jangkang telah dilengkapi vila, kebun

buah, taman bunga, arena berkuda, jalur , danoff road

rumah kultur jaringan.

****

Reklamasi lahan bekas tambang tidak

lagi hanya dikembalikan ke rona awal.

Ada banyak kegiatan produktif yang

bisa dilakukan yang menjamin

keberlanjutan. Lahan bekas tambang

masih bisa tetap produktif.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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KEGIATAN pertambangan di suatu wilayah pasti

akan berakhir. Oleh karenanya menjadi penting me-

mastikan lokasi tersebut tidak menjadi ”kota setan”

( ). Dengan kata lain memastikan masihGhost Town

ada keberlanjutan setelah kegiatan pertambangan ber-

akhir.

Ketua Umum PERHAPI Rizal Kasli mengatakan

salah satu tantangan dalam kegiatan usaha pertam-

bangan terletak pada kondisi masyarakat setelah kegi-

atan usaha pertambangan berakhir. ”Sebelumnya ma-

syarakat sudah bergantung pada kegiatan operasi pe-

nambangan. Apakah setelah ditutup akan terjadi ke-

merosotan kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan

ataukah sebaliknya” tandas Rizal retoris.

Di tahun 2021, PERHAPI memasukan agenda

khusus terkait pemanfaatan lahan bekas tambang un-

tuk ekonomi berkelanjutan. Lembaga profesi ini pun

menggelar beberapa forum diskusi (FGD). Setidaknya

dua kali FGD yang diadakan dan akan dilanjutkan de-

ngan FGD ketiga dengan fokus pada design kawasan

pertanian dan pariwisata yang terintegrasi. Kemudian

juga pembangunan museum tambang sebagai land-

mark kawasan.

Terkait dengan hal ini, Kabupaten Kutai Karta-

negara dipilih sebagai . Salah satu kabupa-pilot project

ten di Kalimantan Timur ini merupakan salah satu sen-

tra kegiatan usaha pertambangan khususnya batu bara.

Data menyebutkan di Kabupaten ini ada 625 IUP per-

tambangan batu bara. Terbanyak se-Kalimantan Timur

dan bahkan se-Indonesia untuk tambang batu bara.

Rizal berharap akan terbangun ekosistem untuk

menjadikan Lahan Bekas Tambang sebagai ’Pengge-

rak Ekonomi Berkelanjutan’. Juga sebagai alternatif ba-

gi perusahaan dalam mengelola kegiatan reklamasi,

pasca tambang, implementasi program PPM/CSR serta

dukungan untuk program SDG’s dalam mendukung

pembangunan yang berkelanjutan.

Rizal menjelaskan ini merupakan upaya me-

ngembangkan apa yang disebut pertanian dan”linkage

pariwisata” pemanfaatan lahan bekas tambang untuk

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nanti Mu-

seum pertambangan akan menjadi pusat kegiatan ber-

basis eco dan edu wisata.

Jika ini berjalan tentu akan menjadi ”Role Model”

yang bisa dijadikan percontohan di tingkat daerah lain-

nya di Indonesia. Apalagi hadirnya Museum Tambang

yang bisa dijadikan sarana belajar dan rekreasi. Belum

lagi Kab. Kutai Kartanegara merupakan bagian dari

Ibukota Negara di masa depan.

****

Lahan bekas tambang memang menjadi daerah

yang potensial untuk bisa dimanfaatkan untuk kegiatan

produktif untuk memberdayakan ekonomi masyarakat

di lingkar tambang. Pada akhirnya berkontribusi bagi

perekonomian lokal dan nasional.

Lebih penting lagi untuk menghindari kutukan

sumber daya alam dalam bentuk kota hantu (ghost

town), kemerosotan ekonomi masyarakat karena ke-

tergantungan terhadap pertambangan dan kemis-

kinan. Kehadiran kota-kota hantu bekas tambang di

beberapa negara bisa menjadi pelajaran buat Indo-

nesia. Di sisi lain ada banyak tempat wisata yang juga

dibangun di atas lahan bekas tambang.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan

Djamaluddin mendukung upaya ini. ”Program penge-

lolaan lahan pasca-tambang merupakan upaya bersa-

ma yang manfaatnya nanti penting bagi industri per-

tambangan. Dimana kita tidak lagi dinilai sebagai ke-

lompok orang yang merusak lingkungan,” tandas Rid-

wan.

Oleh karenanya Dirjen mendorong perusahaan

agar melakukan upaya-upaya pengolahan lahan pasca-

tambang sejak awal. ”Jadi terminologi pascatambang

hanya digunakan untuk penyelesaiannya. Tetapi awal-
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nya tidak boleh ketika kegiatan pertambangan ber-

akhir. Kita harus mulai sejak awal ketika tambang mu-

lai dibuka, selama proses penambangan dan kita sele-

saikan setelah kegiatan penambangan berakhir,” pe-

sannya.

Ia pun mengatakan semua pelaku usaha tam-

bang perlu sepakati hal ini bahwa kita tidak lagi mulai

melakukan pascatambang ketika kegiatan penamba-

ngan selesai.

Hal kedua yang juga diingatkan Dirjen terkait wi-

layah agar tidak dilihat hanya pada wilayah yang dikelo-

la saja. Tetapi harus dipadukan dengan tata ruang seca-

ra keseluruhan. ”Kita sadari banyak kota dan perada-

ban yang berkembang di Indonesia didukung atau di-

topang oleh industri pertambangan. Kota-kota tumbuh

karena ada pertambangan. Jadi kita harus melakukan-

nya secara terpadu,” tandas Ridwan.

Ia pun lalu menyebutkan beberapa contoh kegi-

atan yang sudah dilakukan perusahaan di area bekas

tambang. Seperti mengolah air di void tambang untuk

air baku yang dapat dikonsumsi masyarakat. Kemu-

dian void tambang yang bisa dijadikan sebagai tempat

budidaya ikan. Sampai pada area void yang dapat di-

manfaatkan untuk pengembangan PLTS Apung. Juga

dapat dimanfaatkan untuk pencegah banjir dan seba-

gai tendon air untuk mencegah kebakaran hutan dan

lahan (karhutla).

Selain itu di beberapa lokasi bekas tambang yang

sudah dikembangkan jadi kawasan wisata seperti di

Bangka yang dikebangkan PT Timah,Tbk.

”Saya kira aturannya sudah jelas. Saya harus me-

ngatakan kegiatan ini harus paralel dengan kegiatan

pertambangan. Lakukan koordinasi dengan baik de-

ngan Pemerintah setempat dan libatkan masyarakat di

sekitar petambangan,” pesan Ridwan.

Sementara Direktur Teknik dan Lingkungan Dr.

Lana Saria mengatakan bahwa salah satu isu yang me-

ngemuka terkait dengan pasca tambang adalah kebe-

radaan void atau lubang tambang. Kehadirannya sering

mendatangkan bencana berupa meninggalnya warga

sekitar.

”Oleh karenanya keberadaan void harus sudah

direncanakan dari awal. Jika harus meninggalkan lu-

bang tambang, harus direncanakan dengan baik. La-

kukan secara maksimal penutupannya,” pesan Lana.

Ia melanjutkan jika harus meninggalkan void ma-

ka harus dilakukan kegiatan reklamasi bentuk lain

menjadi atribut ekologi bentuk lain. Lubang bekas tam-

bang bisa jadi solusi beberapa jasa lingkungan, seperti

cadangan air, budidaya perikanan dan lainnya. Airnya

harus memenuhi baku mutu lingkungan dan syarat

yang ditentukan.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan

Tata Kelola Pertambangan Irwandy Arif menegaskan

pentingnya menyatukan semua rencana pasca tam-

bang perusahaan dalam sebuah rencana yang konpre-

hensif. ”Jangan dilihat tambang merusak lingkungan

tetapi sebagai sebuah perubahan yang mengarah ke

yang lebih baik. Sebagaimana dicantumkan dalam

Sustaibable development goals (SDGs) nomor 4 dan 11

yakni terkait pertambangan yaitu kualitas pendidikan

dan masyarakat. Ini sangat cocok untuk yang kita bi-

carakan saat ini,” tandas Irwandy.

Lokasi Wisata

Lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan seba-

gai area wisata. Ini sudah dilakukan di beberapa tem-

pat baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ada bebe-

rapa lokasi pariwisata terkenal saat ini yang dulunya

area tambang.
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Sebut saja Bonne Terre Mine — Bonne Terre,

Missouri yang dulunya merupakan lokasi tambang

tambang timbel. Kemudian Gold Reef City di Johannes-

burg, South Africa yang merupakan lokasi bekas tam-

bang emas.

Di dalam negeri ada Sawahlunto yang merupakan

situs tambang batu bara tertua di Asia Tenggara yang

terletak di lembah yang sepi di sepanjang pegunungan

Bukit Barisan. Sawahlunto berhasil menjadi salah satu

World Heritage UNESCO. Kemudian area Telaga Batu

Arang, danau bekas tambang batu bara PT Kaltim Pri-

ma Coal (KPC) kini telah disulap menjadi .ecotourism

Ini juga yang dikemukakan oleh Hetifah Sjaifu-

dian, Anggota DPR RI. Hetifa menjelaskan tren wisata

saat ini baik wisatawan manca negara maupun domes-

tik cenderung memilih wisata yang ecowisata atau

agrowisata. ”Wisata petualangan yang memberikan

pengalaman otentik.Bagaimana orang sambilgowes

menikmati wisata atau motoris yang saat ini lagi tren,”

terang Hetifa.

Ia mengatakan telah menjadi modelecotourism

pariwisata yang berkembang pesat di seluruh dunia

karena memiliki model pengembangan yang potensial

untuk memelihara sumber daya alam dan mendukung

proses perbaikan ekonomi masyarakat lokal.

Demikian juga dengan Agritourism yang berhasil

dikembangkan di Selandia Baru dan Thailand. Thai-

land sukses mempromosikan berbagai komoditi perta-

niannya seperti hasil pertanian holtikultura, durian

montong, jambu, paprika, ketimun, jeruk dan lain-lain.

Demikian juga dengan negara Selandia Baru yang

menghasilkan hasil pertanian yang dipromosikan se-

perti apel, buah kiwi, pear, anggur. Ini juga bisa dilaku-

kan di Kalimantan Timur dari lahan bekas tambangnya.

Lahan bekas tambang menjadi spot pariwisata

yang menarik. ”Untuk itu perlu mengembangkan ruang

harmonisasi antara rencana reklamasi, pascatambang,

dan PPM dengan rencana pembangunan yang dilaku-

kan oleh Pemerintah Daerah/ Pemerintah Pusat,” tan-

das Hetifa.

Selain itu, Ia menilai perlu untuk membangun

ekosistem yang kondusif agar memberikan daya tarik

dan nilai tambah dalam memanfaatkan lahan bekas

tambang dengan kegiatan yang bisa menjadi Peng-

gerak Ekonomi Berkelanjutan. ”Ketiga Perlu membuat

studi dan perencanaan yang partisipatif dan kompre-

hensif sehingga pemanfaatan lahan bekas tambang

menjadi agenda strategis dalam kerangka pembangu-

nan berkelanjutan, khususnya di bidang ekonomi dan

lingkungan,” ungkapnya.

Hal lain yang juga ditekankan Wakil Rakyat dari

Komisi X ini adalah kordinasi dan dukungan lintas Ke-

menterian, Lembaga, Instansi, Perusahaan dan Insti-

tusi Pendidikan dalam mewujudkan rencana imple-

mentasi program.

Wakil Rektor Universitas Kutai Kertanegara (Uni-

karta) Prof. Ince Raden mengatakan lahan bekas tam-

bang batu bara berpotensi dimanfaatkan bagi lokasi

pemukiman dan pariwisata. Kemudian lubang tam-

bang berpotensi untuk digunakan sebagai sumber air

bagi budidaya tanaman, air untuk pemenuhan kebutu-

han masyarakat dan ternah. ”Setelah dipastikan tidak

berbahaya bagi tanaman, ternak dan manusia,” tan-

dasnya.

Ia kemudian menyebut beberapa best practice

yang sudah dilakukan perusahaan tambang di Kabu-

paten Kutai Kertanegara. Beberapa perusahaan telah

memanfaatkan area bekas tambang untuk berbagai

kegiatan seperti lahan pertanian seperti sawah di Desa

Loa Janan, area penanaman jagung ,hybrid mini ranch

sapi, area budidaya sere wangi dan lainnya.

Untuk mewujudkan itu Prof Ince menyarankan

untuk membuat design pemanfaatan lahan bekas tam-

bang sesuai karakteristik lahan. Juga void yang diting-

galkan disesuaikan dengan rencana pasca tambang.

”Dan tidak kalah penting perlu kolaborasi dan sinergi-

tas antara Pemerintah Daerah, Perusahaan tambang,

perguruan tinggi, organisasi profesi dan masyarakat se-

kitar terkait pemanfaatan lahan bekas tambang,” tan-

das Prof Ince.

Meski ini baru langkah awal namun setidaknya

sudah punya semangat yang sama. Diharapkan dalam

lima tahun ke depan, Kabupaten Kutai Kertanegara

benar-benar menjadi ”Role Model” yang bisa dijadikan

percontohan tata kelola lahan pasca tambang di ba-

nyak tempat.

Selain itu diharapkan nanti akan terbangun Mu-

seum Tambang yang bisa dijadikan sarana belajar dan

rekreasi. Dan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang

nantinya menjadi bagian dari Ibukota Negara akan di-

lihat jejak-jejak tata kelola pertambangan yang baik

dan benar.
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Area Telaga Batu Arang, danau bekas tambang batu bara PT Kaltim Prima
Coal (KPC).
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P
erhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia

(PERHAPI) telah sepakat memilih Kabupa-

ten Kutai Kertanegara (Kukar) sebagai pilot

project program pemanfaatan lahan bekas

tambang sebagai penggerak ekonomi ber-

kelanjutan. Kabupaten yang menjadi bagian dari calon

Ibukota Negara ini ini merupakan salah satu daerah

penghasil batu bara.

Ketua Umum PERHAPI Rizal Kasli dalam paparan

terkait program ini menyebutkan Kabupaten Kutai Kar-

tanegara dipilih sebagai lokasi proyek percontohan ka-

rena beberapa alasan. Pertama, merupakan kabupa-

ten dengan IUP batu bara terbanyak di Kalimantan Ti-

mur.

”Di Kabupaten Kutai Kertanegara ada 625 IUP ba-

tu bara. Terbanyak dari semua kabupaten yang ada di

provinsi Kalimantan Timur. Selain itu sebagian wilayah

telah ditetapkan sebagai bagian dari Ibu Kota Negara

(IKN),” terang Rizal.

Selain itu, Di Kabupaten ini masihnya banyak pe-

rusahaan tambang batu bara yang masih beroperasi

dan taat memenuhi kewajiban sesuai regulasi terma-

suk di dalamnya kewajiban reklamasi, pascatambang

dan PPM. Hal ini menjadi nilai tambah untuk meran-

cang sebuah program ekonomi berkelanjutan pasca

tambang.

Selain itu, daerah ini juga memiliki visi pemba-

ngunan jangka panjang daerah ke arah agrobisnis, pari-

wisata dan pengembangan EBT. Ini yang terlihat dari

presentasi yang disampaikan Bupati Kutai Kartanegara

Edi Darmansyah dalam webinar kedua di Bulan Agus-

tus silam.

Dalam diskusi tersebut, Edi menjelaskan tentang

tata kelola pertambangan batu bara dan pasca tam-

bang. ”Kami berkomitmen menjaga investasi terma-

suk di sektor batu bara bisa berjalan dengan baik. Un-

tuk pemanfaatan lokasi bekas tambang pun kami su-

dah memulai. Lokasi bekas tambang dimanfaatkan

dengan baik. Itu sudah kami mulai namun belum

massif,” terang Edi.

Edi juga menjelaskan bahwa di Kabupaten Kutai

Kertanegara sudah dibentuk Forum Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan (TJSP). Forum ini beranggotakan ti-

dak hanya perusahaan tambang tetapi hampir semua

perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ku-

tai Kartanegara. ”Program-program dari perusahaan

anggota forum TJSP sudah terintegrasi dengan pro-

gram di Kabupaten,” lanjut Edi.

Meski demikian, Edi juga menyampaikan tan-

tangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten di anta-

ranya terkait keberadaan void atau lubang bekas tam-

bang yang tidak dikelola. Data Kabupaten Kutai Karta-

LINGKUNGAN

KUKAR JADI PILOT PROJECT
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negara menyebutkan ada 158 titik void yang tidak dike-

lola dengan luas 950,65 ha.”Ini yang belum dilakukan

penutupan,” terang Edi.

Selain itu kehadiran aktivitas tambang juga me-

nimbulkan beberapa dampak negatif seperti pence-

maran lingkungan, air, tanah, debu dan kebisingan. Ju-

ga ada longsor, bangunan dan lahan rusak, akses jalan

rusak. ”Kemudian ada juga konflik sesama perusa-

haan, antara pemegang IUP batu bara dengan Pemilik

kebun sawit, HTI kawasan hutan. Juga ada konflik so-

sial seperti masalah lahan, CSR dan kecemburuan so-

sial,” ungkap Edi.

Terkait pemanfaatan lahan bekas tambang untuk

ekonomi berkelanjutan, Edi mengapresiasi langkah

PERHAPI. Menurutnya hal ini penting dilakukan untuk

memastikan ada aktivitas ekonomi pasca kegiatan per-

tambangan berakhir. ”Bagaimana tata kelola pertam-

bangan batu bara baik yang sedang berjalan maupun

yang pasca tambang. Untuk yang pasca tambang ideal-

nya ada investasi baru. Jadi tidak begitu selesai tam-

bang lalu ditinggalkan begitu saja. Rencana Pasca tam-

bang harus dilaksanakan sesuai aturan namun juga

yang produktif,” ungkapnya.

Menurut Edi dari pengalaman-pengalaman sela-

ma ini, ada perusahaan yang sudah menyelesaikan ke-

giatan penambangan meninggalkan tanggungjawab-

nya di lapangan. Bisa berupa reklamasi yang tidak di-

laksanakan, void tidak ditutup. ”Saat ini ada dua peru-

sahaan yang sedang membuat RPT diharapkan ini

menjadi contoh bahwa RPT bisa dilakukan dengan

baik,” ungkap Edi tanpa menyebut nama perusahaan.

Menurutnya yang perlu dipikirkan adalah ketika

kegiatan penambangan berakhir, perlu ada investasi

baru. Sehingga ada keberlanjutan di sana. Sejauh ini

sudah ada beberapa perusahaan yang coba melaku-

kannya. Seperti di PT Multi Harapan Utama yang wila-

yah eks tambang seluas 300 ha sudah diberikan izin

untuk peternakan sapi dan area penanaman jagung

hibrida.

”Di Tenggarong seberang juga ada perusahaan

yang sudah mengembangkan ternak dengan sangat

bagus. Dengan pengalaman ini kami optimis lahan be-

kas tambang ke depan, pasti bisa dimanfaatkan de-

ngan baik. Bagaimana masyarakat yang ada disekitar-

nya juga diberi peran untuk mengelolahnya,” kata Edi

lagi.

Untuk itu Ia menyebutkan peran pemerintah, ma-

syarakat, pengusaha tambang sangat penting. ”Kami

ingin wilayah eks tambang ini menjadi lahan produktif.

Ini penting untuk membalikan stigma masyarkat terkait

tambang. Kawasan bekas tambang akan hijau kembali

dan sebagian lahan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan

produktif,” ungkap Edi.

Lahan bekas tambang bisa dimanfaatkan untuk

beberapa kepentingan mulai dari pertanian, peterna-

kan sampai pada area pengembangan energi baru dan

terbarukan seperti PLTS Apung. Di Kabupaten Kuta

Kartanegara sudah ada lima lokasi yang dijadikan sen-

tra pertanian seperti di Desa Bangun Rejo.

Namun Edi mengatakan yang dibutuhkan seka-

rang adalah kejelasan dari sisi dan . Daride jure de facto

sisi aturan harus jelas dan kondisi ril di lapangan pun

jelas. ”Saya sarankan, kebijakan terhadap pasca tam-

bang dan kewajiban reklamasi juga melingkupi jenis

tanaman apa yang harus ditanam. Di lahan eks tam-

bang untuk program pertanian difokuskan pada pe-

ngembangan komoditi jagung, jahe, kedelai. Juga bisa

dimanfaatkan untuk tanaman pakan sapi,” tandas Edi.

Untuk keberlanjutan menurut Edi, lahan bekas

tambang tersebut bisa diserahkan pada investor baru

atau perusahaan yang masih menjadi bagian dari grup

perusahaan tambang. Atau bisa kerjasama. Namun Ia

meminta agar masyarakat dilibatkan dalam kegiatan

tersebut.

PERHAPI ingin mengembangkan lahan bekas

tambang untuk ekonomi berkelanjutan. Di lokasi terse-

but ada yang dimanfaatkan untuk pertanian, untuk

peternakan dan juga untuk wisata. Juga akan dibangun

Museum Tambang.

Beberpaa waktu lalu Majalah TAMBANG dan be-

berapa anggota PERHAPI mengunjungi Kabupaten Ku-

kar dan melakukan survei beberapa lokasi. Di sela-sela

kegiatan survei, Majalah TAMBANG bertemu beberapa

pegiat CSR dari beberapa perusahaan diinformasikan

beberapa kegiatan perusahaan yang mengarah pada

ekonomi berkelanjutan.

Mulai dari lahan pertanian seperti sawah, area

untuk tanaman jagung, miniranch untuk sapi. Lalu ada

juga yang siap membangun komplek perumahan. Hal

yang mungkin perlu dilakukan adalah koordinasi agar

program-program PPM dari setiap perusahaan menja-

di sebuah rangkaian program yang bisa saling meleng-

kapi.



P
ameran otomotif Gaikindo Indonesia Inter-

national Auto Show (GIIAS) 2021 yang baru

saja digelar, tidak hanya memamerkan ber-

bagai kendaraan pribadi semata, namun

ada yang menarik perhatian pengunjung

adalah kendaraan korporat, seperti halnya truk pema-

dam kebakaran dan penyelamatan (Fire and Rescue

Truck).

Ada yang menonjol dari produk truk pemadam

dengan tampilannya sangat gagah ditambah warnanya

yang sangat mencolok yaitu kuning. Banyak pengun-

jung menghentikan langkahnya untuk melihat lebih

dekat bahkan mengambil gambar melalui telepon

genggamnya.

TAMPILAN BERBEDA DARI ’FIRE TRUCK’ IVECO

Adalah truk bersasis Iveco yang cukup dikenal

superior serta ketangguhannya di industri pertamba-

ngan ini, dengan karoseri dibuat oleh Ayaxx, merek

dagang dari produk dalam negeri PT Pundarika Atma

Semesta.

Iveco melalui resminya PT Chakra Jawaradealer

yang banyak berfokus pada pertambangan, pada pa-

meran ini menampilkan produk spesialnya untuk fire

truck. market leaderSebagai dari sisi populasi, serta

pengalaman penjualannya sejak tahun 2009, memiliki

tiga khusus seperti halnya industri tambang,market

kebutuhan angkatan dari TNI, juga untuk kebutuhan

bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan.

52 Edisi 20 Oktober - 20 November 2021/Th. XVI

INFO PRODUK

RAGIL K WIBOWO
ragilkwibowo@tambang.co.id�

Sebagai Iveco untuk unitmarket leader,

fire truck mempunyai populasi yang

banyak. Hal ini bukan semata karena

superiornya, namun untuk persyaratan

unit , Iveco mampufire truck

memenuhinya.

Unit Fire Truck Iveco Trakker 380 untuk PT Vale Indonesia.

Unit Fire Truck Iveco Trakker 440 untuk PT Kideco Jaya Agung.



Bila bicara , kenapa Iveco disebut se-fire truck

bagai dari sisi populasi, karena memangmarket leader

Iveco yang pertama menggunakan transmisi fully auto-

matic dan Iveco memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Seperti yang diungkapkan General Manager

Commercial & Marketing PT Chakra Jawara, Rudhi

Wibawa Rusadhi, di sela-sela kegiatan pameran.

Menurut Rudhi kriteria yang harus dipenuhi,

Iveco memilikinya serta lolos dari persyaratan, seperti

halnya kondisi bandara dengan landasan pacu yang

pendek, namun harus meraih sekian detik,top speed

akselerasi sekian lama, kemudian .braking system

Penggerak yang dibutuhkan oleh bandara adalah

4x4, mengingat jalan yang dilalui adalah berupa jalan

raya (jalan aspal). Namun berbeda dengan pertamba-

ngan, dimana medan yang dilalui serta yang dijangkau

lebih berat, maka dikeluarkan dengan aplikasi pengge-

rak konfigurasi 6x6 agar mampu mencapai hingga ke

titik yang dituju (pit).

”Iveco memberikan nilai tambah dari sisi keter-

sediaan suku cadang juga kecepatan pelayanan pada

saat dibutuhkan. Hal ini tentu menjadikan Iveco seba-

gai pilihan, untuk kebutuhan , Iveco menjadifire truck

Top Main Customer,” ujar Rudhi.

Saat disinggung terkait sertaafter sales support

suku cadang, Rudhi menjelaskan bahwa Iveco disam-

ping memberikan kecepatan dalam pelayanan juga

menjamin ketersediaan suku cadang, hal ini menjadi

nilai tambah bagi pelanggan.

Unit pengoperasian dari sangat rendah,fire truck

justru jika dimungkinkan untuk tidak beroperasi. Na-

mun Iveco mempunyai modul, agar kondisi tetap ter-

jaga. diajarkan perihal perawatan, teknisCustomer

pengoperasian hingga soal .maintenance

Warna Kuning

Penampilan dan warna yang menarik perhatian

adalah seluruh bagian unit ini berwarna ku-fire truck

ning. Banyak orang berpendapat bahwa ini bukan war-

na biasa, mengingat kendaraan pemadam biasanya

berwarna merah.

Waluyo, Kepala Produksi PT Pundarika Atma Se-

mesta mengungkapkan bahwa warna kuning akan ter-

lihat jelas dibanding warna merah jika berada di wila-

yah operasional pertambangan. Penentuan warna ini

pun atas permintaan dari kalangan industricustomer

tambang.

Beberapa perusahaan pertambangan seperti

Amman Minerals, Kideco Jaya Agung serta Vale Indo-

nesia menggunakan produk Iveco untuk kebutuhan

fire truck.

Menurut Waluyo, pertambangan pasti membu-

tuhkan unit pemadam atau , Ayaxxemergency service

yang kehadirannya spesial pada bidang itu dan juga

menjadi konsen tersendiri. Bukan hanya jenis fire truck

saja, namun tersedia juga denganfire truck & rescue

berbagai kelengkapannya.
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General Manager Commercial & Marketing PT Chakra Jawara, Rudhi Wibawa
Rusadhi (kanan), bersama Waluyo (kiri), Kepala Produksi Ayaxx.

Tampilan depan fire truck Iveco di pameran otomotif GIIAS.



M
elalui pengawasan proaktif serta pera-

watan yang preventif, Volvo Active Care

dengan layanannya khususnya bagi pe-

rusahaan tambang emas di Indonesia,

dukungan untuk meningkatkan ,uptime

produktivitas, dan profitabilitas terus dilakukan pada

seluruh jajaran danhauler excavator.

Perusahaan tambang emas yang kian terhubung

dengan Volvo Active Care seperti PT Indo Muro Kenca-

na (IMK) dengan memiliki unit alat berat terbanyak,

termasuk 52 unit A40G serta tujuharticulated hauler

unit yang terdiri atas lima unitcrawler excavator,

EC480DL dan dua unit EC750DL.

IMK yang berlokasi di Kalimantan Tengah terse-

but baru-baru ini menghubungkan unit Volvo mereka

dengan layanan yang memantau pergerakan unit se-

cara proaktif, Volvo Active Care. Meskipun belum lama

bergabung, IMK berharap agar layanan yang mendu-

kung ketersediaan dan produktivitas unit ini bakal

mampu mendorong ketersediaan mesin sebesar 92%

dan produktivitas sebanyak 32%.

DALAM MENJAGA PRODUKTIVITAS

ANDALAN UNIT
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Menurut kepala pengawas perawatan PT IMK,

Julianto, situasi yang tidak diharapkan aki-downtime

bat jam kerja alat berat yang lama menyebabkan penu-

runan produksi dan menjadi hal yang sangat dihindari

oleh perusahaan.

Oleh sebab itu, IMK mengandalkan Volvo Active

Care untuk memprediksi sekaligus menjadwalkan per-

baikan unit demi menjaga produktivitas berjalan de-

ngan baik.

Volvo Active Care juga turut membantu memper-

baiki cara kerja para operator, mengurangi konsumsi

bahan bakar, dan meningkatkan produktivitas mereka.

Misalnya, status unit bisa dimonitor sekaligus dimi-idle

nimalisir.
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V
olvo Trucks perkenalkan generasi terbarunya

ke pasar Indonesia, yaitu seri FM-FMX-FH16

yang digadang memiliki kapasitas yang lebih

besar untuk menunjang produktivitas lebih

tinggi.

Sebelumnya, Volvo mengenalkan seri terbaru

truk dan teknologinya, dilakukan secara digital pada 16

September lalu. Volvo Trucks Indonesia bersama de-

ngan entitas perusahaannya – PT Wahana Inti Selaras,

PT Indotruck Utama, dan PT Eka Dharma Jaya Sakti –

melanjutkan pengenalan truk teranyar mereka secara

langsung di Jakarta pertengahan November 2021 ini.

President Director PT Wahana Inti Selaras Bam-

bang Prijono, melalui acara bertajuk Volvo Trucks New

Range-Made For You, mengajak pengunjung untuk da-

pat melihat secara langsung komponen truk terbaru

VOLVO TRUCKS KENALKAN GENERASI TERBARUNYA

seperti hingga isi dalam dan merasakan pe-axle cabin

ngalaman mengendarai truk terbaru dari Volvo.

”Kami memberikan pengalaman baru bagi pe-

langgan untuk melihat secara langsung evolusi dari Vol-

vo Trucks yang dapat meningkatkan produktivitas dan

kinerja,” ujar Bambang Prijono.

Volvo Trucks Indonesia telah berkiprah di Indone-

sia sejak sekitar tahun 1980 dan beroperasi di segala

medan serta segmen operasi, mulai dari logistik & dis-

tribusi, pertambangan, , konstruksi,forestry material

handling angkutan berat.

Untuk pasar Indonesia, Volvo Trucks memperke-

nalkan generasi terbaru dari Volvo FM-FMX dan FH16

yang merupakan generasi ke 4 sejak pertama kali di-

perkenalkan di pasar pada tahun 1996. Generasi terba-

ru tersebut, menjawab kebutuhan pasar Indonesia da-

lam segi produktivitas, efisiensi dan keselamatan.

Bambang mengungkapkan, Volvo Trucks mena-

warkan lebih dari sekadar performa; evolusi yang dibe-

rikan akan memenuhi setiap kebutuhan bisnis untuk

berbagai lini, mulai dari pertambangan hingga kons-

truksi.

Direktur PT Eka Dharma Jaya Sakti, Pantas Sihom-

bing juga menyatakan peningkatan performa dan pro-

duktivitas adalah kunci utama dalam pengembangan

truk baru Volvo. Ini dibuktikan dengan naiknya kapa-

sitas axle hingga 38 ton dan penyempurnaan berbagai

fitur yang dimiliki semua seri Volvo Trucks di Indonesia,

yaitu FM, FMX, dan Fh16.

Kenalkan generasi terbarunya yang

memiliki kapasitas lebih besar, seri truk

FM-FMX-FH16 merambah pasar

Indonesia. Untuk tingkatkan jenis tipe

operasi, fitur-fitur baru mampu

menunjang efisiensi dan keselamatan,

serta produktivitas.
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Generasi terbaru dari Volvo Trucks memiliki kapasitas lebih besar yaitu seri truk FM-FMX-FH16 yang kini merambah pasar Indonesia.



”Peningkatan kualitas Volvo Trucks ini tidak hanya

dari segi kapasitas berat tapi juga peningkatan volume.

Ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, apala-

gi truk Volvo banyak bekerja di area pertambangan dan

medan berat lainnya,” ujar Sihombing.

Selain evolusi dari produktivitas, keamanan dan

teknologi juga menjadi fokus utama dalam mengem-

bangkan seri terbaru ini. Berbagai fitur baru ditingkat-

kan oleh Volvo Trucks mulai dari peningkatan kluster

instrument menjadi digital, pengaturan setir kemudi

secara dan , hingga berbagai fitur lainnyatilt telescopic

yang diperbaharui untuk memastikan pengemudi da-

pat mengoperasikan kendaraannya dengan optimal

dan aman.

Sisi keamanan lain juga terdapat pada penyem-

purnaan pilar A, kaca kabin lebih tegak, profil jendela

lebih rendah, sehingga meningkatkan visibilitas bagian

bawah pengemudi sebesar 10% dan dapat mengurangi

blank spot saat berkendara.

Secara keseluruhan disain baru eksterior kabin

yang mencakup lampu, kabin, , kaca kabin, dangrill

jendela.

Pada kesempatan yang sama, Chief Operating

Officer PT Indotruck Utama Eka Lovyan menyatakan

fitur keamanan merupakan teknologi andalan yang

terus diperbaharui Volvo Trucks untuk meningkatkan

keamanan pengemudi.

”Banyak fitur keamanan yang terus dikembang-

kan Volvo Trucks agar pengemudi merasa lebih aman

dan nyaman saat berkendara, apalagi dengan kondisi

pengemudi yang harus melakukan pekerjaannya sela-

ma berjam-jam, menjadi tantangan utama,”fatigue

ujar Eka.

Selain teknologi dalam truk, Eka juga menjelas-

kan, Volvo Trucks memiliki platform yang mampu me-

ngontrol dan mengakses semua layanan, mulai dari

performa truk hingga jadwal pemeliharaan rutin yaitu

Volvo Connect.

”Ini memungkinkan pelanggan untuk memantau

kondisi truknya secara rutin dan memastikan penge-

mudi bisa melakukan pekerjaannya dengan aman dan

optimal,” tambah Eka.

Melalui dua entitas perusahaan, PT Eka Dharma

Jaya Sakti dan PT Indotruck Utama, Volvo Trucks Indo-

nesia menjangkau pasar Indonesia melalui 70 cabang

dan job sites serta didukung lebih dari 400 mekanik.

Untuk hal ini, menurut Bambang semata-mata

untuk memastikan kepuasan pelanggan dapat terpe-

nuhi.

”Kami memberikan berlapis mulai darisupport

level di Balikpapan hingga di level glo-regional service

bal karena produk yang baik harus memiliki layanan

purna jual yang baik,” tutup Bambang.
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Chief Operating Officer PT Indotruck Utama Eka Lovyan (kiri), President Director PT Wahana Inti Selaras Bambang Prijono (tengah), Direktur PT Eka Dharma Jaya
Sakti, Pantas Sihombing (kanan).



KORPORAKSI

”
Kami bangga menjadi bagian dari pemangku

kepentingan di sektor Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) -yang dianggap telah melaku

kan kinerja sangat baik, khususnya dari sisi ke-

patuhan dalam pelaporan, pembayaran royal-

ti, jaminan reklamasi, dan jaminan tutup tambang yang

sesuai nilai dan tepat waktu . Itulah yang disampaikan”

Direktur Hubungan Eksternal PT Agincourt Resources

( )PTAR , Sanny Tjan saat menerima Penghargaan dari

Menteri ESDM Arifin Tasrif.

PTAR dinobatkan sebagai Juara Pertama untuk

Kategori Wajib Bayar Pajak Dengan Tingkat Kepatuhan

Pembayaran Tertinggi di Sub Sektor Perusahaan Peme-

gang Kontrak Karya (KK). Ini merupakan salah satu

kategori dalam Penghargaan Subroto 2021 Bidang Ke-

patuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sanny menegaskan, kontribusi PTAR tidak hanya

dari sisi penerimaan negara dalam bentuk PNPB. Se-

panjang 2020, PTAR juga mendistribusikan USD 1,9 juta

untuk program pengembangan masyarakat. Sebagian

besar dananya dialokasikan untuk upaya pencegahan

dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19, se-

perti peningkatan fasilitas, peralatan kesehatan dan

bantuan sembako.

Sebagian lagi untuk melaksanakan Rencana Pe-

ngelolaan Masyarakat PTAR seperti dukungan infra-

struktur, pendidikan, kesehatan, hubungan masyara-

kat dan kegiatan pemberdayaan usaha lokal.

Penghargaan Subroto sendiri merupakan peng-

hargaan tertinggi sektor energi dan sumber daya mine-

ral. Pemenangnya adalah pemangku kepentingan yang

telah melakukan kinerja terbaik dalam memajukan

sektor ESDM di Indonesia.

Penghargaan ini diberikan di sela-sela Perayaan

Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-76, yang meng-

angkat tema Energi Tumbuh Energi Tangguh”. Terda” -

pat 104 pemenang dari 11 Bidang penghargaan yang

menerima Penghargaan Subroto 2021.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, dari ta-

hun ke tahun sektor ESDM memiliki peran penting

dalam perekonomian nasional dan meningkatkan ke-

sejahteraan rakyat. Di tengah kondisi pandemi yang

mulai terkendali, kinerja ESDM mulai bangkit dan me-

nunjukkan peningkatan dengan kebijakan dan capaian

strategis.

Sampai Juli 2021, kontribusi sektor ESDM dalam

penerimaan negara telah mencapai Rp 141 triliun atau

lebih tinggi 103% dibanding periode yang sama tahun

lalu. Sementara nilai investasi di sektor ESDM telah

mencapai USD 12,3 miliar.

PTAR BORONG SEABREK PENGHARGAAN

Tidak berhenti di situ, masih dalam suasana

memperingati Hari Pertambangan ke-76, PTAR juga

meraih penghargaan di ajang Penghargaan Prestasi

Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Mineral dan

Batubara yang Baik tahun 2021. Ajang ini digelar Direk-

torat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara, Kemen-

terian ESDM.

PTAR dianugerahi Piagam Penghargaan Utama

untuk Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertamba-

ngan Mineral dan Batubara. Ini merupakan apresiasi

dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) kepada badan usaha pertambangan dan ba-

dan usaha jasa pertambangan yang telah melaksana-

kan good mining practices.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan

Djamaluddin mengatakan, penghargaan ini adalah

bukti pertanggungjawaban pelaku usaha kepada ma-

syarakat. Ia menegaskan, bahwa acara penghargaan

ini sebagai bukti pertanggungjawaban perstakeholder -

tambangan kepada publik bahwa kegiatan pertamba-

ngan diupayakan sebaik-baiknya untuk memberikan

manfaat sebesar-besarnya.

” -Selain itu juga menjaga keselamatan para pela

kunya dan menjaga lingkungan dalam jangka panjang.

Jadi ini sesungguhnya adalahgood mining practices

upaya kita mempertanggungjawabkan kegiatan kita

semua, insan-insan pertambangan kepada publik,”

tandas Ridwan.

General Manager Operations PTAR Rahmat Lubis

menyambut baik penghargaan yang diraih PTAR dalam

aspek pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Menu-

rut Rahmat, aspek lingkungan menjadi salah satu prio-

ritas tertinggi perusahaan.

” -Tujuan utama pengelolaan lingkungan di Tam

bang Emas Martabe tetap tidak berubah sejak dimulai-

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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nya kegiatan operasi, meliputi perlindungan perairan

hilir, pengelolaan dan batuan sisa secara aman,tailings

pengelolaan air sisa proses secara aman, pengelolaan

dan pengurangan emisi gas rumah kaca, manajemen

energi, kepatuhan hukum dan lingkungan, perlindu-

ngan keanekaragaman hayati dan penutupan tambang

secara aman dan stabil, terang Rahmat.”

Lebih membanggakan lagi, PTAR juga mendapat

apresiasi di tingkat internasional setelah meraih silver

award atas laporan tahunan perusahaan 2020 dalam

ajang (ARA) 2021.Australasian Reporting Awards

Perusahaan yang mendapat penghargaan ini ada-

lah perusahaan yang berhasil membuat ,annual report

sustainability report integrated report, dan berkualitas

dan memuaskan. Pesertanya adalah perusahaan di wi-

layah Asia Pasifik baik swasta, pemerintah, maupun

organisasi nirlaba. Tahun ini merupakan tahun ke-71

penyelenggaraan ARA yang berbasis di Sidney, Austra-

lia tersebut.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini ada ti-

ga jenis penghargaan yang diberikan ARA, general

award untuk perusahaan dengan standar pencapaian

laporan umum yang ,best-practice sustainability award

untuk laporan berkelanjutan, dan yangspecial awards

dikompetisikan dari berbagai kategori. PTAR menda-

patkan untuk jenis penghargaansilver award general

awards.

Senior Manager Corporate Communications

PTAR Katarina Siburian Hardono menjelaskan, bahwa

seluruh penghargaan ini menjadi bukti pencapaian ki-

nerja lingkungan dan sosial serta keseriusan PTAR

menjalankan komitmen berkontribusi terhadap pem-

bangunan berkelanjutan di Indonesia.

” -Dan tentunya ini akan menjadi pemicu sema

ngat bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan per-

forma dalam rangka memberikan kontribusi yang ber-

arti bagi kesejahteraan lingkungan, sosial dan ekonomi

juga kepada masyarakat luas, tutup Katarina.”

Apresiasi juga diterima PTAR dari Pemerintah

Pro insi Sumatra Utara. Ini terkait upaya pencegahanv

dan penanggulangan Covid-19. PTAR meraih Penghar-

gaan Program Pencegahan dan Penanggulangan (P2)

Covid-19 di Tempat Kerja kategori (emas).Gold

Piagam penghargaan yang ditandatangani Guber-

nur Sumut Edy Rahmayadi tersebut, diserahkan Kepala

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatra Utara, Baha-

ruddin Siagian dan diterima Anny Nasution, Senior Su-

pervisor Compensation and Benefit PTAR.

Dijelaskan bahwa tujuan Piagam Penghargaan

tersebut tidak lain meningkatkan kepatuhan perusa-

haan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 di

tempat kerja. Juga memotivasi perusahaan-perusaha-

an untuk konsisten dan disiplin menerapkan protokol

kesehatan Covid-19.

”Penghargaan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi

Sumut melewati proses yang ketat. Mulai dari pengum-

pulan data laporan sesuai dengan program yang sudah

diterapkan, kepatuhan mengikuti protokol kesehatan

dari Kementerian Kesehatan dan Badan Penanggu-

langan Bencana Daerah (BPBD),” urai Baharudin.

PTAR merupakan satu dari 21 perusahaan yang

mendapatkan penghargaan kategori emas. P peTAR -

ngelola tambang emas Martabe dinilai berkomitmen

dalam hal penanggulangan Covid-19 di lingkungan

kerja.

”Apa yang dilakukan PTAR sangat luar biasa.

Langkah-langkah yang telah dilakukan ini sudah sela-

yaknya mendapat apresiasi,” ungkap Baharudin.

Senior Manager Corporate Communications

PTAR, Katarina Siburian Hardono menjelaskan ada

berbagai kegiatan yang dilakukan PTAR selama masa

pendemi. Mulai dari kampanye komunikasi seperti

Martabe AWARE dalam bentuk e , mengge-newsletter -

lar dengan materi terkait topik P2virtual health talk

Covid-19, mengirimkan kepada seluruh kardaily SMS -

yawan PTAR serta pembuatan material kampanye lain-

nya dalam bentuk cetak, digital dan video.

PTAR juga menggandeng kontraktor kesehatan

International SOS dan PT Prodia Widyahusada Tbk, Di-

nas Kesehatan Pemkab Tapanuli Selatan, serta Satuan

tugas Penanganan dan Percepatan Covid-19 Tapanuli

Selatan dalam merancang proses protokol kesehatan

bagi seluruh karyawan.

” -Perusahaan berkomitmen dan akan terus men

jalankan pengecekan rutin suhu tubuh, pengujian ke-

sehatan melalui swab antigen dan tes polymerase

chain reaction (PCR), pemeriksaan kesehatan fisik,

serta isolasi dan karantina. Perusahaan akan berupaya

maksimal menjaga lokasi kerja terbebas dari penula-

ran virus Covid-19,” kata Katarina.

Sebagai salah satu objek vital nasional, PTAR

akan berupaya mempertahankan operasional dan pro-

duksi untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi

yang maksimal tak hanya untuk para karyawan, tapi

juga bagi pertumbuhan ekonomi Tapanuli Selatan, Su-

matra Utara dan Indonesia.
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P
T Pertamina, perusahaan plat merah yang

mengelola minyak dan gas bumi akan turut

andil dalam penurunan emisi karbon yang

menyebabkan perubahan iklim. Pertamina

menyadari bahwa sebagian besar gas yang

keluar menuju atmosfer itu berasal dari Bahan Bakar

Minyak (BBM) yang diproduksinya. Karena itu, pihak-

nya bertekad untuk menurunkan emisi karbon sebesar

81.4 juta ton pada tahun 2060.

Komitmen ini disampaikan Direktur Utama Perta-

mina, Nicke Widyawati sesaat setelah Presiden Jokowi

menyatakan hal serupa di forum G-20 yang diselengga-

rakan di Kota Roma, Italia beberapa waktu lalu.

Menurut Nicke, pernyataan Presiden Jokowi ten-

tang transisi energi ke Energi Baru Terbarukan (EBT)

akan terus berlanjut, namun harus sejalan dengan prin-

sip ketahanan energi, aksesibilitas, dan keterjangkau-

an. Menurutnya juga, perubahan iklim hanya dapat

dilakukan dengan bekerja sama dalam aksi nyata dan

tidak saling menyalahkan.

GOTONG ROYONG KURANGI EMISI KARBON

”Dari perspektif itu, Pertamina akan terus berusa-

ha mengupayakan adanya keseimbangan antara agen-

da perubahan iklim dan ketahanan energi di Indonesia

dan juga untuk keberlanjutan perusahaan,” ujar Nicke.

Pemerintah memang menargetkan penurunan

emisi sebesar 29 persen di sektor energi dengan kemi-

traan global pada tahun 2030. Dalam target ini, peme-

rintah nantinya akan menurunkan sebanyak 314 juta

ton setara CO (tCO e) emisi karbon di tahun tersebut.2 2

Sebanyak 183 juta ton atau lebih dari 50 persen dari

total target ini di antaranya merupakan target sektor

Energi Baru Terbarukan (EBT).

Rancangan ambisi ini dituangkan dalam peta ja-

lan transisi energi Indonesia yang disebut National

Energy Grand Strategy (NEGS). Dalam NEGS dijelaskan

bahwa dengan kondisi bauran energi saat ini yang ma-

sih berada pada level 9 persen, maka pada tahun 2050

akan meningkat menjadi 31 persen.

”Untuk dapat memberikan hasil yang signifikan

dalam memitigasi perubahan iklim, maka dengan pola

bisnis seperti saat ini, sektor Migas secara global harus

mengurangi emisi setidaknya 3,5 giga ton setara kar-

bon dioksida (Gt CO e) per tahun pada tahun 2050,”2

jelas Nicke.

Nicke menyebut jika permintaan energi migas

masih seperti kondisi normal, maka sektor migas dapat

mengurangi sebagian besar emisinya, dengan biaya

lebih rendah dari rata-rata USD 50 per ton setara karbon

dioksida. Hal ini dapat dilakukan melalui intervensi

pada kegiatan yang paling menghemat biaya.

Menurut Nicke, perubahan dan penyesuaian pro-

ses bisnis akan membantu perusahaan mengurangi

konsumsi energi dan mendukung pengurangan emisi.

Pertamina menurutnya memiliki beberapa program

yang merupakan program Environmental, Social, and

Governance (ESG) yang sebagian besar arahnya ada-

lah dekarbonisasi.

Pada tahun 2020 lalu, Pertamina telah memberi-

kan kontribusi menurunkan emisi sebesar 27,08 per-

sen dibandingkan dengan target nasional sebesar 26

persen. Pencapaian penurunan emisi tersebut, kata

Nicke disebabkan pemanfaatan Gas Suar di sektor hulu

dan pengolahan, baik untuk bahan bakar penggunaan

sendiri maupun untuk pasokan gas ke pelanggan.

Penurunan ini juga tidak lepas dari pemanfaatan

kembali limbah panas di hulu dan kilang serta inisiatif

efisiensi energi dalam kegiatan panas bumi dan lain-

nya. Selain itu, gasifikasi bahan bakar di hulu serta kegi-

atan lainnya juga sangat berkontribusi terhadap penu-

runan emisi karbon seperti komersialisasi pelepasan

karbon dioksida ke pelanggan di hulu dan optimasi

proses lainnya di kegiatan panas bumi.

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�
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PT PERTAMINA (PERSERO)

Meski sebagai produsen utama

penyuplai bahan bakar fosil tanah air,

PT Pertamina (Persero) siap

mengurangi emisi karbon sebesar 81.4

juta ton pada tahun 2060.
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Melalui delapan program inisiatif yang telah ber-

jalan, saat ini Pertamina telah memiliki kapasitas panas

bumi terbesar di Indonesia dan sedang dalam proses

menuju perusahaan panas bumi nasional. Bahkan da-

lam lima tahun ke depan, kapasitas geothermal ini

akan berkembang menjadi perusahaan panas bumi

terbesar kedua di dunia.

Dukungan lainnya adalah dengan mengembang-

kan di area Geothermal dengangreen hidrogen pilot

project di Wilayah Kerja Ulubelu, Lampung untuk men-

jadi sumber bioenergi di Kilang Plaju. Pertamina juga

berpartisipasi dalam ekosistem baterai Elektric Vehicle

(EV) atau kendaraan listrik bersama PLN dan MIND ID

dengan memanfaatkan bahan baku nikel yang sangat

melimpah.

Menurut Nicke, peran Pertamina yang juga sangat

penting dalam target ini adalah adanya perjanjian kon-

trak dengan perusahaan energi global untuk mengem-

bangkan Carbon Capture and Utilization and Storage

(CCUS) yang sudah ditandatangani beberapa waktu

lalu.

Hal ini dilakukan mengingat Indonesia memiliki

cadangan CO yang sangat besar dan kelak akan men-2

jadi pusat baru dan global dalam peman-value chain

faatan, penangkapan dan penyimpanan karbon. Inisi-

atif ini, kata Nicke nantinya akan dimulai dari Sumatera

Selatan dan Sumatera Utara dengan melibatkan kemi-

traan global.

”Pertamina juga memiliki inisiatif yang sangat rin-

ci terkait dengan program SDGs. Ini merupakan target

yang sangat ambisius. Dengan seluruh inisiatif, pro-

gram dan target, kami berharap Pertamina sebagai pe-

rusahaan energi di Indonesia dapat berkontribusi lebih

banyak dalam perubahan iklim yang dapat mengu-

rangi emisi karbon di dunia,” pungkasnya.
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P
T Putra Perkasa Abadi (PPA), perusahaan

yang bergerak dibidang persewaan alat be-

rat dan jasa pertambangan, memiliki strategi

tersendiri dalam upaya percepatan pemu-

lihan ekonomi nasional, meski masih dalam

kondisi pandemi Covid-19. Dalam kondisi yang serba

tak pasti itu, PPA menyusun rancangan taktis agar peru-

sahaannya tetap bertahan dengan mengandalkan Tri-

ple Bottom Line Strategy.

”Dalam menyikapi hal ini (tantangan perusahaan

karena pandemi- ) PPA memilikired Triple Bottom Line

Strategy people. Yaitu , manajemen dan sosial,” kata

Direktur PPA, Teguh Sapto Subroto saat mengisi acara

diskusi webinar yang diselenggarakan Majalah TAM-

BANG dengan tema ”Tambang Membangun Negeri”

akhir September lalu.

Tiga pilar tersebut menurutnya menjadi acuan

PPA dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 untuk

meminimalisir dampak negatif terhadap bisnis agar

perusahaan bisa terus berkembang.

”Untuk dalam hal ini adalah karyawan de-people

ngan memastikan bahwa mereka sehat, baik jasmani

maupun psikologi di masa pandemi. Manajemen kita

fokus ke empat pilar kesehatan, vaksin dan manaje-

men . Sementara sosial adalah mengem-supply chain

bangkan dan memberdayakan masyarakat sekitar

tambang untuk mengembangkan usaha bersama pe-

rusahaan,” jelas Teguh.

Pria lulusan UPN Yogyakarta ini kemudian menje-

laskan keempat pilar kesehatan yang dimaksud, yakni

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Untuk men-

cegah masifnya penularan Covid-19 di lingkungan pe-

rusahaan, pihaknya juga bekerja sama dengan Biofar-

ma, perusahaan plat merah dibidang farmasi.

”Kerja sama dengan Biofarma untuk medis da-

lam menangani pandemi bagi para karyawan,” kata-

nya.

Selain mengandalkan obat-obatan dari Biofarma,

PPA juga memanfaatkan obat herbal buatan warga se-

kitar yang tinggal di area lingkar tambang untuk me-

ningkatkan imun para karyawan. Dengan membeli

hasil olahan warga sekitar, Teguh yakin perekonomian

nasional akan bangkit karena untuk mencapai sesuatu

yang besar menurutnya harus dimulai dengan hal yang

kecil. ”Di lingkar tambang banyak warga yang bisa

membuat obat-obatan herbal untuk tingkatkan imun,”

ujarnya.

Pendayagunaan warga sekitar, kata Teguh bagian

dari PPA untuk memulihkan pereko-Social Approach

nomian. Pendekatan sosial tersebut meliputi juga pe-

ngutamaan penggunaan jasa vendor lokal, pengemba-

ngan dan kerja sama UMKM lokal.

Kemudian program pelatihan kompetensi, re-

krutmen Funding Marketing Development Program

(FMDP) dan Funding Officer Development Program

(FODP) lokal serta mensupport warga terdampak pan-

demi dengan memberi sembako, obat-obatan, perala-

tan medis dan lain sebagainya.

”Pengembangan masyarakat bukan hanya seke-

dar kewajiban, namun juga merupakan tanggung ja-

wab moral serta panggilan kemanusiaan. Apalagi da-

lam masa pandemi Covid-19 saat ini,” tandasnya.
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PT BORNEO INDOBARA

P
T Borneo Indobara (BIB), perusahan peng-

hasil batu bara yang terletak di Tanah Bumbu

Kalimantan Selatan, melaksanakan program

pendampingan kepada warga sekitar tam-

bang. Program tersebut berupa pengemba-

ngan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) selama

masa pandemi.

Program PPM sebetulnya tidak hanya dilaksa-

nakan saat terjadi pandemi Covid-19 awal 2020 lalu.

Jauh sebelum itu, Borneo Indobara memang berkomit-

men untuk peduli terhadap lingkungan, masyarakat

dan keberlangsungan ekosistem di sekitar area tam-

bang. Hal ini sebagai bentuk pengejawantahan visi dan

misi perusahaan.

”Dalam kesempatan ini kita berbicara tanggung

jawab sosial, di PT Borneo Indobara program tanggung

jawab sosial sudah terinternalisasi dalam rencana stra-

tegi, kebijakan dan dalam nilai-nilai perusahaan. Hal ini

bisa dilihat dari visi misi perusahaan, kata Dindin Maki-

nudin, Senior Manager Empowerment Sustainability

BIB saat mengisi diskusi webinar yang diinisiasi Maja-

lah TAMBANG, akhir September lalu.

Dindin mengungkapkan bahwa selama proses

pendampingan, masyarakat dilatih oleh orang-orang

yang ahli dalam bidang masing-masing. Adapun pro-

gram yang menjadi fokus Borneo Indobara antara lain

life skill training, pertanian, dan perikanan.

”Pemberdayaan itu berbicara sumber daya ma-

nusia, karena kita sifatnya mendampingi masyarakat.

prinsipnya sebelum memberdayakan orang, kita harus

berdaya dulu. Berdaya dalam arti dari sisi kapasitas dan

potensi. Kami di Borneo Indobara pelaksanaan tang-

gung jawab sosial perusahaan sudah di level departe-

men dan sudah memiliki sumber daya manusia sesuai

dengan standar kebutuhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dindin memberi contoh program

yang sudah berjalan terkait peningkatan kapasitas

sumber daya manusia baik sebelum pandemi maupun

saat pandemi, seperti pengadaan bus sekolah, menga-

dakan dan pemberdayaan agen desa berupalife skill

composting desain grafis, , pertanian, pertanian, peter-

nakan, perikanan, , pengadaan satu unithome industri

mesin dan program rumah pintar.digital printing

Selain itu, pihaknya juga telah menindaklanjuti

program pelatihan tersebut dengan memonitoriskil

peningkatan kapasitas keahlian dan penerima manfaat

serta pemberdayaan agen desa melalui uji kualitas ma-

du, pembuatan sasirangan, menjahit, dan pengemba-

ngan produk pangan skala industri.

”Kita beri dulu ilmunya, baru difasilitasi. Kita tidak

pernah memberi bantuan kepada masyarakat berupa

uang tapi kita fasilitasi mereka untuk membangun desa

tersebut sesuai dengan harapannya. Kami mendatang-

kan ahli untuk pelatihan kepada masyarakat,” ungkap

Dindin.

Selain sebagai pengaplikasian dari rencana stra-

tegis dan kebijakan perusahaan di masa pandemi, pro-

gram ini juga kata Dindin, sesuai dengan instruksi pe-

merintah dalam memacu percepatan pemulihan eko-

nomi nasional.

”Pada masa pandemi, kami mendapat arahan

dari Minerba untuk fokus ke PEN. Kami juga ditetapkan

sebagai objek vital nasional karena dari sisi SDM,

serapan tenaga kerja lokal cukup tinggi. Di mana 58%

nya itu kami sudah menyerap tenaga kerja lokal. Dan

kontribusi kami untuk pajak, royalti, PNBP dsb sudah

memenuhi sesuai dengan target. Dan kami juga seba-

gai penerima pajak terbaik dan tertinggi,” ungkapnya.

Pria lulusan pertanian sekaligus pertambangan

ini, kemudian mengutarakan bahwa Borneo Indobara

selalu berkomitmen untuk bersinergi dengan stake-

holder untuk memberi manfaat sebesar-besarnya ter-

hadap lingkungan dan masyarakat.

”Orang perusahaan itu harus menjadi tamu yang

baik, menjadi bagian dari solusi, jangan jadi bagian dari

masalah, dan memberikan nilai tambah. Tiga hal ini

yang menjadi amanah yang diberikan pimpinan peru-

sahaan kami,” tandasnya.

Dindin Makinudin
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P
T Bukit Asam (PTBA), perusahaan plat me-

rah yang bergerak di komoditas batu bara,

akhir Oktober lalu mengadakan konferensi

pers secara daring untuk menginformasikan

hasil capaian kinerjanya selama sembilan

bulan terakhir yang terhitung per 30 September 2021.

Hingga kuartal tiga ini PTBA sukses mendapatkan laba

sebesar Rp 4,8 triliun atau naik 176 persen dibanding-

kan dengan periode sama di tahun lalu yang mencapai

Rp 1,7 triliun.

Berdasarkan laporannya, keuntungan ini didu-

kung dengan pendapatan sebesar Rp 19,4 triliun, me-

ningkat 51 persen dibanding capaian di periode yang

sama di tahun lalu sebesar Rp 12,8 triliun.

Pendapatan yang fantastis ini sejurus dengan

harga batu bara yang sedang naik daun hingga sentuh

angka USD 203 per ton pada September 2021.

”Kenaikan ini didorong oleh pemulihan ekonomi

nasional dan global yang mendorong permintaan batu

bara disertai kenaikan harga batu bara yang signifikan

hingga menyentuh level US$ 203 per ton pada tanggal

30 September 2021,” kata Direktur Utama PTBA, Suryo

Eko Hadianto.

Adapun total penjualan batu bara PTBA di kuartal

tiga sebanyak 20,9 juta ton dengan jumlah produksi

mencapai 22,9 juta ton.

”Perusahaan menargetkan volume produksi batu

bara naik dari 26,1 juta ton pada 2020 menjadi 30 juta

ton pada 2021. PTBA juga menaikkan porsi ekspor batu

bara hingga akhir tahun 2021 menjadi kurang lebih 47

persen sebagai upaya memanfaatkan momentum ke-

naikan harga jual batubara,” ungkap Suryo.

Perusahaan anak BUMN PertambanganHolding

Mind.id ini juga mencatatkan kenaikan total aset sebe-

sar 19 persen dari Rp 27,0 triliun di semester satu 2021

menjadi Rp 32,2 triliun per 30 September 2021.

Rampungkan Proyek Strategis Nasional

Selain mendapat keuntungan karena harga batu

bara sedang naik, capaian PTBA di triwulan ketiga yang

tidak kalah penting adalah progres proyek pengem-

bangan, seperti gasifikasi batu bara, PLTU mulut tam-

bang Sumsel-8 dan pengembangan Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS).

Untuk program gasifikasi gas, PTBA tengah me-

rampungkan Proyek DME. Proyek ini berjalanCoal to

sesuai dengan rencana dan akan segera terealisasi se-

bagai bentuk komitmen PTBA atas terbitnya Perpres

109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Pro-

yek Strategis Nasional.
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Terdapat dua proyek PTBA yang masuk menjadi

Proyek Strategis Nasional (PSN). Pertama Hilirisasi Ga-

sifikasi Batu Bara di Tanjung Enim dan kedua, Kawasan

Industri Bukit Asam Coal Based Industrial Estate

(BACBIE) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

”Proyek Strategis Nasional ini memerlukan waktu

selama 20 tahun. PSN rencananya akan mendatangkan

investasi asing dari APCI sebesar USD 2,1 miliar atau

setara Rp 30 Triliun. Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara

per tahun, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME

per tahun untuk mengurangi impor LPG lebih dari 1

juta ton per tahun sehingga dapat memperbaiki neraca

perdagangan dan banyak benefit lainnya bagi Indone-

sia,” papar Suryo.

Capaian selanjutnya ialah pengerjaan proyek

PLTU Mulut Tambang Sumsel-8. PLTU ini berkapasitas

2x620 Megawatt (MW) dan merupakan proyek strate-

gis PTBA dengan nilai mencapai USD 1,68 miliar. PLTU

ini juga merupakan bagian dari proyek 35 ribu MW

yang dibangun PTBA melalui PT Huadian Bukit Asam

Power (PT HBAP) sebagai Independent Power Produ-

cer (IPP).

PT HBAP merupakan konsorsium antara PTBA

dengan China Huadian Hongkong Company Ltd. Pro-

gres pembangunan proyek PLTU yang nantinya mem-

butuhkan 5,4 juta ton batu bara per tahun ini telah men-

capai penyelesaian proyek sebesar 91,03 persen pada

September 2021. Pembangkit listrik ini diharapkan bisa

beroperasi penuh secara komersial pada kuartal I ta-

hun 2022.

Hasil laporan selanjutnya adalah tentang program

ekspansi PTBA ke ranah energi ramah lingkungan atau

EBT. Salah satu bukti perusahaan bidang energi fosil ini

beradaptasi dengan EBT adalah dengan adanya

Commercial Operation Date (CoD) PLTS di Bandara

Soekarno Hatta. Program ini hasil kerja sama dengan

PT Angkasa Pura II (Persero) yang telah beroperasi pe-

nuh pada 1 Oktober 2020.

”PTBA memang memiliki kesiapan lahan dan be-

rencana menggarap proyek pengembangan PLTS di

lahan pasca tambang milik perusahaan yang berada di

Ombilin, Sumatera Barat, Tanjung Enim, Sumatera Se-

latan, dan Bantuas, Kalimantan Timur. Lahan pasca

tambang tersebut akan terpasang PLTS dengan kapasi-

tas masing-masing mencapai 200 MW. Saat ini PLTS

sedang dalam tahap pembahasan dengan PLN untuk

bisa menjadi Independent Power Producer (IPP),” ung-

kapnya.

Rencana pengembangan PLTS ini juga sejalan de-

ngan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

(RUPTL) PLN 2021-2030. Selain itu, untuk mencapai

target bauran EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025,

salah satu strateginya adalah dengan mengembangkan

PLTS di lokasi lahan eks tambang.
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P
T Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI), pe-

rusahaan penyedia logistik dan solusi trans-

portasi laut terintegrasi pengangkutan batu

bara dan mineral, cukup diuntungkan de-

ngan harga batu bara yang belakangan naik

hingga mencapai USD 206 per ton.

Berdasarkan Laporan Keuangan periode sem-

bilan bulan terakhir, per 30 September 2021 (Triwulan

III), pendapatan usaha PSSI mencapai USD 75,3 juta

meningkat 47 persen (YoY) dari tahun sebelumnya

yang mencapai USD 51,1 juta. Faktor meningkatnya

permintaan angkutan batu bara baik untuk kebutuhan

domestik maupun Internasional, turut mendongkrak

kinerja usaha Perseroan secara keseluruhan.

”Memasuki akhir tahun 2021, pendapatan perse-

roan masih akan cukup stabil pada kuartal empat, me-

ngingat masih tingginya permintaan pengangkutan

batu bara untuk domestik dan internasional. Karena

itu, utilisasi kapal-kapal perseroan masih akan tinggi.

Kami akan berupaya hingga akhir 2021 ini untuk mem-

berikan pengembalian investasi yang lebih baik untuk

pemegang saham, dan fokus pada profitabilitas,” kata

Direktur Utama PT Pelita Samudera Shipping Tbk, Iria-

wan Alex Ibarat.

Berlanjutnya pemulihan ekonomi global akibat

pandemi Covid-19, menyebabkan permintaan yang

kuat untuk layanan logistik terutama pada Triwulan III

2021. Dalam situasi tersebut, kinerja keuangan PSSI

cukup luar biasa karena semua segmen usaha persero-

an menghasilkan pendapatan melebihi tahun sebe-

lumnya.

Misalnya dari segmen Kapal Tunda dan Tong-

kang. Segmen ini menyumbang pendapatan tertinggi

dengan jumlah USD 26,8 juta, diikuti segmen Fasilitas

Muatan Apung ( (FLF/FC) de-Floating Loading Facility

ngan pendapatan USD 25 juta, dan Kapal Curah Besar

dengan kontribusi USD 23, 5 juta.

Di samping itu, Perseroan juga terus melakukan

diversifikasi usaha pada sektor pengangkutan non batu

bara, seperti bauksit, dan nikel serta fokus pada keber-

lanjutan usaha, termasuk ekspansi lebih luas ke pasar

internasional.

Adapun laba bersih periode berjalan PSSI menca-

pai USD 15,4 juta, naik signifikan sebesar 193 persen

atau mencapai USD 10,1 juta dari USD 5,2 juta pada

periode yang sama tahun 2020. Kenaikan juga terjadi

pada Ekuitas Perseroan yang mencapai USD 106,7 juta,

lebih tinggi 13 persen dari jumlah posisi ekuitas pada 31

Desember 2020 yang sebesar USD 94,5 juta.

Kenaikan Laba Bersih pada Triwulan III ini terus

mengerek posisi (ROE) ke level 14.44Return on Equity

persen, (ROIC) menjadiReturn on Invested Capital

11,97 persen, (ROA) 10.62 persen. Se-Return on Asset

mentara EBITDA per 30 September 2021 tercatat USD

29 juta, naik 59,6 persen dibandingkan posisi EBITDA

pada 30 September 2020 yang sebesar USD 18,2 juta.

Hingga Triwulan III 2021, Perseroan mencatat ki-

nerja keuangan solid dengan posisi Neraca Sehat di te-

ngah gelombang kedua pandemi Covid 19 dengan vari-

an Delta. Sementara kas, setara kas dan aset keuangan

lain perseroan tercatat USD 11,7 juta, berkurang 37 per-

sen atau USD 6,8 juta dari periode yang sama 2020 yang

tercatat USD 18,5 juta. Selain digunakan untuk aktivitas

operasi, sebagian kas lainnya digunakan untuk pemba-

yaran pinjaman bank sejumlah USD 15,9 juta.

Kas dan aset juga digunakan untuk pembayaran

pembelian dua tugboat (kapal tunda), pemeliharaan

dan perbaikan aset yang mencapai USD 7,3 juta. Hingga

30 September 2021, Total Aset Perseroan tercatat USD

145,2 juta, hanya menyusut 1 persen dari posisi aset pa-

da 31 Desember 2020. Nilai tersebut jauh di atas Total

Liabilitas Perseroan, yakni sebesar USD 38,4 juta.

Sejak 2019, kata Iriawan, PSSI memang telah me-

lakukan diversifikasi di luar sektor angkutan batu bara.

”Untuk 2021, Perseroan menargetkan 30 persen penda-

patan dari sektor non batu bara dan akan terus diting-

katkan. Saat ini kami terus mengembangkan portofolio

diversifikasi kami,” pungkasnya.
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DI COP26, TEGASKAN KOMITMEN
KURANGI EMISI GAS RUMAH KACA

PT FREEPORT INDONESIA

P
erusahaan tambang tembaga terbesar Indo-

nesia, PT Freeport Indonesia (PTFI) mene-

gaskan komitmen komitmen perusahaan

mengurangi 30% emisi gas rumah kaca

(GRK) pada tahun 2030. Hal ini Presiden

Direktur Tony Wenas saat berpartisipasi pada Confe-

rence of the Parties (COP) United Nations Frame-ke-26,

work Convention on Climate Change (UNFCCC), di

Glasgow, Britania Raya.

Tony menjadi salah satu pembicara dalam disku-

si bertajuk ”Becoming the World's Leaders in Green

Economy: Leading NDC Implementation” di Paviliun

Indonesia.

Di kesempatan itu, Tony yang didampingi dan Wa-

kil Presiden Direktur Jenpino Ngabdi menjelaskan bah-

wa PTFI saat ini sedang fokuskan strateginya pada

beberapa upaya. Mulai dari efisiensi aset dan energi,

pembangunan pembangkit listrik bahan bakar ganda

baru berkapasitas 129 megawatt (MW) sebagai peng-

ganti ekspansi batu bara dan evaluasi penggunaan

energi alternatif seperti gas alam pada pembangkit lis-

trik operasional perusahaan. Sambil terus mencari pe-

luang baru untuk penggunaan tenaga listrik di perala-

tan tambang.

”Sebagai perusahaan yang terus berinovasi untuk

keberlanjutan, PTFI berkomitmen dalam mengurangi

emisi GRK sebesar 30% pada tahun 2030. Hal ini mene-

guhkan kembali dedikasi kami untuk mendukung eko-

nomi hijau ( ), mengelola lingkungangreen economy

dengan baik, serta menciptakan nilai tambah bersama

bagi kepentingan semua pemangku kepentingan,” ujar

Tony.

Peran PTFI mengurangi emisi GRK sejalan de-

ngan prinsip untuk menciptakan produksi aman dan

berkelanjutan. Ia juga menjelaskan peran sentral tem-

baga, produk utama PTFI, sebagai salah satu komo-

ditas penting untuk menyokong penggunaan teknologi

ramah lingkungan di berbagai industri.

”Permintaan dunia akan tembaga terus tumbuh

bersamaan dengan kian meningkatnya penggunaan

teknologi ramah lingkungan di berbagai sektor industri,

termasuk untuk pembuatan mobil listrik yang sangat

bergantung pada tembaga. Kami terus menyeimbang-

kan peningkatan produksi tembaga sambil tetap mem-

perkuat komitmen menjalankan ekonomi hijau, guna

menjawab kebutuhan dunia akan tembaga dari Indo-

nesia,” ungkap Tony.

Langkah strategis lainnya terkait dengan program

revegetasi dan rehabilitasi lahan. PTFI telah menggen-

carkan penanaman tanaman mangrove (Rhizophora

mucronata) di 401,31 hektar area Muara Ajkwa, Mimi-

ka, sejak tahun 2005. Sepanjang tahun 1992-2020, PTFI

juga telah menanam lebih dari 4 juta pohon di 2 ribu

hektar area, yang akan dilanjutkan dengan target pena-

naman 2,3 juta pohon di 2.210 hektar area pada tahun

2022 untuk area Jayapura.

Diharapkan, seluruh upaya menyeluruh ini dapat

mendorong tercapainya target Indonesia dalam me-

ngurangi emisi GRK di tahun 2030 mendatang. ”Kami

meyakini upaya pencapaian target (nol) emisi pa-zero

da tahun 2050 membutuhkan upaya kolektif dari selu-

ruh masyarakat dunia, tidak hanya pemerintah, namun

juga para pelaku industri. Untuk itu, dari COP 26 di

Glasgow kami mengajak para pelaku industri di Indo-

nesia untuk berani meneguhkan komitmen menjalan-

kan ekonomi hijau demi masa depan Bumi yang lebih

baik,” tutup Tony.
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H
ingga akhir kuartal tiga, PT Aneka Tam-

bang Tbk (ANTAM) berhasil membukukan

kinerja yang positif nan ciamik. Dalam seg-

men penjualan bersih misalnya, ANTAM

berhasil mencatatkan pendapatan sebe-

sar Rp 26,48 triliun atau meningkat sebesar 47 persen

dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama

dengan capaian Rp 18,04 triliun.

”Penjualan bersih domestik menjadi penyum-

bang capaian yang dominan sebesar 20,59 triliun atau

78 persen dari total penjualan bersih ANTAM pada

sembilan bulan pertama,” kata Sekretaris Perusahaan,

Yulan Kustiyan.

Menurut Yulan, hampir semua komditas turut

mendongkrak pendapatan secara positif dan signifi-

kan. Berdasarkan segmentasi komoditas, penjualan

produk emas memang menjadi kontributor terbesar

terhadap total penjualan bersih dengan kontribusi se-

besar Rp 17,67 triliun atau 67 persen.

Adapun komoditas Feronikel berhasil mencatat-

kan penjualan sebesar 4,34 triliun atau menyumbang

sekitar 16 persen. Disusul bijih nikel sebesar Rp 3,25

triliun (12%) serta komoditas bauksit dan alumina se-

besar Rp 959,24 miliar atau berkontribusi sebesar 4

persen.

Capaian kinerja posotif lainnya terlihat dari EBIT-

DA yang sampai kuartal tiga ini, perusahaan anggota

MIND id tersebut mampu mencatatkan sebesar 3,94

triliun. Sedangkan capaian profitabilitasnya tercermin

dari tingkat laba kotor sebesar Rp 5,14 triliun, tumbuh

77 persen dari capaian laba kotor pada periode sama di

tahun sebelumnya yang hanya catatkan 2,90 triliun.

Laba usaha perusahaan pada sembilan bulan

pertama tercatat sebesar 2,35 triliun, naik 63 persen

dibanding periode sama tahun 2020 yang hanya 1,44

triliun. Pertumbuhan positif laba kotor dan laba usaha

mendukung capaian laba tahun berjalan ANTAM sebe-

sar Rp 1,71 triliun atau naik 105 persen dibanding laba

tahun lalu di periode yang sama yang hanya mencapai

Rp 835,77 miliar.

”Implementasi strategi operasional yang tepat

mendukung capaian profitabilitas seluruh segmen

operasi utama ANTAM yang berbasis pada komoditas

nikel, emas, dan bauksit,” katanya.

Fokus di Emas

Gairah masyarakat dalam berinvestasi masih re-

latif tinggi meski situasi pandemi belum berakhir. Kon-

disi tersebut membuat permintaan dan minat masyara-

kat terhadap logam mulia pun ikut melambung. AN-

TAM pun ikut kecipratan untung.

Menurut Yulan, di kuartal tiga ini ANTAM memang

tengah fokus untuk mengoptimalkan pelayanan ter-
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hadap pelanggan logam mulia di pasar domestik. Me-

nurutnya, saat ini kesadaran masyarakat terhadap in-

vestasi emas semakin meningkat.

”Pada tahun 2021, ANTAM berfokus dalam pe-

ngembangan basis pelanggan logam mulia di pasar da-

lam negeri. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya

kesadaran masyarakat dalam berinvestasi emas serta

pertumbuhan permintaan emas di pasar domestik,”

jelasnya.

Kinerja penjualan emas ANTAM pada sembilan

bulan pertama mencapai 19.871 kg, meningkat 34 per-

sen. Sedangkan periode sama di tahun 2020 capaian

penjualannya hanya mencapai 14.876 kg.

Di samping melakukan transaksi jual beli secara

konvensional, untuk menggenjot pendapatannya, AN-

TAM juga terus melakukan inovasi penjualan produk

emas secara digital.

”ANTAM terus melakukan inovasi penjualan pro-

duk emas logam mulia dengan mengedepankan me-

kanisme transaksi penjualan dan emas secarabuyback

online websitemelalui resmilogammulia.com, ung-

kapnya.

Sementara dalam produksi, per sembilan bulan

pertama ANTAM berhasil mencatatkan total volume

produksi emas sebesar 1.162 kg. Angka tersebut bera-

sal dari dua area tambang, yakni area tambang Pongkor

dan area tambang Cibaliung

Nikel, Feronikel dan Bauksit Ikut Melejit

Kinerja positif juga turut menimpa komoditas ni-

kel, feronikel dan bauksit selama sembilan bulan per-

tama ini. Segmen nikel berhasil mencatatkan volume

produksi sebesar 19.097 ton nikel dalam feronikel

(Tni). Tingkat penjualannya mencapai 18.880 Tni.

Sementara untuk komoditas bijih nikel, di mana

produksi bijihnya digunakan sebagai bahan baku fero-

nikel ANTAM dan juga untuk penjualan kepada pelang-

gan domestik, tercatat sebesar 8,30 juta Wet Metrix Ton

(WMT). Angka ini meningkat 190 persen dibanding de-

ngan capaian produksi sembilan bulan pertama tahun

2020 yang hanya 2,86 juta WMT.

Adapun volume penjualan bijih nikel ke pasar do-

mestik hingga sembilan bulan pertama ini mencapai

5,76 juta WMT, naik 376 persen dari tahun lalu periode

sama yang hanya 1,21 juta WMT.

”Pada tahun 2021, ANTAM berfokus dalam pe-

ngembangan pasar domestik bijih nikel seiring outlook

pertumbuhan industri pengolahan nikel di dalam nege-

ri, dengan tetap mengedepankan aspek konservasi ca-

dangan dan sumber daya bijih nikel ANTAM,” katanya.

Untuk bauksit, hingga kuartal tiga, volume pro-

duksi yang digunakan sebagai bahan baku bijih pabrik

Chemical Grade Alumnia (CGA) serta penjualan kepa-

da pihak ketiga tercatat 1,37 juta WMT, meningkat 5

persen jika dibandingkan dengan produksi di periode

sama tahun 2020 yang hanya 1,30 juta WMT.

Sedangkan capaian total volume penjualan bauk-

sit sepanjang Januari sampai September 2021, menca-

pai 910 ribu WMT dengan volume produksi CGA se-

besar 55.814 ton alumina. Adapun tingkat penjualan

CGA mencapai 93.869 ton alumina atau naik 54 persen

dari tahun sebelumnya di periode sama sebesar 60.873

ton alumina.



S
ebagai sumber energi dan juga komoditas,

sektor pertambangan mengambil peran

penting dalam keberlangsungan hidup ma-

nusia, salah satunya dengan mendukung

pertumbuhan ekonomi dan membuka lapa-

ngan pekerjaan. Potensi pertambangan mineral dan

batu bara, menjadikan industri pertambangan di Indo-

nesia sebagai industri masa depan.

Mengobarkan semangat untuk terus mendorong

kemajuan sektor pertambangan nasional, di tahun

2021 ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

menggandeng Majalah TAMBANG menggelar kompe-

tisi fotografi untuk masyarakat Indonesia.

Tujuan diselenggarakannya kompetisi fotografi,

diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi

kepada masyarakat luas mengenai manfaat pertamba-

ngan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Serta

memacu masyarakat umum agar dapat turut berkarya

untuk mendukung peran sektor pertambangan mine-

ral dan batu bara.

DARI KOMPETISI FOTOGRAFI

PERTAMBANGAN UNTUK INDONESIA

Melalui tema yang diusung yaitu, ”Pertambangan

Untuk Indonesia” hal ini menggambarkan sektor per-

tambangan menurut sudut pandang masyarakat luas.

Terlihat jelas pada materi-materi foto yang dikompeti-

sikan terkait, aktivitas di wilayah operasi tambang, ba-

gaimana industri pertambangan menyerap banyak te-

naga kerja, hingga geliatnya di lantai bursa.

Materi lain yang disertakan di antaranya terkait

tambang tradisional, seperti tambang pasir juga bele-

rang serta lainnya. Dan, yang tidak kalah menariknya

soal pengelolaan lingkungan yang baik oleh pelaku in-

dustri pertambangan, serta kegiatan CSR untuk kehidu-

pan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di lingkar

tambang.

Dengan hadiah total berupa uang tunai sebesar

Rp. 76 juta, lomba fotografi yang diselenggarakan da-

lam rangka menyambut Hari Pertambangan dan Energi

yang ke-76, telah diikuti oleh para jurnalis, masyarakat

umum, juga mahasiswa serta pelajar. Akhirnya terpilih

12 karya sebagai pemenang dari tiga kategori.
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Karya Maman Sukirman dari Koran Sindo Makassar dengan judul ’Rehabilitasi Lahan Tambang’ ditetapkan sebagai pemenang I dari kategori jurnalis.
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Judul Kargo Nikel Laterit karya Muh Mizanul Haq, ditetapkan sebagai pemenang I dari kategori umum.

Sebagai pemenang I dari kategori pelajar/mahasiswa, telah ditetapkan karya Eko Ardiyanto dengan judul ’Mengangkut Belerang’.
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Foto-foto pemenang lainnya yang meraih

predikat juara kedua dan harapan dari berbagai

kategori. Dari kategori jurnalis, pemenang kedua

hingga harapan adalah Resha Juhari (Harian Pagi

Bangka Pos), Muhammad Idham Ama (Harian Fajar),

dan Galih Pradipta (LKBN Antara).

Sedang kategori umum adalah, Firman Firdaus,

Dandy Setyawan, dan Agung Mardiyanto, masing-

masing sebagai juara kedua hingga harapan. Untuk

kategori pelajar/mahasiswa, pemenang kedua hingga

harapan adalah Hanif Pasha (politeknik Negeri

Semarang), Muhammad Rafel Ananda (SMAN 1

Bangil), dan Ricky Setiawan (Universitas Jember).
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