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DARI REDAKSI

P
emerintah tengah merancang strategi pemulihan area-area

bekas tambang di wilayah ibu kota negara Nusantara, di

Kalimantan Timur. Berdasarkan data KLHK, ada dua ribu lebih

lubang tambang atau . Total bukaannya seluas 29 ribuvoid

hektare. Ratusan lubang di antaranya berukuran jumbo, lebih

dari dua hektare. Besar sekali.

Setidaknya ada tiga rencana Pemerintah yang digulirkan soal pe-

manfaatan tersebut. Pertama, dijadikan hutan rawa buatan yangvoid

bisa digunakan sebagai koridor satwa, dan area penyangga taman hutan

raya. Rencana kedua, disulap menjadi agrowisata, objek rekreasi yang

dibangun dengan konsep pertanian. Rencana ketiga, memanfaatkan air

lubang bekas tambang untuk budi daya ikan dan sumber air bersih.

Sejatinya, asalkan didukung perencaan dan pengelolaan yang ma-

tang, area bekas pengerukan batu bara bisa disulap jadi sumber rezeki

yang berkelanjutan bagi masyarakat lingkar tambang. Sejumlah peru-

sahaan di Kalimantan Timur mampu memoles lahan pascatambang jadi

sentra pertanian dan ladang gembala, termasuk mengubah lubang

bekas tambang jadi sumber air bersih.

Pada edisi kali ini, Laporan Utama Majalah TAMBANG mengulas

tentang pengelolaan di Kalimantan Timur dan kaitannya dengan ibuvoid

kota Nusantara. Selain itu, ada wawancara eksklusif juga, dengan Kabid

Tata Lingkungan DLH Kaltim, Fahmi Himawan.

Pada bagian lain, Majalah TAMBANG juga membahas soal sikap

korporasi tambang dan migas asal negara-negara Barat yang hengkang

sekaligus memutus hubungan bisnis dengan Rusia. Lalu bagaimana

kemitraan Pertamina dengan Rosneft di kilang Tuban? Dulu, UC Rusal

pernah sesumbar bakal membangun bauksit skala jumbo, tapismelter

kini hilang rimbanya. Rusia jamak dikenal rajin tebar janji manis investasi

di Indonesia.

Kepada para pembaca yang budiman, Majalah TAMBANG Group

mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H, minal ’aidin wal faizin

mohon maaf lahir dan batin.

SIMSALABIM

LUBANG IBUKOTA

4 Edisi 20 Maret - 20 April 2022/Th. XVII



Rusia adalah negara produsen minyak yang pu-

nya pengaruh pada pasokan global. Rusia juga terma-

suk salah satu produsen batu bara dan eksportir terbe-

sar ketiga setelah Australia dan Indonesia. Menjadi

menarik lagi 70% kebutuhan batu bara Uni Eropa di-

pasok Rusia. Uni Eropa mengimpor 4 sampai 4,4 juta

ton dari Rusia.

Kenaikan harga migas dan batu bara di satu sisi

menjadi berkah. Khususnya untuk industri hulu. Lapa-

ngan migas yang selama ini tidak ekonomis menjadi

ekonomis. Demikian juga dengan batu bara, tambang-

tambang yang selama ini tidak ekonomis menjadi eko-

nomis .

Namun di sisi lain menjadi bencana bagi industri

hilir. Di migas misalnya, harga bahan bakar minyak

naik. Menjadi lebih berat lagi bagi negara seperti Indo-

nesia yang konsumsi BBM masih tinggi. Kemudian se-

bagian besar harus diimpor karena produksi dalam

negeri tidak cukup memenuhi kebutuhan.

Saat ini, bahan bakar minyak yang non subsidi

sudah naik. Sebut saja Pertamax yang naik menjadi

Rp.12.500 per liter. Sementara BBM subsidi seperti

Pertalite belum ada kenaikan namun angka subsidi

bakal membengkak. Pada akhirnya, akan berdampak

pada ketahanan energi nasional.

GEOPOLITIK

SUMBER ENERGI FOSIL

DAN KETAHANAN ENERGI

A
khir-akhir ini hampir seluruh negara di dunia

dibuat pusing oleh kenaikan harga minyak

dan gas serta batu bara. Termasuk di bebe-

rapa negara di belahan Eropa yang selama

ini sudah berusaha meninggalkan energi

fosil. Meski secara komposisi pemanfaatan energi fosil

kecil, namun karena lonjakan harga yang tinggi, dam-

paknya membuat ketahanan energi Eropa terganggu.

Harga migas dan batu bara naik secara signifikan

lebih dari setahun terakhir. Dipicu oleh sejumlah faktor.

Mulai dari konsumsi energi yang mulai meningkat se-

iring terjadinya pemulihan ekonomi pasca pandemi

Covid-19. Namun pada saat yang sama, pasokan tidak

mengalami peningkatan.

Selain itu, situasi geopolitik juga ikut berpenga-

ruh. Harga migas dan batu bara di pasar global terbilang

cukup sensitif terhadap gejolak politik, terutama yang

terjadi di wilayah penghasil atau penyerap terbesar.

Seperti yang terjadi sekarang, saat pecah konflik antara

Rusia dengan Ukraina.

Situasi di daerah Balkan itu telah menjadi pemicu

kenaikan harga migas dan batu bara. Harga minyak mi-

salnya tembus di atas USD100 per barel. Demikian juga

dengan batu bara yang harganya melambung di atas

USD 200 per ton. Semuanya cetak rekor.

VISI
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Ada dua ribuan lubang bekas tambang
mengelilingi kawasan ibu kota Nusantara.
Bakal disulap menjadi sumber resapan untuk
cadangan air kala kemarau. Opsi lainnya
digunakan untuk pembangkit tenaga surya
terapung. Saat ini, masih ada 72 izin tambang
aktif di dalam areal calon pusat pemerintahan
itu.



LiuGong’s line of of excavators offers the performance you need and

the fleibility yor projects demand. Designed to work hard on any

jobsite, LiuGong’s expansive line of excavators not only include

compact machine for tight quarters but powerful machines that can

take on the toughest jobs. Providing you the machines you require

where ever you are working. Fuel efficiency coupled with smooth

operation lets you work to get your jobs done.

PT. LIUGONG MACHINERY INDONESIA

Jl. Boulevard Utara Raya Blok Qj5 No. 25 & 26
Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara 14240

www.liugong.com TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.



M
ANXA Tidal Energy

Ltd., sebuah

perusahaan

pengembang energi

terbarukan,

mendapatkan izin dari pemerintah

Inggris dan pemerintah Isle of Man untuk mendalami

kemungkinan pendirian pembangkit listrik dari energi

gelombang laut. Isle of Man adalah daerah otonomi di

bawah Inggris, terletak di Selat Irish, antara Kepulauan

Britania Raya dan Irlandia.

Selama tujuh tahun, Manxa diberi waktu untuk

melakukan survei kelayakan. Listrik yang dihasilkan

kelak akan dijual seluruhnya ke pemerintah Inggris.

Pemerintah Isle of Man mengincar pemasukan £5 juta

setahun, dan lapangan kerja untuk 60 orang, dari listrik

energi gelombang ini.

Isle of Man memiliki daratan 572 km2 dan laut

seluas 4.000 km2.

Inilah waduk serbaguna, yang fungsi utamanya

untuk pertanian dan mencegah banjir, namun

belakangan terkenal di dunia sebagai penghasil listrik

berkapasitas 254 MW. Stasiun pembangkit listrik tenaga

gelombang danau Sihwa dioperasikan oleh Perusahaan

Sumber Daya Air Korea.

Energi gelombang Selat Irish.

Pembangkit Kepler 30 MW.

Sihwa sang Juara.

Turbin energi pasang surut.

Peta gurun Gobi.

tidalenergyltd.com

Agustus lalu, Kepler Energy mengumumkan

rencana untuk membangun pembangkit tenaga

gelombang berkapasitas 30 MW. Kepler didirikan pada

2010, sebagai pemegang paten tiga ilmuwan senior

Peta Isle Of Man.

Bendera Isle Of Man

Merakit pagar penguat.Pagar penguat energi pasang surut, temuan ilmuwan Universitas Oxford.

www.infrastructure-intelligent.com

Kapasitas     : 240 MW
Dibangun : 1994
Biaya :  US$ 293 juta.
Luas waduk : 43 km2

Fakultas Teknik Universitas Oxford, yang sukses

membangkitkan listrik gelombang. Pembangkitnya

terletak di Kanal Bristol, Inggris.

www.gizmag.com

Pembangkit listrik Sihwa.

english.kwater.or.kr

BINGKAI

ENERGI GELOMBANG LAUT
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Pembangkit listrik tenaga pasang surut tak

seluruhnya punya nilai plus, meski termasuk kelompok

energi terbarukan. Kekhawatiran utama adalah efek

yang muncul akibat putaran bilah kincir. Kecepatan

putaran, hantaman, plus suaranya dikhawatirkan

berdampak terhadap organisme.

Rentetan pasang surut yang berlebihan

dikhawatirkan mengubah garis pantai, dan

mempengaruhi ekosistem yang biasa hidup pada air laut

yang tenang. Dikhawatirkan jumlah ikan menyusut

drastis akibat organisme kecil yang biasa untuk

makanan ikan, berkurang.

Kandungan garam pada air laut akan membuat

suku cadang dari logam berkarat. Tanpa pemeliharaan

yang cukup, kerusakan suku cadang bisa menimbulkan

kebocoran minyak pelumas, yang bisa turut mencemari

laut.

Pemerintah Inggris segera membangun danau

buatan di kota Welsh, Swansea, Inggris.

Dalam konsep ini, garis pantai diubah dengan

konstruksi beton sekitar 10 kilometer, agar bisa

mendapatkan efek gelombang yang optimal. Konstruksi

beton ini mendatangkan manfaat ganda. Di atasnya bisa

digunakan untuk berekreasi, sekaligus melindungi

warga dari kemungkinan hantaman gelombang.

Ujungnya menjadi semacam pintu keluar masuk air.

Pergerakan arus inilah yang menggerakkan 26 turbin.

Listriknya bisa menerangi 155.000 rumah.

Bila proyek ini berhasil, pemerintah Inggris akan

membuat proyek serupa di tempat lain.

Dari Swansea.

Ruang tamu-kompleks pembangkit Swansea.

pengunjung di pembangkit listrik Sihwa.

Ada sejumlah pembangkit listrik energi

pasang surut yang sudah beroperasi.

Dari Lingkungan Hingga Karat.

en.wikipedia.org

www.youtube.com

Proyek Swansea.
Memasang bilah.

Bilah kincir pembangkit pasang surut.

www.imedd-group.com

Stasiun                        Kapasitas (MW)      Negara Awal beroperasi

Annapolis Royal

Jiangxia

Kislaya Guba

Rance

Danau Sihwa

Strangford Lough SeaGen

Uldolmok

20

3.2

1.7

240

254

1.2

1.5

Kanada

Cina

Rusia

Perancis

Korea Selatan

Inggris

Korea Selatan

1984

1980

1968

1966

2011

2008

2009

BINGKAI
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POTRET PEREMPUAN TAMBANG
DARI MASA KE MASA

ARSIP

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�

lunto, Sumatera Barat ini kemudian mengubah kebi-

jakan proses perekrutan dari bujangan menjadi laki-

laki yang sudah memiliki istri dengan tujuan politis,

yakni agar tercipta suatu komunitas permanen dan

stabil sehingga pekerja hanya tinggal fokus terhadap

pekerjaannya, tidak bercabang mencari pasangan atau

hiburan. Di samping itu, terdapat perempuan yang

menjadi buruh tambang secara langsung meski jum-

lahnya sangat terbatas.

Perempuan yang menjadi pekerja tambang di-

datangkan langsung dari Pulau Jawa sebagai buruh

kontrak atau buruh lepas. Tugasnya macam-macam,

mulai dari mengangkut batu bara dari tambang terbuka

ke tempat pengumpulan, menyortir batu bara ke da-

lam tiga ukuran, kecil, sedang dan besar hingga mem-

bersihkan rumah sakit tambang.

Kelas kedua adalah perempuan yang bertindak

sebagai istri dari buruh tambang. Mereka datang ke

Sawahlunto bersama suaminya dan menetap di sekitar

lokasi pertambangan. Tidak ada tugas khusus yang

langsung bersentuhan dengan kegiatan pertambangan

selain mengayomi dan melayani sang suami sebagai

buruh tambang.

Kelas ketiga adalah perempuan yang sengaja di-

rekrut perusahaan untuk dijadikan sebagai ronggeng,

penari tandak atau wanita ’penghibur’ bagi para pe-

nambang. Mereka dikontrak selama Enam bulan seka-

ligus, lebih lama dibanding dengan buruh tambang itu

J
ika tidak dikatakan berlebihan, salah satu sisi

lain dunia tambang yang jauh dari sorotan

publik adalah keterlibatan kaum perempuan.

Ya, pertambangan memang identik dengan

pekerjaan yang didominasi kaum adam lan-

taran mulai dari proses eksplorasi sampai hilirisasi ker-

ja-kerja tambang membutuhkan tenaga ekstra yang itu

semua sangat wajar dilakukan oleh laki-laki. Dominasi

maskulinitas itu pun masih terasa sampai detik ini.

Tingkat partisipasi perempuan di dunia tambang

masih rendah, masih dianggap sebagai subjek peleng-

kap, alih-alih diposisikan di sektor-sektor strategis se-

bagaimana sering diisi oleh kalangan pria. Di perusaha-

an tambang batu bara pertama Indonesia misalnya,

peran perempuan malah dibagi dalam tiga strata sosial

meliputi kelas pekerja, ’penghibur’ dan Istri.

Menurut Erwiza Erman, sejarawan pertamba-

ngan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

(LIPI), pada mulanya perempuan dijadikan sebagai

’wanita penghibur’ yang sengaja direkrut pejabat Hin-

dia Belanda untuk mengikat buruh tambang laki-laki

yang belum menikah. Hal ini lantaran di awal pemben-

tukan perusahaan, pemerintah Hindia Belanda mem-

prioritaskan pemuda lajang sebagai buruh tambang.

Perusahaan yang terletak di Ombilin, Sawah-
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ARSIP

sendiri. Mereka berparas cantik dan usianya relatif le-

bih muda. Dua sampai tiga kali setahun, setelah kon-

trak habis, perusahaan akan merekrut wanita peng-

hibur baru yang lebih anggun dan lebih belia dari segi

usia.

Penari Ronggeng yang sudah habis kontrak biasa-

nya tidak pulang ke daerah asal. Mereka lebih tertarik

menetap di Sawahlunto dan menikah dengan buruh

tambang kontrak maupun buruh tambang lepas. Di

antara mereka, ada juga yang masih mempertahankan

pekerjaannya sebagai wanita penghibur demi berta-

han hidup.

Pasca merdeka, jumlah buruh yang dipekerjakan

di perusahaan yang berdiri sejak 1892 ini mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Pada 1950, jumlah karya-

wan mencapai 1.526 orang. Tiga tahun kemudian, pe-

kerja kasar batuan panas itu sudah mencapai 2.214

orang. Meski demikian, komposisi tersebut masih di-

dominasi oleh kaum laki-laki. Memang ada beberapa

perempuan, tetapi mereka dipekerjakan hanya untuk

menyortir batu bara atau melakukan tugas administrasi

bawahan di kantor.

Wanita Tambang Era Modern

Memasuki era modern, level pekerjaan wanita

sedikit lebih terangkat. Perannya di dunia pertamba-

ngan tidak lagi dijadikan sebagai penyortir dan pe-

ngangkut batu bara atau bahkan jadi juru bersih rumah

sakit tambang. Mereka acap kali diberi jabatan yang

cukup beken dan strategis, misalnya sebagai operator

alat berat, Manajer, Direktur, Direktur Keuangan, Sekre-

taris Perusahaan, bahkan ada yang menjadi Presiden

Direktur. Hal ini terjadi karena kualifikasi kerja tidak lagi

ditekankan pada aspek gender, melainkan karena ke-

mampuan, skill dan profesionalisme.

Farida Thamrin misalnya, dia adalah perempuan

yang saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan

Manajemen Risiko di PT Bukit Asam Tbk. Di perusa-

haan tambang batu bara milik negara ini, tugas Farida

tidak sederhana, dia diberi wewenang untuk mengem-

bangkan dan menerapkan strategi, kebijakan dan ren-

cana keuangan perusahaan, termasuk perencanaan

jangka panjang serta melakukan identifikasi risiko dan

penilaian dampak potensial perusahaan.

Sosok perempuan tambang selanjutnya yang

memiliki posisi cukup tinggi adalah Febriany Eddy. Dia

adalah presiden direktur PT Vale Indonesia Tbk, peru-

sahaan tambang nikel yang beroperasi di Blok Soro-

wako, Sulawesi Selatan. Vale sendiri merupakan peru-

sahaan multitambang asal Brasil. Tugas seorang Presi-

den Direktur meliputi penyusunan strategi, visi dan

misi perusahaan, menjalin hubungan dan kemitraan

strategis, mengatur investasi, alokasi dan divestasi,

memimpin direksi dan lain-lain yang berhubungan de-

ngan tugas seorang pimpinan tertinggi perseroan.

Baik Farida maupun Febriany, mereka berdua

adalah potret wanita tambang yang telah berhasil men-

dobrak batas-batas patriarkisme di dunia pertamba-

ngan sebagaimana telah terjadi di masa lampau de-

ngan jangka waktu yang cukup lama. Meski begitu,

diakui atau tidak, sisa-sisa stratifikasi sosial yang me-

nimpa perempuan tambang atau paling tidak perem-

puan yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan,

masih bisa dirasakan hingga saat ini meski tidak ber-

afiliasi secara langsung dengan perusahaan.

Wanita ’penghibur’, yang dulu dikaburkan de-

ngan istilah ’Penari Ronggeng’, kini masih bisa ditemu-

kan di beberapa lokasi tambang tanah air. Mereka me-

nyasar pekerja tambang dengan asumsi penghasilan-

nya bisa lebih besar lantaran gaji seorang penambang

biasanya juga besar. Para Pekerja Seks Komersial (PSK)

tersebut biasanya berasal dari warga non lokal meski

tak jarang ada juga yang merupakan penduduk setem-

pat.

Fenomena lain yang tidak kalah penting dewasa

ini adalah adanya fenomena kawin kontrak yang

dilakukan oleh penambang asing asal Cina dengan

warga lokal. Hal ini terjadi di area tambang nikel di

Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini

jelas sangat merugikan pihak perempuan seperti tidak

berhak mendapatkan nafkah, warisan, harta gono-gini

dan lain-lain. Hal ini terjadi lantaran perkawinan ter-

sebut dianggap tidak pernah terjadi karena ada batas

waktu tertentu. Pun jika mereka punya keturunan, Si

anak akan mengalami dampak negatif juga seperti

tidak bisa mengklaim kewarganegaraan asal bapak-

nya, tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya, tidak punya

hak waris dan lain sebagainya. .

Baik PSK maupun kawin kontrak, keduanya me-

rupakan potret gelap kehidupan di lingkar tambang

yang jamak masih bisa ditemukan hingga saat ini.

Padahal, di era modern, kedua fenomena tabu tersebut

seharusnya sudah dapat diminimalisir jika tidak bisa―

diberantas. Menertibkannya pun tergolong sangat mu-

dah karena negara sudah punya perangkat hukum un-

tuk mengurusi penyakit masyarakat tersebut. Apalagi

belakangan banyak lembaga yang berdiri atas kehen-

dak dan niat untuk melindungi marwah serta kehorma-

tan para perempuan.

11Edisi 20 Maret - 20 April 2022/Th. XVII
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S
igit Reliantoro belakangan ini sibuk. Dirjen

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan KLHK itu, berjibaku dengan

tumpukan dokumen kajian lingkungan

hidup strategis ibu kota negara Nusantara.

Pada awal April lalu, Sigit menyebut, ibu kota di Pe-

najam Paser Utara, Kalimantan Timur, memiliki risiko

tinggi mengalami kekeringan. Sebab ketersediaan air

tanahnya kurang, hanya air permukaannya yang

cukup.

Air tanah diperlukan untuk pemenuhan kebu-

tuhan sumber air bersih penduduk ibu kota Nusantara

nanti. Air tanah lebih bersih dan lebih layak konsumsi

karena prosesnya disaring oleh lapisan tanah dan me-

lalui tahap pengendapan. Sementara air permukaan

yang berasal dari mata air, sungai, danau, lahan basah,

atau laut, umumnya lebih mudah terkontaminasi oleh

kotoran atau limbah karena berada di atas.

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

Ada dua ribuan lubang bekas tambang

mengelilingi kawasan ibu kota

Nusantara. Bakal disulap menjadi

sumber resapan untuk cadangan air

kala kemarau. Opsi lainnya digunakan

untuk pembangkit tenaga surya

terapung. Saat ini, masih ada 72 izin

tambang aktif di dalam areal calon

pusat pemerintahan itu.

T
IR

T
O

.id
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Untuk meningkatkan ketahanan cadangan air ta-

nah di wilayah Nusantara, KLHK berencana akan me-

nerapkan konsep kota spons. Dengan membuat lu-

bang resapan biopori di berbagai titik lokasi, air hujan

diharapkan tidak langsung jadi air larian, namun dise-

rap terlebih dahulu ke dalam tanah layaknya spons,

lalu disimpan. Sehingga kebutuhan air tanah tetap

akan tercukupi kala musim kemarau tiba.

”Pembangunan ibu kota akan banyak dibuat bio-

pori dan lain-lain. Supaya air diserap untuk menambah

ketahanan air di daerah itu,” kata Sigit.

Selain perkara kekeringan, Sigit dan timnya berji-

baku memikirkan pemulihan area-area bekas tam-

bang. Berdasarkan data KLHK, kawasan ibu kota Nu-

santara dikelilingi dua ribu lebih lubang tambang atau

void. Tak main-main, total bukaannya seluas 29 ribu

hektare. Ratusan lubang di antaranya berukuran jum-

bo, lebih dari dua hektare. Besar sekali.

Sigit serius menggodok penataan lingkungan ca-

lon pusat pemerintahan Indonesia itu. Sebab tanpa

pengelolaan yang cermat, lubang bekas tambang akan

membahayakan siapa saja yang tinggal di sekitarnya.

Mereklamasi bukan opsi yang tepat, karena akanvoid

menguras biaya, apalagi bila bebannya ditanggung kas

negara.

Setidaknya ada tiga rencana yang digulirkan soal

pemulihan area lubang tambang. Pertama, dijadikan

hutan rawa buatan yang bisa digunakan sebagai kori-

dor satwa, dan area penyangga taman hutan raya. Ren-

cana kedua, disulap menjadi agrowisata, objek rekre-

asi yang dibangun dengan konsep pertanian. Rencana

ketiga, memanfaatkan air lubang bekas tambang untuk

budi daya ikan dan sumber air bersih.

Sejauh ini, opsi yang dinilai paling realistis yaitu

memanfaatkan lubang bekas tambang sebagai sumber

air bersih, dijadikan tempat menyimpan cadangan air

saat musim penghujan, sehingga dapat mengatasi

masalah kekeringan ketika kemarau datang. Proses

pembangunannya paling sederhana dibandingkan

rencana yang lain.

Namun demikian, rencana ini masih terkendala

dengan pH air di kolam bekas tambang, yang berda-

sarkan riset KLHK tergolong masih rendah. Derajat

keasaman air di sana berada di kisaran 2,6 hingga 3.

Sementara standar pH air yang layak konsumsi mende-

kati 7. Dengan besaran pH di bawah 3, maka air terse-

but lebih asam dari jeruk nipis.

Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, organisasi

nirlaba yang vokal menyoroti isu lingkungan dan sosial

dampak pertambangan, mengimbau pemerintah agar

tidak terlalu jauh turun tangan menata soal lubang

tambang, apalagi sampai merogoh kas negara. Tugas

mengembalikan wilayah eks pertambangan ke rona

awal, merupakan tanggung jawab perusahaan, baik

melalui kewajiban reklamasi maupun pascatambang.

Peran pemerintah hanya mengawasi dan menindak

siapa saja yang berupaya culas. Bukannya malah men-

cuci tangan kotor korporasi.

”Jangan sampai perusahaan yang dapat keun-

tungan dari tambang, tapi rakyat lewat anggaran nega-

ra yang biayai reklamasi,” tegas Dinamisator Jatam

Kaltim, Pradarma Rupang.

Sigit Reliantoro, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, berjibaku dengan tumpukan dokumen kajian lingkungan hidup strategis ibu
kota negara Nusantara. Sigit menyebut, ibu kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memiliki risiko tinggi mengalami kekeringan. Sebab ketersediaan air
tanahnya kurang, hanya air permukaannya yang cukup.
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Menurut Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin,

saat ini ada 72 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang

masih aktif di dalam kawasan ibu kota Nusantara.

Tenggat operasinya beragam, ada yang izinnya habis

dalam beberapa tahun lagi, dan ada pula yang umur-

nya masih sampai puluhan tahun mendatang.

Artinya, mereka yang kini menambang, nantinya

akan ikut menyumbang lubang bekas tambang di akhir

operasinya. Jika negara menanggung beban pemu-

lihan lingkungan sedari awal, maka puluhan korporasi

yang kini masih menenggak untung, bisa jadi akan ikut-

ikutan cuci tangan.

Rencana Ditopang Energi Bersih

Dorongan menata areal bekas tambang, tak lepas

dari desakan Presiden Joko Widodo yang mengingin-

kan ibu kota negara Nusantara menerapkan konsep

kota hijau alias . Selain kawasannya yang ha-green city

rus rimbun, sejuk, dan asri, sumber energi yang me-

nunjang aktivitas kota juga harus ramah lingkungan.

Pada akhir Maret lalu, dalam simposium praktisi

dan akademisi Kaltim, Rektor Universitas Mulawar-

man, Masjaya menjelaskan, Kaltim diklaim memiliki

beragam potensi energi baru terbarukan. Mulai dari

matahari, angin, air, hingga pengolahan bahan bakar

dari limbah perkebunan, kehutanan, serta peternakan.

Universitas Mulawarwan tercatat sebagai kampus no-

mor wahid di Benua Etam. Jebolan fakultas tekniknya

banyak yang bertengger di level manajemen perusa-

haan di wilayah tersebut.

Selain tambang batu bara, sektor lain yang tak

kalah besar menyangga ekonomi Kaltim yaitu sawit,

yang kini bukan hanya menjadi komoditas pangan,

tetapi juga sebagai bahan baku energi. Sawit digu-

nakan sebagai campuran bahan bakar nabati atau

biodiesel, yang baurannya mencapai 30 persen. Ke

depan, sawit akan menjadi murni bahan bakar nabati.

”Kami terus mendorong pengembangan potensi

ini lewat berbagai karya dan aktivitas di kampus,”

ungkap Masjaya.

Sejauh ini, upaya pembangunan ketahanan

energi yang dilakukan di Kaltim ialah hilirisasi batu

bara. PT Kaltim Prima Coal, anak usaha Bakrie Group

tengah membangun pabrik pengolahan emas hitam

menjadi metanol di Bengalon. Proyek ini hasil konsor-

sium antara Air Products asal Amerika Serikat dengan

PT Bakrie Capital Indonesia Group dan PT Ithaca Re-

sources. Targetnya, dua tahun lagi akan beroperasi.

Pengunaan metanol tentu lebih bersih dibandingkan

batu bara yang dibakar langsung.

Pembangkit tenaga surya menjadi proyeksi yang

menjanjikan untuk dikembangkan di Kaltim, yang di-

bangun di lahan darat pascatambang, atau sistem te-

rapung alias di danau bekas tambang.floating solar cell

Menurut Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli, tan-

tangan pengembangan energi surya ialah soal harga

listriknya yang masih sulit bersaing dengan energi lain,

terutama fosil. Salah satu faktor penyebabnya, investasi

mahal karena butuh pembebasan lahan. Dengan ada-

nya pemanfaatan lahan pascatambang sebagai padang

panel surya, atau di area makafloating solar cell void,

belanja modal dapat dipangkas, yang ujung-ujungnya

harga jual listrik jadi terjangkau.

Soal surya terapung, Indonesia punya proyek pio-

nir. Lokasinya ada di Cirata, Jawa Barat. Rencananya

akan mulai beroperasi akhir tahun ini dengan kapasitas

145 megawatt. Total investasinya mencapai USD 145

juta. Harga jual listriknya ditaksir USD 5,8 cent per

kilowatt hour, lumayan kompetitif untuk ukuran tenaga

surya.

Tak jauh dari Cirata, ada waduk Saguling dan

Singkarak. Berdasarkan kajian Kementerian ESDM,

pengembangan surya terapung di sana lebih bersaing

lagi, yakni USD 3,7 cent per kilowatt hour.

”Kita harus dorong agar biaya dari tenaga surya

bisa lebih murah, sehingga bersaing dengan energi

lainnya, salah satunya dengan menggunakan lahan

bekas tambang,” tutur Rizal.

Jika negara menanggung beban pemulihan lingkungan sedari awal, maka
puluhan korporasi yang kini masih menenggak untung, bisa jadi akan
ikut-ikutan cuci tangan.

Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi.
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Dorongan menata areal bekas tambang, tak lepas dari desakan Presiden Joko Widodo
yang menginginkan ibu kota negara Nusantara menerapkan konsep kota hijau alias .green city
Selain kawasannya yang harus rimbun, sejuk, dan asri, sumber energi yang menunjang
aktivitas kota juga harus ramah lingkungan.
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A
da hamparan sawah seluas kurang lebih 15

hektare yang membentang. Di ujungnya,

ada batu bara milik perusahaan PTstockpile

Bukit Baiduri Energi. Pada akhir Maret lalu,

Majalah TAMBANG berkunjung ke sejumlah

lokasi pascatambang di Kutai Kartanegara, Kalimantan

Timur, salah satunya ke lokasi milik anak usaha Grup

Gajah Tunggal itu. Bukit Baiduri memanfaatkan kon-

sesinya di Kecamatan Loa Janan sebagai lokasi persa-

wahan, yang dikelola oleh masyarakat lingkar tam-

bang.

Uniknya, air yang mengaliri sawah tersebut di-

ambil dari lubang bekas tambang atau . Kepalavoid

Teknik Tambang Bukit Baiduri, Agah Wahyu mengata-

kan, air dan hasil panen di sana sudah melewati ujivoid

laboratorium. Sehingga padi dan beras yang dihasilkan

layak konsumsi. Produksi gabah dari sawah di Loa

Janan mencapai 5 ton per hektare sekali panen.

Tak jauh dari Loa Janan, tepatnya di Desa Marga-

hayu, Kecamatan Loa Kulu, ada PT Multi Harapan

Utama. Perusahaan tambang batu bara yang dipimpin

Adhi Dharma Mustopo ini, membangun instalasi pe-

ngolahan air atau . Sejak bebe-water treatment plant

rapa tahun lalu, instalasi air itu menjadi andalan peng-

hasil sumber air bersih bagi warga setempat. Air yang

diproses di sana berasal dari lubang bekas tambang.

Sejak tahun 2008, MHU mulai menginisiasi pe-

manfaatan kolam bekas tambang menjadi sumber air

bersih dan sanitasi, yang terus disempurnakan pada

tahun 2018. MultiMining Support General Manager

Harapan, Wijayono Sarosa mengatakan, sumber air

bersih Margahayu mampu menjangkau hampir 750

rumah, dengan total kepala keluarga mencapai 1200

orang. Pipanya mengalir hingga sepanjang 5 kilometer.

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

Sejumlah perusahaan batu bara di

Kalimantan Timur mampu memoles

lahan pascatambang jadi sentra

pertanian dan ladang gembala.

Lubang bekas tambang diubah jadi

sumber air bersih. Targetnya untuk

menopang kebutuhan ibu kota negara.

Perlu didukung perencanaan dan

pengelolaan yang matang.
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Water treatment plant itu terdiri dari sejumlah

fasilitas pengolahan, mulai dari rumah mesin, bak fil-

trasi, bak penampung, jaringan listrik, dan pipa yang

terpasang dari sumber air sejauh satu kilometer lebih.

Pengelolaan fasilitas tersebut kini dipegang secara

swadaya oleh warga setempat melalui BUMDes Marga-

hayu Makmur Mulya Mandiri. Selain untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari, air dari tersebut juga di-void

manfaatkan para petani, yang sebelumnya hanya

mengandalkan hujan untuk irigasi sawah.

Selain di Desa Margahayu, MHU juga mem-

bangun fasilitas instalasi pengolahan air di dua desa

lainnya, dengan sumber air yang diperoleh dari void

yang berbeda-beda. Lokasi tepatnya berada di Kelu-

rahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, dan

Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu. Fasilitas di

Loa Ipuh Darat dipasok oleh dua kolam pascatambang,

yakni 2 dan 5. Warga yang memanfaatkan airVoid Void

dari sini mencapai 322 kepala keluarga. Dibangun pada

tahun 2017 yang lalu. Sedangkan fasilitas yang diba-

ngun di Desa Jonggon Jaya tercatat mampu mengaliri

hingga seribu rumah.

Meskipun kini seluruh fasilitas dikelola penuh

secara swadaya oleh masyarakat, MHU tetap melaku-

kan pemantauan berkala, mulai dari kualitas air hingga

manajemen pengusahaannya. Potret pengelolaan lu-

bang bekas tambang yang dilakukan oleh MHU, men-

jadi bukti tentang keberhasilan dari perencanaan yang

matang.

Kolam pascatambang bukan sumber bencana,

bukan pula momok yang menakutkan. Asalkan dike-

lola dengan benar, lubang bekas tambang dapat ber-

manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Ladang Gembala Setelah Tambang

PT Multi Harapan Utama memproduksi batu bara

saban tahun sekitar 11 juta ton. Perusahaan yang baru

saja mendapat perpanjangan menjadi Izin Usaha Per-

tambangan Khusus ini, membangun peternakan sapi

di salah satu area bekas tambangnya. MHU berhasil

menyulap eks wilayah operasinya menjadi ladang

gembala, namanya Miniranch Jayatama. Lokasinya be-

rada di Blok Busang Jonggon Operation dan Desa

Jonggon B, yang termasuk kawasan Desa Margahayu

dan Desa Jonggon Jaya.

Mulanya, konsep dibangun untukmini ranch

memperkuat kearifan lokal yang sudah berkembang di

sana. Warga di lingkar tambang sejak lama berprofesi

sebagai peternak sapi. Namun dalam perjalanannya,

para peternak kerap menemui berbagai kendala, mulai

dari tingginya angka kematian pedet yang mencapai 30

persen, hingga kerentanan infeksi parasitik pada sapi

muda dan dewasa. Intinya, pertumbuhan dan perkem-

bangan populasi ternak tidak optimal. Jenis yang di-

ternak warga ialah sapi asal Bali.

Melihat kondisi itu, Multi Harapan memutuskan

untuk membangun peternakan skala kecil. Secara

umum, merupakan model pengelolaanmini ranch

MHU berhasil menyulap eks wilayah operasinya menjadi ladang gembala, namanya Miniranch Jayatama.
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budidaya sapi pedaging di lahan penggembalaan yang

telah ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya melalui

berbagai pendekatan ilmiah. Tujuannya untuk men-

ciptakan pola peternakan yang efektif dan efisien.

Miniranch Jayatama dibangun di atas lahan pas-

catambang seluas 200 hektare. Kapasitasnya mampu

menampung lebih dari 1.200 ekor sapi potong. Kom-

pleks peternakan dilengkapi berbagai sarana, seperti

resi kandang, sentra pelatihan, sarana edukasi peter-

nak, hingga laboratorium lapangan.

Pada tahap persiapan, Multi Harapan terlebih da-

hulu merevitalisasi lahan, dan membangun kandang

beserta fasilitas penunjang lainnya. Peletakan batu

pertama pembangunan dilakukan padamini ranch

awal tahun 2020 lalu.

Setelah itu, Multi Harapan mengedukasi para pe-

ternak. Saat lahan dan peternak siap, kegiatan produksi

mulai berjalan. Diawali dengan proses pembiakan,

yang tahapannya melalui fase pengawinan induk, bun-

ting, melahirkan, hingga anakan sapi mampu lepas

sapih di umur 8 bulan. Kemudian, peternak melan-

jutkan ke program pemeliharaan, yang berjalan sampai

sapi berumur 18 bulan.

Program pemanfaatan lahan bekas tambang ini

diusung berkat kerjasama Multi Harapan dengan Yaya-

san Cattle and Buffalo Club Indonesia (CBCI), serta

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan

Timur. Selama proses pembinaan dan pendampingan,

Multi Harapan melibatkan ahli peternakan dari Uni-

versitas Kutai Kartanegara, Universitas Mulawarman,

dan Universitas Padjadjaran.

Salah satu program terbaik lainnya dalam pe-

manfaatan lahan bekas tambang, disajikan oleh PT

Gunungbayan Pratamacoal. Anak usaha Bayan Group

ini, mengembangkan peternakan sapi di lahan pasca-

tambang sejak tahun 2016 lalu. Lokasinya berada di

Kecamatan Siluq Ngurai, Kutai Barat.

Saat awal-awal merintis, jumlah sapi yang diter-

nakkan sebanyak 50 ekor, dengan area seluas 25 hek-

tare. Warga yang dibina hanya tujuh orang, tergabung

dalam Kelompok Peternak Banteng Perjuangan.

Lambat laun, jumlah anggota berkembang jadi

sekitar 22 orang, sapi yang dipelihara sekitar hampir

100 ekor. Gunungbayan menggandeng sejumlah pihak

dalam mewujudkan program peternakan sapi ini, di

antaranya Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Si-

luq Ngurai, Dinas Pertanian Kutai Barat, dan Peme-

rintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam perjalanannya, Gunungbayan memper-

luas kawasan ternak dengan tambahan 32 hektare

untuk menunjang area padang pakan. Sebelum benar-

benar siap jadi padang gembala, Gunungbayan mela-
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Salah satu program terbaik lainnya dalam pemanfaatan lahan bekas tambang, disajikan oleh PT Gunungbayan Pratamacoal. Anak usaha Bayan Group ini,
mengembangkan peternakan sapi di lahan pasca-tambang sejak tahun 2016 lalu.
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kukan reklamasi sekaligus revegetasi terlebih dahulu,

dengan pemilihan jenis rumput khusus sebagai cover

crop yang cocok untuk pakan ternak.

Selama pemeliharaan, sapi mendapatkan ekstra

perawatan agar tumbuh dengan optimal. Untuk sapi

pejantan, dapat naik ke tahap penggemukan. Sedang-

kan sapi betina, bisa digunakan sebagai indukan baru

untuk proses pembiakan lagi. Program penggemukan

berlangsung selama empat bulan, sebelum sapi siap

untuk dijajakan ke pasar.

Di dalam areal ini, tersedia biogas untuk keper-

luan memasak dan penerangan lampu-lampu ken-

dang. Biogas diproses dari kotoran sapi. Berkat kema-

juan dan inovasi yang ada, Gunungbayan berkali-kali

menyabet penghargaan, mulai dari tingkat Bupati Kutai

Barat pada tahun 2018, dari Gubernur Kalimantan

Timur pada tahun 2019, dan dari Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tahun

2020.

Bergeser ke Kabupaten Paser, lokasi yang berse-

belahan dengan lokasi ibu kota Negara Penajam Paser

Utara, ada raksasa batu bara yang membangun perta-

nian terpadu atau di lahanintegrated farming system

bekas tambang, yaitu PT Kideco Jaya Agung, anak usa-

ha PT Indika Energy Tbk, yang saban tahun mempro-

duksi emas hitam sekitar 34 juta ton.

Pertanian terpadu Kideco dibangun dengan luas

lahan 6,5 hektare. Konsepnya menggabungkan perke-

bunan hortikultura, peternakan, dan ekowisata. Selain

itu, ada juga budi daya perikanan, pusat pelatihan ma-

syarakat, dan pengolahan limbah kompos. Di area ter-

sebut, masyarkat menernak sapi, kambing, ayam kam-

pung, bebek, kelinci, dan burung. Kolam-kolam ikan

terisi nila dan patin. Hortikulturanya ada sayur mayur,

buah-buahan dan jamur tiram. Sedangkan wahana

wisatanya ada dan .flying fox high rope

Pertanian terintegrasi ini disulap oleh Kideco

menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Kini, pengelolaannya secara mandiri dipegang penuh

oleh penduduk di lingkar tambang. Dalam mereali-

sasikan program tersebut, Kideco menggelontorkan

dana sekitar Rp 12 miliar, alokasinya mulai dari pem-

bangunan, permodalan, hingga pelatihan.

Ketua Kelompok Wanita Tani binaan Kideco,

Rosdiana mengatakan, ia rutin mengikuti berbagai

program pelatihan dan pembinaan. Hingga akhirnya, ia

mampu mengembangkan perkebunan sendiri di peka-

rangan rumahnya. Ia menanam sayuran seperti ba-

yam, kangkung, dan cabai di pekarangan. Penghasilan

yang dikantongi Rosdiana mencapai Rp 200-300 ribu

tiap pekan. Kemudian kolam ikan, dari sekali panen

tiap tiga bulan, ia mendapat penghasilan kotor sekitar

Rp 2 juta.

”Setelah adanya pertanian terpadu, kelompok-

kelompok tani di sekitar kami banyak yang belajar”

ungkap Rosdina.

Asalkan didukung perencaan dan pengelolaan

yang matang, area bekas pengerukan batu bara bisa

disulap jadi sumber rezeki yang berkelanjutan bagi

masyarakat lingkar tambang.
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Pertanian terintegrasi ini disulap oleh Kideco menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Kini, pengelolaannya secara mandiri dipegang penuh oleh
penduduk di lingkar tambang.
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S
ejumlah perusahaan tambang di Kalimantan

Timur memilih reklamasi bentuk lain, me-

manfaatkan lubang tambang untuk meno-

pang kebutuhan di lingkar tambang, mulai

dari sumber irigasi dan air bersih, budi daya

ikan, dan sebagainya. Tujuannya untuk menunjang ibu

kota negara Nusantara di masa mendatang.

Di Kutai Kartanegara misalnya, ada PT Bukit Bai-

duri Energi yang memanfaatkan danau bekas tambang

atau untuk mengairi sawah masyarakat. Lo-void

kasinya tak jauh dari area penampungan batu bara atau

stock pile. Perusahaan yang terafiliasi dengan Grup

Gadjah Tunggal ini, juga mengembangkan budi daya

ikan.

Kemudian PT Mutli Harapan Utama, membangun

penangkaran rusa dan peternakan sapi di areal rekla-

masi. Selain itu, pemegang Perjanjian Karya Pengusa-

haan Pertambangan Batubara yang baru mendapat

perpanjangan ini, juga memanfaatkan untuk sum-void

ber air bersih, bekerja sama dengan Perusahaan Dae-

rah Air Minum tingkat desa.

Pada akhir Maret lalu, Majalah TAMBANG mene-

mui Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kaltim, Fahmi Himawan di kantornya. Dalam durasi

sekitar setengah jam lebih, ia bercerita tentang rente-

tan regulasi yang dinilai masih minim soal tata kelola

void.

Ia menegaskan, Pemda Kaltim punya aturan yang

jauh lebih ketat dibanding pemerintah pusat soal pe-

ngelolaan lubang tambang. Namun demikian, setelah

kewenangan kini diambil alih pusat, ia khawatir pagar

aturan ini mengendur.

Fahmi mengulas banyak hal yang menjadi ca-

tatan soal reklamasi bentuk lain, utamanya terkait

pentingnya koordinasi lintas sektor. Berikut ini kutipan

wawancaranya.

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

Aturan soal reklamasi bentuk lain dinilai

belum detail, termasuk soal kriteria

lubang tambang yang dapat

dimanfaatkan masyarakat. Kaltim punya

aturan khusus untuk mengisi

kekosongan itu. Ranah Dinas

Lingkungan Hidup hanya bisa

memelototi amdal.

WAWANCARA FAHMI HIMAWAN, KABID TATA LINGKUNGAN DLH KALTIM

Fahmi Himawan

Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
Kaltim.
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Reklamasi bentuk lain semakin diminati untuk di-

kembangkan setelah pemerintah resmi menetap-

kan pembangunan ibu kota di Kaltim. Bagaimana

Anda melihatnya?

Terkait reklamasi bentuk lain, semangatnya ba-

gus. Namun kekhawatirannya, jangan sampai ini dija-

dikan alasan oleh perusahaan tambang untuk semau-

nya mengelola lubang tambang. Catatan dari kami, tiap

peruntukan dari reklamasi bentuk lain wajib disertai

kajian teknis, dan instansi terkait perlu membuat kri-

terianya.

Misalnya, untuk sumber air bersih, makavoid

harus disertai uji baku mutu. Dinas Kesehatan perlu

membuat kriterianya. Kemudian jika dimanfaat-void

kan sebagai budi daya ikan, maka Dinas Perikanan

mesti dilibatkan, dan perlu dibuatkan prosedurnya.

Ikan layak konsumsi itu harus tahu berapa kan-kan

dungan logam beratnya.

Demikian halnya untuk pariwisata, pem-void

bangkit surya terapung, antisipasi kebakaran hutan,

pengendali banjir, persawahan, peternakan, dan seba-

gainya. Semuanya harus melibatkan instansi teknis

untuk membuat standar dan kriteria pemanfaatan

void. Saat ini, belum ada regulasi yang mengatur secara

rinci mengenai itu.

Jika belum ada aturan yang rinci, lantas selama ini

bagaimana pengelolaan reklamasi bentuk lain yang

sudah ada? Acuannya ke mana?

Kami sudah mencoba membuat analisis secara

umum soal pemanfaatan di Kaltim, kurang lebihvoid

teridentifikasi ada 9 peruntukan, mulai dari untuk sum-

ber air bersih sampai pariwisata. Namun, ini hanya

gambaran umum, perlu ada kajian lebih lanjut dari

sektor terkait, harus disesuaikan dengan tata ruang dan

kesepakatan para .stakeholder

Aturan rinci itu misalnya soal luasan , inivoid

belum diatur dalam UU pertambangan, PP, dan Kep-

men dari Kementerian ESDM. Regulasinya hanya ada di

Permen LH Nomor 4/2012 tentang indikator tambang

ramah lingkungan, bahwa boleh seluas 20 persenvoid

dari luasan konsesi jika tambangya terkonsentrasi.

Kalau tambangnya terfragmentasi, boleh 30 persen.

Kami di Kaltim tidak mau pakai aturan ini. Terlalu

longgar.

Kami punya Perda Kaltim Nomor 8 Tahun 2013

tentang reklamasi pascatambang. Saya tegaskan, ini

hanya di Kaltim. Bahwa luasan hanya boleh 10void

persen dari area terganggu. Perbandingan persentase-

nya dengan area terganggu, bukan dengan luas konsesi

seperti Permen LH. Ini jelas beda. Aturan kami lebih

ketat.

Kalau DLH Kaltim sendiri, punya regulasi khusus?

Kami punya surat edaran Dinas LH Kaltim yang

dimandatkan kepada seluruh Kepala Dinas LH kota

dan kabupaten, bahwa jumlah yang tercantumvoid

dalam berkas studi kelayakan, harus disebutkan juga

dalam matriks rencana kelola lingkungan hidup (RKL)

dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL), ter-

masuk soal cara pengelolaannya, mulai dari stabilisasi

lereng, pengamanan, pemulihan, pengelolaan kualitas

air, hingga pemeliharaan.

Dulu tidak , jumlah tidak disebutkan difair void

dokumen lingkungan, hanya di berkas studi kelayakan

saja, sehingga kami tidak bisa mengontrol dan menga-

wasi. Kewenangan kami hanya di dokumen lingku-

ngan. Sementara studi kelayakan, itu ranahnya orang

geologi dan tambang.

Urutannya dari studi kelayakan, kemudiankan

dilanjutkan amdal atau dokumen lingkungan, lalu di-

turunkan lagi dalam rencana reklamasi (RR) dan ren-

Pemanfaatan void di Kaltim, kurang lebih teridentifikasi ada 9 peruntukan, mulai dari untuk sumber air bersih sampai pariwisata.
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cana pascatambang (RPT). Kami mengawal urusan

void pada dokumen lingkungan.

Bagaimana upaya DLH Kaltim untuk mengoptimal-

kan pengawasan yang terbatas hanya lewat doku-

men lingkungan itu?

Praktik di lapangan banyak masalah yang terjadi,

misalnya RR dan RPT tidak sesuai dengan dokumen

lingkungan, lalu amdal tidak sesuai dengan studi kela-

yakan, atau terjadi perubahan studi kelayakan tapi ti-

dak melakukan perubahan amdal. Ini harusnya dika-

wal supaya konsisten dan linier. Kalau berubah-ubah,

pengawasannya sulit.

Kalau boleh berpendapat, sebenarnya kami di

DLH tidak mendukung adanya lubang tambang. Sebisa

mungkin tiap operasi tambang harus menutup ,void

revegetasi. Tidak boleh menyisakan lubang. Tapi kare-

na menurut studi kelayakan, pertambangan batu bara

terbuka pasti meninggalkan , kami bisa apa?void

Contoh tambang batu bara terbuka yang akhir ope-

rasinya tidak menyisakan void, ada ?

Rasa-rasanya, secara teknis perusahaan tambang

bisa saja tidak menyisakan di ujung operasinya,void

ada contohnya satu perusahaan di Kaltim. Tapi kalau

pertimbangannya dari aspek ekonomis, itu beda soal.

Kami tidak membuat regulasi soal boleh atau

tidak memanfaatkan . Kami hanya memberikanvoid

rambu-rambu lewat ketentuan dalam analisis dampak

lingkungan (amdal), bahwa itu harus dijaga sam-void

pai akhirnya bisa diserahkan ke pemerintah. Selama

pemeliharaan, pelaku usaha menanggung semua bia-

yanya. Itu sudah dihitung dalam studi kelayakan sejak

awal. Aneh jadinya kalau pemerintah sibuk memi-

kirkan reklamasi lubang-lubang yang terbengkalai, ter-

utama yang ada di sekitar ibu kota Nusantara seperti

sekarang.

Bagaimana dengan lubang yang ditinggal oleh pe-

nambang ilegal?

Kalau ini lain soal. Pilihannya hanya satu, pene-

gakan hukum.

Ketika perusahaan tambang mengajukan konversi

dari reklamasi revegetasi ke reklamasi bentuk lain,

apa saja tantangannya?

Sebenarnya tidak ada masalah dengan peruba-

han itu, asalkan dikomunikasikan dengan baik. Seti-

daknya dokumen-dokumen tadi, mulai dari studi

kelayakan, amdal, RR dan RPT, bisa diakses oleh lintas

sektor, lintas organisasi perangkat daerah jika kewena-

ngannya di daerah, atau lintas kementerian jika kewe-

nangannya di pusat. Jadi bisa dikoordinasikan. Ini perlu

dibangun supaya reklamasi bentuk lain tertata dengan

baik.

Konversi dapat diselesaikan pada tataran regulasi

maupun implementasi di lapangan. Masalah muncul

kalau dikonversi menyisakan , tapi tidak melaku-void

kan stabilisasi lereng, pengamanan, dan sebagainya

yang menjadi amanah.

Soal koordinasi lintas sektor yang masih minim, apa

masalah yang paling sering terjadi?

Sering terjadi tidak sinkron antara amdal dengan

RR dan RPT. Misalnya di amdal disebutkan suatu peru-

sahaan akan meninggalkan lima , tapi dalam RRvoid

dan RPT ternyata ada tujuh . Kami sendiri di DLHvoid

tidak berwenang sampai ke RR dan RPT, tapi hanya di

amdal.

Untuk itu, kami buat surat edaran Dinas LH Kaltim

tadi, kami minta jumlah harus disebutkan di am-void

dal, mengikuti berapa jumlah yang ada di studi kela-

yakan. Supaya RR dan RPT bisa kita kunci, tidakvoid

bertambah.

Tapi masalahnya studi kelayakan itu bisa beru-

bah. Perusahan dapat mengajukan revisi, misalnya ka-

rena pengembangan kapasitas produksi. Jumlah void

jadi bertambah. Mereka mengubah studi kelayakan,

namun tidak melakukan revisi amdal, sehingga kami

tidak tahu.

Kewenangan soal tata kelola pertambangan, terma-

suk aspek lingkungan, kini beralih dipegang peme-

rintah pusat. Tanggapan Anda?

Kami hanya bisa titip, kami di Kaltim punya

regulasi yang lebih ketat, hanya boleh seluas 10void

persen dari area terganggu. Semoga ini tetap dijaga dan

dikawal jangan sampai ditinggalkan.
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Kaltim punya regulasi yang lebih ketat, void hanya boleh seluas 10 persen dari
area terganggu.
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Aturan soal reklamasi bentuk lain dinilai belum detail,
termasuk soal kriteria lubang tambang yang dapat
dimanfaatkan masyarakat.
Kaltim punya aturan khusus untuk mengisi kekosongan itu.
Ranah Dinas Lingkungan Hidup hanya bisa memelototi amdal.
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D
I tengah hamparan gurun pasir Mongolia,

tambang Oyu Tolgoi sama sekali tak per-

nah tidur. Deru mesin terus menyala tanpa

jeda. Saban tahun, tambang yang dikelola

Rio Tinto, perusahaan raksasa Inggris-

Australia ini, memproduksi tembaga hingga 430.000

ton, dan emas sekitar 12 ton, setahun. Oyu Tolgoi di-

perkirakan memiliki cadangan sebesar 46 juta ton.

Pada akhir Maret lalu, RioChief Executive Copper

Tinto, Bold Baatar menyebut, pihaknya ingin memutus

hubungan bisnis dengan Rusia. Selama ini, Oyu Tolgoi

membeli bahan bakar dengan jumlah besar dari Negeri

Beruang Merah.

Invasi Rusia ke Ukraina membuat sejumlah nega-

ra berang, termasuk Australia. Rio Tinto terdesak harus

ikut ambil sikap. Rio Tinto mengumumkan ingin meng-

hentikan kemitraannya dengan Rusia untuk pasokan

bahan bakar di Oyu Tolgoi. Namun, rencana itu tak

mudah dilakoni.

Secara geografis, Mongolia berbatasan langsung

dengan Rusia di sisi utara, berbatasan dengan Tiong-

kok di sisi selatan dan timur. Sulit bagi Rio Tinto beralih

mencari pemasok lain untuk tambang yang beroperasi

sejak tahun 2013 itu. Opsinya amat terbatas.

”Rio Tinto mulai mencari alternatif, tapi peru-

sahaan tidak yakin dapat menghentikan sama sekali

pembelian dari Rusia,” kata Baatar.

Ia tahu Rio Tinto harus bisa menangani masalah

ini, demi mematuhi sanksi negara-negara Barat terha-

dap Moskow, yang kini menjalar pada sanksi boikot.

Rio Tinto tak sendirian. Perusahaan tambang dan ener-

gi kelas kakap lain juga menggulirkan aksi boikot ter-

hadap Rusia. Perusahaan itu, di antaranya, yaitu Glen-

core, Kinross, Equinor, British Petroleum, Shell,

ExxonMobil, ENI, dan Total Energies.

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

Sejumlah perusahaan tambang dan

migas kelas kakap memutus hubungan

bisnis dengan Rusia. Menaati sanksi

ekonomi dari negara-negara Barat atas

invasi ke Ukraina. Bisnisnya terhimpit

desakan politik.
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Rio Tinto juga sedang ancang-ancang memutus

kemitraan dengan Rusia di proyek kilang Queensland

Alumina Limited di Gladstone, Australia. Pemerintah

Australia telah menjatuhkan sanksi kepada Oleg Deri-

paska, seorang miliader Rusia. Deripaska mengenda-

likan hampir 45 persen saham EN+ Group, konsorsium

aluminium dan listrik Rusia. EN+ Group merupakan

pemegang saham utama di perusahaan Rusia, Rusal

yang memiliki 20 persen saham di kilang Queensland

Alumina.

Saat ini, Rusal mengoperasikan sembilan smelter

aluminium di dua negara, Rusia dan Swedia. En+

Group memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar

3,9 juta metrik ton aluminium, dengan melibatkan 90

ribu tenaga kerja.

Posisi rumit juga dialami Kinross Gold Corpo-

ration, perusahaan tambang emas asal Toronto, Kana-

da. Kinross punya dua proyek di Rusia, eksplorasi di

Blok Udinsk dan penambangan di Blok Kupol.

Proyek di Blok Udinsk kini sudah resmi dihen-

tikan. Sedangkan tambang Kupol, dengan jumlah kar-

yawan sekitar dua ribuan, kini dalam proses penang-

guhan.

Akibat sikap ini, Kinross diprediksi akan me-

ngalami dampak pada arus kas perusahaan sebesar

USD 466 juta. Sebagaian besar uang tunai dari tambang

Kupol tadinya akan dialirkan mendanai proyek pe-

ngembangan Blok Udinsk.

Tambang di Rusia berkontribusi pada total pro-

duksi emas Kinross sebesar 13 persen. Di luar itu, Kin-

ross mengelola tambang di Amerika Serikat, Brazil,

Ghana, Chili, Mauritania, dan Kanada. Hingga akhir

tahun lalu, capaian produksi emas Kinross sebesar 2

juta oz, dengan cadangan terbukti dan terkira sebesar

32 juta oz.

Pemerintah Rusia tak tinggal diam melihat aksi

dan niat hengkang berbagai perusahaan negara Barat

itu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan

bergerak menasionalisasi aset mereka. Setidaknya de-

Bold Baatar, Chief Executive Copper Rio Tinto.

Oyu Tolgoi setiap tahunnya, tambang yang dikelola Rio Tinto, memproduksi tembaga hingga 430.000 ton, dan emas sekitar 12 ton, setahun. Oyu Tolgoi diperkirakan
memiliki cadangan sebesar 46 juta ton.



mi menjaga kelangsungan hidup orang-orang Rusia

yang bekerja di perusahaan itu.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini digulirkan sebagai

serangan balas dendam, yang dinilai akan menyebab-

kan kerugian signifikan bagi perusahaan Barat yang

minggat akibat desakan politik negaranya itu.

Raksasa Mantap Hengkang

Glencore, perusahaan perdagangan komoditas

dan tambang asal Swiss, tengah meninjau kegiatan

bisnisnya di Rusia. Glencore memiliki saham pada En+

Group dan Rosneft, perusahaan pelat merah energi

Rusia. Glencore memiliki 10 persen saham di En+

Group.

Perusahaan minyak pelat merah Norwegia, Equi-

nor sudah lebih dulu mengumumkan sikapnya. Selu-

ruh perdagangan minyak dari Rusia ditutup. Selama

Maret, mestinya Equinor pegang kontrak pengiriman

empat kargo minyak, dua di antaranya dijual ke pelang-

gan Asia, yang ketiga kargo nafta untuk fasilitas penyim-

panan yang dikontrak Equinor, dan yang keempat kar-

go bahan baku untuk kilang Mongstad di Norwegia.

Selama lebih dari 30 tahun, Equinor telah menan-

capkan taji bisnisnya di Rusia. Pada 2012 silam misal-

nya, Equinor meneken perjanjian kerja sama dengan

Rosneft. Semua kemitraan kini bubar. Hingga akhir

tahun lalu, Equinor tercatat memiliki aset tidak lancar

senilai USD 1,2 miliar di Rusia.

Produksi minyak Equinor di Rusia mencapai 25

ribu barel setara minyak per hari (boepd). Eksposur

tersebut tergolong kecil bila dibandingkan total pro-

duksi Equinor secara global, yang mencapai sekitar 2

juta boepd.

”Kami menghentikan investasi baru pada bisnis

di Rusia, dan kami keluar dari usaha patungan kami

dengan cara yang konsisten,” kata Chief Executive

Officer Equinor, Anders Opedal.

Sikap ekstrem dilakukan oleh British Petroleum,

perusahaan migas yang bermarkas di London. Kepe-

milikan saham di Rosneft sejak tahun 2013 yang hampir

20 persen, bakal dilepas. Bahkan, dua petinggi BP yang

menjabat di dewan eksekutif Rosneft menyatakan

balik kanan, undur diri. Mereka adalah Bernard Looney

dan Bob Dudley.

Bagi BP, Rosneft terbilang aset penting. Rosneft

menyumbang sekitar setengah dari cadangan minyak

dan gas BP, serta menyumbang sepertiga dari produksi

tahunan. Sebaliknya bagi Rosneft, BP merupakan mitra

bisnis krusial, menjadi investor Barat terbesar di Rusia

setelah Total Energies dan Shell.

Pemerintah Rusia tak memberi opsi banyak bagi

mereka yang keluar atau menangguhkan bisnisnya.

Pilihannya hanya dua, antara rela disita atau sudi di-

ambil alih. Situasi dapat kembali membaik jika Mos-

kow berhasil membuat Barat mengendurkan sanksi

boikot ekonomi.
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Glencore, perusahaan perdagangan komoditas dan tambang asal Swiss, tengah meninjau kegiatan bisnisnya di Rusia. Glencore memiliki saham pada En+ Group
dan Rosneft, perusahaan pelat merah energi Rusia.
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S
ejak Rusia memulai invasinya ke Ukraina pa-

da akhir Februari lalu, gelombang solidaritas

dari korporat Barat datang silih berganti.

Sejumlah perusahaan tambang menggelon-

torkan donasi, baik yang punya hubungan

bisnis secara langsung dengan Rusia dan Ukraina atau-

pun tidak. Mereka menyumbang dana kemanusiaan,

sembari melayangkan kecaman atas serangan yang

hingga akhir Maret lalu, menelan korban sipil hampir

seribuan nyawa itu.

Newmont

Newmont Corporation, perusahan tambang asal

Amerika Serikat yang merupakan produsen emas

kedua terbesar dunia, memberikan komitmen donasi

sebesar USD 5 juta. Dana ini akan digunakan untuk

mendukung upaya kemanusiaan terkait dengan pe-

rang yang sedang berlangsung di Ukraina.

Newmont menyalurkan dukungan itu lewat lem-

baga donasi CURE, Palang Merah Amerika, dan Korps

Medis Internasional. Misi ketiga organisasi tersebut

memberikan bantuan dan pasokan medis kepada me-

reka yang membutuhkan, dan secara aktif bekerja di

Ukraina dan negara-negara tetangga untuk menolong

jutaan orang yang terkena dampak perang.

Di Indonesia, Newmont membuka salah satu

tambang tembaga dan emas terbesar yang kini dikelola

oleh PT Amman Minerals Nusa Tenggara. Selain itu,

Newmont juga pernah menjala emas di Minahasa Uta-

ra, Sulawesi Utara.

BHP Billiton

BHP Billiton, perusahaan kenamaan asal Aus-

tralia, mengumumkan rangkaian donasi senilai USD 5

juta. Perusahaan yang meninggalkan banyak jejak tam-

bang di Indonesia ini, mengalokasikan dana sebesar

USD 2 juta untuk penyediaan tempat tinggal, makanan,

dan akses ke perawat medis bagi 4 juta pengungsi

Ukraina di negara tetangga, yang mencari perlindu-

ngan untuk beberapa bulan mendatang.

Kemudian, alokasi sebesar USD 2 juta digelontor-

kan untuk warga sipil yang masih tinggal di Ukraina,

yang hidup di tengah padang konflik. Tujuannya untuk

membuka akses pada kebutuhan pokok, seperti maka-

nan, pakaian, perawatan medis, dan sebagainya. Sisa-

nya, donasi sebesar USD 1 juta akan dikucurkan untuk

menjaga fungsi sosial di daerah-daerah terdampak,

mendorong berbagai prakarsa untuk mempertahan-

kan kedaulatan Ukraina dengan menggandeng peme-

rintah setempat dan organisasi masyarakat sipil.

BHP Billiton selama berkiprah di Indonesia, per-

nah memegang tujuh konsesi pertambangan batu bara

yang mencakup 355 ribu hektare di Kalimantan Te-

ngah. Perusahaan ini juga menjadi agen pemasaran

eksklusif bagi perusahaan yang mengoperasikan enam

tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Nama BHP

Billiton lumayan melegenda di Tanah Air.

Rio Tinto

Rio Tinto tengah menghadapi dilema memutus

pasokan bahan bakar untuk tambang Oyu Tolgoi di

Mongolia, yang selama ini dipenuhi dari Rusia. Meski

demikian, Rio Tinto tetap menegaskan sikapnya me-

ngecam invasi Rusia ke Ukraina.

GELOMBANG DONASI PARA RAKSASA
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D
i hadapan senator Senayan, Nicke Widya-

wati tanpa canggung menyatakan minat-

nya ingin membeli minyak mentah murah

dari Rusia, mengikuti langkah sejumlah

perusahaan kilang asal India dan China.

Pada akhir Maret lalu, bos Pertamina itu diundang rapat

dengan Komisi VI DPR R.

Nicke tergiur dengan diskon yang ditacrude -

warkan Rusia setelah dicekal negara-negara Barat.

Nilai kortingnya mencapai USD 25 per barel dari harga

patokan minyak Brent, yang hingga akhir Maret masih

bertahan di atas USD 100 per barel.

Untuk memuluskan niatnya, Nicke sowan ke Ke-

menterian Luar Negeri dan Bank Indonesia. Tujuannya

untuk mengantisipasi isu politis, di mana negara-nega-

ra Barat telah menjatuhkan sanksi boikot terhadap

Moskow.

Invasi Rusia ke Ukraina membuat perusahaan-

perusahaan minyak raksasa menghentikan kemitraan-

nya. Sejumlah perusahaan energi asal Barat memu-

tuskan hengkang dan meninjau ulang bisnisnya de-

ngan Rusia, seperti British Petroleum, Shell, Exxon-

Mobil, ENI, dan Total Energies.

” -Di tengah situasi geopolitik kita melihat ada ke

sempatan untuk membeli minyak Rusia dengan harga

yang baik. Tidak ada masalah sepanjang perusahaan

yang kita tidak terkena sanksi. Untuk pembayarandeal

mungkin nanti melalui India. kata Nicke.”

Nicke menitahkan Direktur Utama PT Kilang Per-

tamina Internasional, Taufik Aditiyawarman untuk me-

ngeksekusi rencana pembelian minyak dari Negeri Be-

ruang Merah itu. Pertamina memang punya koneksi

khusus dengan Rusia. Pertamina dan Rosneft, pelat

merah Rusia, berkongsi akan membangun proyek

kilang di Tuban, Jawa Timur. Kedua-grass root refinery

nya membentuk perusahaan patungan PT Pertamina

Rosneft Pengolahan.

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

Perusahaan energi dan tambang Rusia

tercatat punya jejak bisnis di Indonesia.

Sempat menjanjikan investasi jumbo

membangun bauksit, tapismelter

berakhir tanpa kejelasan. Terbaru,

Rosneft dan Pertamina berkongsi akan

membangun kilang di Tuban, Jawa

Timur. Proses pembebasan lahan

membuat warga desa menjadi miliader

dadakan, sempat viral tahun lalu.
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Kilang Tuban sempat menjadi perbincangan ka-

rena membuat warga di sejumlah desa di Kecamatan

Jenu menjadi miliarder dadakan. Mereka mendapat

ganti untung yang fantastis dari pembebasan lahan

area operasional. Tak lama setelah menerima kom-

pensasi, ratusan mobil dari berbagai merek seri terbaru

membanjiri sudut-sudut desa, terparkir di rumah-ru-

mah warga. Tiap warga desa yang rela melepas lahan-

nya, mendapat fulus mulai dari ratusan juta hingga

miliaran rupiah.

Proyek kongsi Pertamina Rosneft di kilang Tuban

ditaksir akan menelan biaya mencapai Rp 200 triliun

lebih, dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2026

mendatang. Kilang Tuban akan memiliki kapasitas 300

ribu barel per hari. Kualitas produksi akan berstandar

Euro 5, peringkat emisi terendah kedua.

Pertamina memastikan agenda bisnis dengan

Rosneft di Tuban tak akan mundur, meskipun situasi

dunia sedang memboikot Moskow. Direktur Jenderal

Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji

memastikan jika eskalasi konflik Rusia-Ukraina tidak

berdampak pada investasi Pertamina Rosneft.

” -Kita belum melihat pengaruh ini terhadap pro

yek Rosneft di Tuban, ujarnya.”

Janji Manis Smelter Bauksit

Jauh sebelum Rosneft bermitra dengan Perta-

mina, perusahaan besar asal Rusia lainnya pernah

mencoba menancapkan sayap bisnis di Indonesia.

Meskipun belakangan hilang rimbanya.

Oleg Deripaska, -seorang miliader asal Rusia, sem

pat bertandang ke Indonesia pada tahun 2013 silam.

Pengendali 45 persen saham EN+ Group, konsorsium

aluminium dan listrik Rusia itu, berjanji akan memba-

ngun pabrik pengolahan bauksit di Tanah Air dengan

investasi mencapai USD 6 miliar. Kala itu, Deripaska

masuk dengan bendera United Company Rusian Allu-

mina (UC Rusal), perusahaan yang mayoritas saham-

nya dipegang dan memiliki pabrik aluminaEN+ Group

di belasan negara.

Rusal menunjukkan minat besar untuk berinves-

tasi di Indonesia. Kata Deripaska, sejak lama Rusal me-

ngincar pasar di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indo-

nesia. Pasar Asia Tenggara memiliki keunggulan

sendiri di dunia pertambangan global.

Namun dalam perkembangannya, janji investasi

itu perlahan mengerut turun jadi USD 3 miliar. Ditam-

bah lagi, untuk masuk ke Indonesia, Rusal minta imbal

balik soal ketegasan sikap pemerintah agar melarang

ekspor mineral mentah, pada Januari 2014.

Sebulan berselang setelah larangan ekspor terse-

but diterapkan, Rusal menandatangani perjanjian kerja

sama dengan PT Arbaya Energi, anak usaha dari

Satma-rindo Group yang kala itu dipimpin Suryo

Bambang Sulisto, Ketua Umum Kamar Dagang

Indonesia (Kadin). Keduanya akan mengembangkan

pabrik pe ngolahan bauksit di lahan seluas 25 ribu-

hectare, di Kalimantan Barat.

Sejak awal, para petinggi Rusal masuk ke Indo-

nesia lewat pintu Kadin. Kemudian melebar ke Menteri

Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, dan sejumlah

politisi serta pejabat.

Kesepakatan Rusal dan Arbaya menjadi puncak

yang menyulut konflik di lingkaran pengusaha. Banyak

pihak menilai kebijakan larangan ekspor mineral yang

digulirkan pemerintah pada tahun 2014 itu, sarat ke-

pentingan asing dan tidak memihak pengusaha na-

sional. Rusal dalangnya.

Sejumlah asosiasi pertambangan yang tergabung

dalam satuan tugas hilirisasi bentukan Kadin, mundur.

Mereka adalah Indonesia Mining Association (IMA),

Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo),

dan Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indo-

nesia (AP3BI). Mereka menilai satuan tugas di bawah

Kadin melenceng dari misi awal yang dicanangkan.

Tadinya, satuan tugas hilirisasi dan asosiasi me-

nyepakati syarat bauksit yang boleh ekspor, yaitu mele-

wati proses pengolahan mulai dari pemecahan, mem-

buat dalam ukuran tertentu, pencucian hingga penge-

ringan. Disepakati bahwa batas pengolahan ini sampai

menghasilkan bauksit dengan kadar hingga 40 persen

alumina. Ini yang sudah dilakukan para pengusaha di

asosiasi. Tapi, kesepakatan tersebut secara sepihak

dibatalkan dan ditolak Menko Hatta Rajasa.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit yang

juga bos PT Harita Prima Abadi Mineral saat itu, Erry

Sofyan menilai, perjanjian kerja sama antara Rusal dan

Arbaya hanya akal-akalan untuk meningkatkan nilai

perusahaan dan menambah portofolio yang dapat me-

ngerek harga saham. Sejak perjodohan dengan Arbaya

diteken, saham Rusal di bursa Hong Kong langsung

melejit.

Rusal dianggap membohongi Pemerintah Indo-

nesia. Kini, nasib proyek Rusal dan Arbayasmelter

tenggelam tanpa kejelasan.

Arbaya bukan satu-satunya perusahaan nasional

yang sempat menandatangani perjanjian investasi hi-

liriasi bauksit dengan Rusal. Jauh sebelum itu, pada

tahun 2007, Rusal juga pernah menjalin kongsi dengan

PT Antam Tbk. Kemudian terjadi krisis moneter pada

2008. Setelah dilakukan kaji ulang, kerja sama ini pun

berakhir.

Iming-iming investasi jumbo pabrik pengolahan

bauksit dari Rusal, dinilai sebatas janji manis belaka.

Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamian
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P
EMERINTAH Australia dan India mengukuh-

kan kerjasamanya untuk mencari dan me-

ningkatkan cadangan mineral kritis. Untuk

kemitraan itu, pemerintah Australia meng-

alokasikan Aus $5,8, sekitar Rp 86 miliar,

untuk kerjasama selama tiga tahun itu. ”Australia dan

India adalah mitra alami untuk berbagi prioritas stra-

tegis dan ekonomi. Kemitraan ini akan mendukung

investasi India lebih lanjut ke dalam proyek mineral

kritis di Australia,” demikian disampaikan Menteri

Sumber Daya dan Air, Keith Pitt, 13 Maret lalu.

Keith menjelaskan, kerja sama ini diyakini mam-

pu menjawab tantangan dalam menyediakan sumber

daya teknologi baru yang digunakan di sektor-sektor

seperti pertahanan, kedirgantaraan, otomotif, energi

terbarukan, telekomunikasi, dan teknologi agri.

”Ekonomi India yang tumbuh cepat akan men-

ciptakan lebih banyak peluang perdagangan dan in-

vestasi. Penting bagi Australia untuk terus membangun

hubungan dekat dengan India,” lanjutnya. Melalui ker-

jasama ini, Australia dan India akan bekerjasama untuk

menguber keberadaan mineral kritis, yang banyak

digunakan untuk produk berteknologi tinggi.

Mineral kritis sering disebut sebagai mineral masa

depan. Mineral ini diperlukan untuk produk bertek-

nologi tinggi, dan memanfaatkan energi yang lebih

bersih, seperti pada kendaraan bermotor listrik.

Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Uni Ero-

pa termasuk Inggris Raya, mengurutkan mineral kritis

mulai dari unsur tanah jarang, galium (Ga), indium (In),

tungsten (W), unsur golongan platinum (PGE) yakni

Dunia sangat tergantung pada China

dalam hal mineral tanah jarang. India

dan Australia bekerjasama untuk

mencari mineral tanah jarang.

Indonesia perlu mengintensifkan

pencarian mineral tanah jarang.

Ketergantungan pada China harus

dikurangi

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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platinum (Pt), paladium (Pd), kobalt (Co), niobium

(Nb), magnesium (Mg), molibdenum (Mo), antimon

(Sb), litium (Li), vanadium (V), nikel (Ni), tantalum

(Ta), telurium (Te), kromium (Cr), dan mangan (Mn).

Adapun mineral tanah jarang mencakup unsur

skandium (Sc), lantanum (La), cerium (Ce), praseo-

dymium (Pr), neodymium (Nd), promethium (Pm),

samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd), ter-

bium (Tb), dysprosium (Dy), holmium (Ho), erbium

(Er), thulium (Tm), ytterbium (Yb), lutetium (Lu), dan

yttrium (Y).

Dalam rilis terbaru, Badan Survei Geologi Ame-

rika Serikat (USGS) memasukkan komoditi nikel seba-

gai mineral kritis. Di daftar paling anyar itu, terdapat 15

komoditas lebih banyak dibanding daftar mineral kritis

pertama yang dibuat di tahun 2018. Penambahan ini

berasal dari pemisahan elemen tanah jarang dan ele-

men kelompok platinum.

Pertengahan Februari silam, pemerintah Indone-

sia menandatangani kerjasama dengan pemerintah

Korea Selatan untuk mengembangkan mineral kritis.

Kerja sama ini dikukuhkan dalam sebuah Memoran-

dum of Understanding (MoU), pada 21 Februari lalu di

Jakarta, sebagai tindak lanjut pertemuan The Indo-

nesia – Korea Energy Forum (IKEF).

”Melalui MoU ini kedua negara dapat bertukar

informasi dan sumber daya manusia di sektor mineral

kritis, serta mendukung kerja sama proyek antarsektor

swasta kedua negara,” ungkap Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. Ia hadir

bersama Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Re-

publik Korea Moon Sung Wook. Penandatanganan

MoU dilakukan Direktur Jenderal Mineral dan Batu-

bara, Ridwan Djamaluddin, dengan Direktur Jenderal

Kebijakan Sumber Daya Industri, Kementerian Per-

dagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan.

****

Peran mineral tanah jarang akan semakin pen-

ting, di tengah dunia yang terus mendorong pengem-

bangan energi bersih. Pemanfaatannya sangat berva-

riasi. Mulai dari untuk pembangkit energi nuklir, kimia,

katalis, elektronik, paduan logam, dan optik. Mineral

tanah jarang juga digunakan untuk berbagai jenis pe-

ralatan dalam kehidupan, seperti untuk memori kom-

puter, cakram padat (DVD), baterai isi ulang, telepon

seluler, konverter katalis kendaraan bermotor, magnet,

dan lampu neon.

Sejauh ini Cina masih menjadi penghasil terbesar

mineral tanah jarang. Berdasarkan data USGS pada

2020, China memproduksi 140.000 metrik ton. Diikuti

Amerika Serikat dengan produksi 38.000 MT, dan

Myanmar dengan produksi 30.000 MT. Negara lainnya,

total produksinya hanya di bawah 25.000 metrik ton.

Situasi berbeda dengan Indonesia, yang sempat

cukup ramai mendiskusikan potensi mineral tanah

jarang. Sayangnya, data potensi dan sumber daya mi-

neral tanah jarang di Indonesia belum ada. Eksplorasi

yang mendalam belum intensif dilakukan.

KOMODITI

Dunia sangat tergantung pada China dalam hal mineral tanah jarang.
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Potensi unsur tanah jarang di Indonesia diyakini

cukup besar, karena hampir semua potensi pertam-

bangan mengandung mineral tersebut. Badan Geologi

Kementerian ESDM melakukan kajian untuk mengeta-

hui potensi sumber daya mineral tanah jarang pada

endapan di kawasan Pulau Bangka pada 2014.tailing

Hasil kajian menunjukkan, potensinya mencapai

52.000 ton. Potensi unsur tanah jarang juga terdapat di

Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Sekarang tinggal bagaimana Indonesia mendo-

rong agar eksplorai mineral tanah jarang ditingkatkan.

Apalagi Indonesia sedang giat mendorong investasi

dan pengembangan industri baterai EV. Pemanfaatan

mineral tanah jarang untuk kendaraan listrik, baterai

kendaraan listrik, dan tenaga nuklir dapat mendorong

upaya mewujudkan energi bersih.

Indonesia juga berpeluang untuk bekerja sama

dengan negara lain untuk mengembangkan mineral

tanah jarang. Bila Indonesia menjadi produsen mineral

tanah jarang, ini dapat mengurangi ketergantungan du-

nia terhadap China. Harga mineral pun menjadi lebih

kompetitif.

Indonesia juga dapat memanfaatkan pengemba-

ngan mineral tanah jarang untuk mewujudkan energi

bersih guna memenuhi target bauran energi bersih

nasional di masa mendatang. Indonesia berkomitmen

untuk mencapai emisi net-zero pada tahun 2060, atau

sesegera mungkin berdasarkan pernyataan COP26.

Direktur Jenderal Minerba, Ridwan Djamaluddin,

pernah menyatakan bahwa diperlukan eksplorasi ma-

sif di tengah tantangan geografis yang dimiliki Indo-

nesia, untuk memburu potensi mineral tanah jarang.

”Namun, eksplorasi kita tidak bisa sepenuhnya meniru

apa yang dilakukan oleh negara lain. Sehingga kita

belum melakukan pendalaman yang sesuai dengan

konfigurasi geografi Indonesia,” jelasnya. ”Hingga saat

ini secara spesifik pemerintah belum memiliki rencana

yang sangat khusus, termasuk regulasi pengembangan

mineral tanah jarang,” kata Ridwan.

Direktorat Jenderal EBTKE telah menggunakan

teknologi baterai untuk keperluan pembangkit listrik

tenaga surya (PLTS). Teknologi baterai untuk kenda-

raan dapat dikategorikan lagi menjadi berbasis NCA

( ), NMC (Nickel Cobalt Aluminium Oxide Nickel Manga-

nese Cobalt Oxide), dan LFP (Lithium Ferro Phos-

phate).

Penggunaan teknologi baterai untuk kendaraan

listrik merupakan upaya mengurangi emisi, sesuai

dengan rencana energi nasional, dan untuk mengura-

ngi penggunaan bahan bakar fosil agar bauran energi

baru dan energi terbarukan (EBT) dapat tercapai.

”Targetnya, 2,1 juta kendaraan listrik roda empat,

dan 13 juta kendaraan roda dua, pada 2025,” ujar Direk-

tur Konservasi Energi, Hariyanto, pada webinar Pelu-

ang Mineral Kritis Indonesia. Bila target itu tercapai,

diperlukan kapasitas baterai sebesar 113,8 GWh atau

setara 758.963 juta ton material lithium ion untuk ken-

daraan listrik, dan sebesar 3,9 GWh atau setara dengan

26.225 ton lithium ion untuk PLTS pada 2030.

”Baterai menjadi komponen kunci yang akan

menentukan kehandalan kendaraan itu sendiri. Bate-

rai akan mempengaruhi harga keekonomian dari ken-

daraan listrik ke depannya”, pungkasnya.
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D
i tengah kemajuan teknologi, kebutuhan

akan mineral tertentu juga meningkat. Pe-

rannya semakin penting, namun cada-

ngan dan pasokannya berpotensi ter-

ganggu. Beberapa negara seperti Amerika

Serikat dan Australia, sudah punya daftar komoditi

yang masuk kelompok mineral kritis. Indonesia belum

memiliki daftar mineral kritis.

”Kementerian ESDM sedang mengkaji kriteria

dan definisi mineral kritis di Indonesia, dan menentu-

kan jenis mineral dan unsur yang masuk kategori kri-

tis,” terang Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM,

Dr. Ir. Eko Budi Lelono.

Eko menyelesaikan pendidikan S1 di Teknik Geo-

logi Universitas Gadjah Mada. Ia kemudian melanjut-

kan pendidikan di University of London, mengambil ju-

rusan Philosphy of Geology. Eko ditunjuk sebagai K-

epala Badan Geologi pada tahun 2020. Sebelumnya ia

menjabat kepala Pusat Survei Badan Geologi. Berikut

petikan wawancaranya.

Beberapa negara seperti Amerika Serikat atau Aus-

tralia telah memiliki daftar mineral kritis. Bagaima-

na dengan Indonesia?

Saat ini Indonesia melalui Kementerian ESDM

sedang menyusun kajian untuk menentukan kriteria

dan mendefinisikan mineral kritis, dan menentukan

jenis mineral dan unsur yang masuk kategori kritis.

Direncanakan hasilnya dipublikasikan pada se-

mester II tahun 2022. Tujuannya untuk menjadi bahan

rekomendasi di dalam pengambilan kebijakan eksplo-

rasi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian.

Dalam penyusunan daftar, apakah ada standar

khusus sehingga suatu mineral ini masuk dalam ke-

lompok mineral kritis?

Saat ini beberapa negara atau Kawasan, terma-

suk Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah menyusun

kriteria dan pengelompokan mineral kritis. Berbagai

pendekatan untuk menyusun kriteria sudah dikem-

bangkan dan dilakukan, namun sampai saat ini tidak

ada standar yang baku untuk menentukan kekritisan

mineral secara internasional.

Hampir semua studi tentang mineral kritis meng-

gunakan pendekatan konsep kekritisan yang menca-

kup dua dimensi kekritisan. Pertama, risiko gangguan

pasokan atau risiko pasokan. Kedua, hubungan keeko-

nomian material atau dampak ekonomi yang di-

akibatkan oleh kekurangan pasokan. Nilai komersial

bergantung pada kebutuhan teknologi terkini, keter-

sediaan sumber daya, dan harga komoditas di pasar

dunia. Dalam periode tertentu, mineral kritis akan sela-

lu dinamis berubah.

Bagaimana kegiatan eksplorasi dilakukan untuk mi-

neral-mineral yang masuk kategori kritis?

Harus diakui bahwa saat ini industri pertam-

bangan masih fokus pada ekstraksi produk utama.

Mineral kritis sebagian besar merupakan mineral iku-

tan dalam produk tersebut. Kombinasi produk akan

memungkinkan ekstraksi secara ekonomis. Kerjasama

ahli geologi, tambang, metalurgi, dengan industri mine-

ral diharapkan dapat membuat mineral kritis dapat

diekstraksi secara ekonomis.

Saat ini Badan Geologi sedang menyelidiki po-

tensi mineral kritis di Indonesia yang berasosiasi de-

ngan batuan seperti granitik yang masuk kategori ele-

men tanah jarang, seperti lantanida, juga pasir besi

seperti vanadium.

Apakah bakal ada target penyelidikan atas mineral

kritis oleh Badan Geologi?

Kami membaginya ke dalam beberapa poin ter-

kait dengan target ini. Pertama, un-prospect discovery

tuk menemukan daerah prospek endapan litium dan

grafit. Apabila evaluasinya layak, dilanjutkan dengan

program .project discovery

KAMI SEDANG MENYELIDIKI

DR. Ir. EKO BUDI LELONO
KEPALA BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ESDM

Dr. Ir. Eko Budi Lelono, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM.
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Kedua yang bertujuan mene-project discovery

mukan elemen tanah jarang (regolith), besi, dan unsur

ikutan Ti, V, di pasir besi. Setelah evaluasi kelayakan,

kemudian diusulkan untuk jadi wilayah izin usaha

pertambangan (WIUP). Setelah WIUP ditetapkan, dila-

kukan lelang dan menjadi IUP. Kemudian dilakukan

kajian mineral ikutan.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui peng-

kayaan unsur-unsur ikutan kobal (Co), scandium (Sc),

kromium (Cr), PGM, dalam endapan nikel laterit, vana-

dium (V), gallium (Ga) dalam endapan bauksit. Lalu

titanium (ti) dan vanadium (V) dalam endapan pasir

besi.

Badan Geologi juga akan membangun kerja sama

uji ekstraksi dan pemurnian dengan lembaga-lembaga

terkait baik universitas, BATAN, ataupun Tekmira.

Dalam berbagai daftar mineral kritis di beberapa

negara, unsur mineral tanah jarang selalu masuk di

dalamnya. Bagaimana potensi mineral tanah jarang

di Indonesia?

Terkait dengan deposit mineral tanah jarang di

Indonesia bisa dilihat dalam gambar tabel 2.

Sebagaimana diketahui, logam tanah jarang (LTJ)

terdiri dari 17 unsur yaitu 15 unsur dari grup lantanida

ditambah Y (yttrium) dan Sc (scandium). Semuanya

memiliki kesamaan sifat kimia sehingga keberadaan-

nya biasanya didapat secara bersama dalam suatu

mineral pembawa logam tanah jarang.

Di Indonesia, mineral pembawa logam tanah

jarang yang sudah terkonfirmasi di antaranya adalah

monasit dan xenotim dari pertambangan timah. Unsur

logam tanah jarang di dalam mineral monasit dido-

minasi La (lanthanum), Ce (cerium), Nd (neobdium).

Sedangkan unsur logam tanah jarang di dalam mineral

xenotim yang khas adalah kandungan logam Y

(yttrium).

Dari pertambangan bauksit terutama didapat

kandungan logam Y (yttrium). Dari pertambangan nikel

terutama didapat kandungan logam Sc (scandium).

Bisa dijelaskan di mana saja lokasi yang sudah di-

identifikasi memiliki potensi mineral tanah jarang?

Potensi logam tanah jarang di Indonesia dijumpai

di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan berba-

gai jenis endapan. Pulau Sumatera diperkirakan me-

miliki sumber daya mendekati 20 ribu ton, berupa

endapan laterit, yaitu di Sumatera Utara tepatnya di

Tapanuli Utara. Sementara di bagian Sumatera lainnya

ditemukan berupa lokasi-lokasi indikasi.

Lalu di Bangka Belitung dijumpai logam tanah

jarang bersama endapan timah. Sumber daya logam

tanah jarang dalam bentuk mineral monasit lebih dari

186 ribu ton, berupa Xenotim lebih dari 20 ribu ton

dalam endapan alluvial timah.

Di Pulau Kalimantan, terutama Kalimantan Barat,

terdapat potensi logam tanah jarang tipe laterit sebesar

219 ton. Di Sulawesi terdapat sumber daya logam tanah

jarang jenis laterit sekitar 443 ton.

Saat ini belum tersedia data cadangan, semuanya

baru sebatas sumber daya hipotetik dan tereka.

Bagaimana Badan Geologi akan berperan ke depan

secara khusus dalam kegiatan eksplorasi?

Strategi pengembangan potensi logam tanah ja-

rang yang akan dilakukan oleh Badan Geologi menca-

kup tiga jenis kegiatan. Mulai dari eksplorasi, penye-

diaan data informasi keterdapatan sumber daya cada-

ngan logam tanah jarang yang bersumber dari berbagai

hasil penelitian, pelaku usaha, dan institusi lainnya.

Kemudian direncanakan menjalin kerjasama de-

ngan negara yang menguasai teknologi logam tanah

jarang seperti Tiongkok melalui China Geological Sur-

vey (CGS). Kerjasama dengan lembaga Survei Geologi

China sudah berlangsung selama 10 tahun, untuk pe-

metaan geokimia berbagai unsur logam di Sumatera.

Cakupan strategi dibagi dalam tiga program. Per-

tama, program rutin yang menekankan pada pene-

muan prospek baru dan peningkatan status sumber
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Tipe Deposit REE di Indonesia saat ini

Gambar Tabel 2
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daya. Kedua, program jangka pendek-menengah yang

fokus kepada mineral ikutan timah dan wilayah yang

memungkinkan diusulkan sebagai wilayah pengusa-

haan logam tanah jarang. Ketiga, program rencana

jangka panjang, yang difokuskan untuk melakukan

penyelidikan pada wilayah , ini dimak-green area

sudkan untuk mendukung industri logam tanah jarang

nasional secara berkelanjutan.

Ini bisa dilihat dalam grafis Tabel 3 dan 4.

Apakah ada semacam kerangka waktu dalam ke-

giatan eksplorasi?

Badan Geologi sudah menyusun pencana penye-

lidikan 2021 s.d. 2024, meliputi seluruh pulau utama

yakni Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Target yang akan dicapai di Sumatera, khususnya

Tapanuli Utara, adalah penyiapan wilayah izin usaha

pertambangan (WIUP), serta pencarian daerah pros-

pek baru di daerah pegunungan 30 Riau.

DI Bangka Belitung, di Kalimantan khususnya

Kalimantan Barat, serta Sulawesi khususnya Mamuju

dan Konawe, penyelidikan ditargetkan untuk pe-

nyiapan WIUP logam tanah jarang. Sedangkan di Pa-

pua, target penyelidikan untuk memperoleh daerah

prospek baru LTJ.

Dari semua kegiatan ini, apa keluaran yang akan di-

dapat?

Setidaknya Indonesia punya daftar mineral kritis

sesuai dengan kondisi nasional. Hal lain tentu saja kita

memiliki gambaran, mulai dari potensi baik sumber

daya maupun cadangan mineral kritis secara lebih

khusus lagi logam tanah jarang.

Tabel 3

Tabel 4
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D
i tengah harga batu bara yang melambung

muncul regulasi baru yang mengatur Pe-

nerimaan Negara Bukan Pajak di pertam-

bangan batu bara. Ya, Pemerintah baru

saja merilis Peraturan Pemerintah (PP)

No.15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan

dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang

Usaha Pertambangan Batubara. Lebih mudahnya dise-

but tarif batu bara.

Beleid ini dirilis bersamaan dengan Peraturan Pre-

siden (Perpres) No.55 tahun 2022 Tentang Pendelega-

sian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertam-

bangan Mineral dan Batubara. Keduanya dirilis pada 11

April 2022 lalu.

Direktur Jenderal Mineral Batubara, Ridwan Dja-

maluddin menjelaskan bahwa aturan soal tarif batu

bara ini secara khusus dialamatkan pada perusahaan

tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus

(IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi dari PKP2B.

Ridwan juga menyebutkan bahwa aturan ini telah

melewati proses panjang. ”Perlu ditegaskan bahwa

proses penetapan PP No.15 tahun 2022 ini sudah ber-

jalan cukup panjang. Sudah mendapat masukan dari

pakar dan badan usaha sehingga dicapailah angka

optimal,” terangnya.

Ia juga menyebutkan bahwa ini lahir daribeleid

semangat Pemerintah agar batu bara yang ditambang

memberikan manfaat yang maksimal baik bagi negara,

bagi badan usaha dan juga bagi publik secara kese-

luruhan.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan

aturan terkait royalti. Kali ini khusus

untuk IUPK hasil perpanjangan PKP2B.

Setoran ke negara akan mengikuti

harga batu bara acuan.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�
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”Yang dituangkan dalam aturan ini lahir dari se-

mangat agar negara mendapatkan sebesar-besarnya

hak negara dan badan usaha tidak dirugikan dalam

penerapan aturan ini,” pungkas Dirjen.

Senada dengan Ridwan, Direktur Pembinaan Pe-

ngusahaan Batubara, Ditjen Minerba, Lana Saria me-

nyebut bahwa adanya ketentuan ini, badan usaha di-

pastikan tidak akan rugi. Hal ini lantaran pengaturan

iuran produksi disesuaikan dengan Harga Batubara

Acuan (HBA). Ini menjadi baik bagiwin-win solution

negara dan pelaku usaha pertambangan, maupun pu-

blik. Di saat harga naik, ungkap Lana, negara ikut men-

dapatkan untung yang maksimal, tapi ketika harga

sedang turun pelaku usaha tidak dibebani.

”Tarif berjenjang sampai dengan 5 bertujuanlayer

menjaga stabilitas keekonomian kegiatan pertamba-

ngan, sehingga pada saat harga tinggi, negara menda-

patkan peningkatan penerimaan negara. Namun pada

saat harga rendah, pelaku usaha tidak terbebani tarif

PNBP yang tinggi,” tegas Lana.

Menurut Lana, IUPK dari PKP2B generasi I, PNBP

produksinya berkisar 14-28 persen sesuai HBA. Se-

mentara, IUPK dari PKP2B generasi I plus, tarif PNBP

produksinya mencapai 20-27 persen. Sementara HBA

untuk penjualan dalam negeri atau kepentingan Do-

mestic Market Obligation (DMO), baik badan usaha

pemegang PKP2B generasi satu maupun generasi satu

plus, pajaknya dikunci pada 14 persen meski HBA

kurang dari USD 70.

Adapun jenjang pertama dalam PP ini adalah pe-

megang PKP2B generasi pertama wajib membayar ro-

yalti sebesar 14 persen saat HBA kurang dari USD 70.

Sementara pemegang izin PKP2B Generasi I plus wajib

menyetor pemasukan sebesar 20 persen.

Kedua, saat HBA berada pada kisaran USD 70-80,

royalti yang harus dibayar pemegang PKP2B generasi

pertama mencapai 17 persen sementara Generasi I

plus mencapai 21 persen. Jenjang , saat HBA be-ketiga

rada di angka USD 80-90, badan usaha pemegang

PKP2B generasi pertama wajib membayar royalti sebe-

sar 23 persen sementara Generasi I plus sebesar 22

persen.

Tarif batu bara secara khusus dialamatkan pada perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi dari PKP2B.

Lana Saria, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ditjen Minerba.
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Pada jenjang , saat HBA mencapai USDKeempat

90-100 perusahaan pemilik PKP2B generasi pertama

harus membayar pemasukan sebesar 25 persen se-

mentara Generasi I plus mencapai 24 persen. Di jen-

jang , saat HBA berada di angka USD 100 lebih,Kelima

perseroan pemegang PKP2B generasi pertama harus

membayar royalti hingga 28 persen sementara PKP2B

Generasi I plus harus membayar sebesar 27 persen.

”Jadi masing-masing dibuat dengan per-layer

sentase yang berbeda-beda untuk diarahkan kepada

peningkatan penerimaan negara dengan rata-rata ada-

lah peningkatan 7 persen dari rencana kerja pada saat

perpanjangan IUPK itu diberikan. Di luar PNBP, untuk

pajak semua mengikuti peraturan yang berlaku,” ung-

kap Perempuan yang pernah menjabat Direktur Teknik

dan Lingkungan, Ditjen Minerba ini.

Lana juga menegaskan bahwa ketentuan ini tidak

akan merugikan badan usaha karena mekanisme iuran

dilakukan secara berjenjang dan tarifnya disesuaikan

dengan HBA. ”Pada saat harga tinggi tentunya peme-

rintah juga dapat merasakan penerimaan negara yang

meningkat. Tapi pada saat batu bara berada di harga

yang sangat rendah, pemerintah tidak ingin membe-

bani perusahaan terhadap kewajiban finansialnya atau

memastikan kondusifnya situasi berusaha,” ungkap

Lana.

Mengacu pada tersebut, maka setidaknyabeleid

sudah ada tiga badan usaha yang terkena dampak

aturan ini yakni PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim

Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin. Dua yang terakhir

merupakan anak usaha Bumi Resources (BUMI).

Wacana Yang Sudah Lama

Sebelumnya diskusi soal royalti baik untuk IUPK

sebagai perpanjangan PKP2B maupun untuk IUP su-

dah cukup lama. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif

APBI mengatakan bahwa pembahasan yang dilakukan

Pemerintah dengan pelaku usaha sudah dilakukan

sejak pertengahan 2018.

”Saat itu ada beberapa kali diskusi dan dari sana

kemudian ditetapkan royalti secara progresif. Artinya

royalti dikenakan pada pada level harga tertentu bagi

pemegang IUP-OP. Sementara tarif royalti bagi peme-

gang IUP akan ada perubahan rentang kalori untuk

penerapan tarif royalti yang tarifnya akan dinaikan,”

terang Hendra.

Hendra dan kalangan pengusaha melihat renca-

na kenaikan tarif royalti sebagai suatu yang wajar. Pe-

merintah ingin mengoptimalkan pendapatan negara.

Dengan tarifnya dinaikan maka penerimaan negara

akan ikut meningkat. Apalagi sektor batu bara sejauh

ini masih menjadi penopang utama bagi PNBP sektor

pertambangan. Bahkan disebutkan bahwa sektor batu

bara menyumbang 70 sampai 85% dari total PNBP

sektor pertambangan.

Jika lebih rinci lagi, PKP2B merupakan penyum-

bang terbesar bagi PNBP sektor batu bara. Ini dima-

klumi karena produksi dan penjualan batu bara dari
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Pada saat harga tinggi tentunya pemerintah juga dapat merasakan penerimaan negara yang meningkat. Tapi pada saat batu bara berada di harga yang sangat
rendah, pemerintah tidak ingin membebani perusahaan terhadap kewajiban finansialnya atau memastikan kondusifnya situasi berusaha.
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perusahaan PKP2B sangat besar. Di tahun 2021 PNBP

sektor pertambangan melampaui target. PNBP sektor

Minerba di tahun 2021 mencapai Rp. 75,16 triliun mele-

wati target awal tahun sebesar Rp.39,1 triliun.

Capaian ini secara khusus ditopang oleh ke-

naikan rata-rata harga batu bara di tahun 2021 sebesar

USD121,47 per ton. Diperkirakan masih terus berlanjut

di tahun 2022. Di tiga bulan awal tahun tahun ini, harga

batu bara beberapa kali memecahkan rekor tertinggi.

Meski dalam beberapa waktu ini mulai dalam tren

koreksi. Dipengaruhi konflik Rusia dan Ukraina selama

periode Januari sampai Maret 2022, harga rata-rata

mencapai USD183,52 per ton.

Dengan melihat peta ini, dalam kebijakan ke-

naikan tarif royalti perlu mempertimbangkan kepen-

tingan pelaku usaha. Perlu dilakukan berbagai simulasi

perhitungan tarif dengan berbagai asumsi termasuk

harga komoditi dan beban kewajiban lainnya.

Terkait royalti untuk batu bara setidaknya dua

regulasi yang akan diterbitkan. , RancanganPertama

PP Perlakuan Perpajakan untuk Pertambangan batu

bara yang antara lain mengatur tentang tarif royalti

untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan khusus

Operasi Produksi (IUP-OP) yang merupakan perpan-

jangan dari PKP2B. Aturan ini sudah dirilis.

Aturan ini pun dibuat untuk melaksanakan ama-

nat amandemen PKP2B yang menegaskan bahwa

penerimaan negara harus lebih tinggi dari sebelumnya.

Ketika perusahaan tambang masih berstatus PKP2B,

tarif royalti yang berlaku adalah 13%. Sementara sete-

lah masa perpanjangan berakhir statusnya berubah

menjadi IUPK OP.

Kemudian aturan kedua yang juga sedang di-

bahas berupa revisi atas PP No.91/2018 tentang jenis

dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian ESDM yang

menetapkan tarif bagi pemegang IUP. Sebagaimana

diketahui tarif royalti bagi pemegang IUP ditetapkan

sesuai kalori yakni 3%, 5% dan 7%.

Sesuai aturan yang berlaku batu bara yang kalo-

rinya kurang dari 4.700 Kkal/kg (GAR) per ton dike-

nakan royalti 3%. Kemudian batu bara dengan kalori

lebih dari 4.700 sampai 5.700 Kkal/kg (GAR) per ton

dikenakan royalti 5%. Selanjutnya yang di atas 5.700

Kkal/kg (GAR) per ton ditetapkan royalti sebesar 7%.
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Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif APBI

Di tahun 2021 PNBP sektor pertambangan melampaui target. PNBP sektor Minerba di tahun 2021 mencapai Rp. 75,16 triliun melewati target awal tahun sebesar
Rp.39,1 triliun.
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Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan

Tata Kelola Pertambangan Irwandy Arif dalam sebuah

diskusi menjelaskan untuk IUP, royalti ditetapkan se-

suai kalori. Ini sebagai upaya Pemerintah untuk mem-

bantu IUP. Secara khusus IUP yang memproduksi batu

bara kalori rendah untuk tetap bertahan ketika harga

rendah.

Irwandy kemudian menjelaskan rencana ke-

naikan tarif royalti ini tidak lain untuk meningkatkan

kontribusi sektor pertambangan. ”Pemerintah tentu

ingin agar semua PKP2B yang jadi IUPK OP, pajaknya

tidak berkurang malah harus bertambah. Inilah yang

membuat Pemerintah berencana menaikan tarif ro-

yalti,” terang Irwandy

Menurutnya ada beberapa pertimbangan tarif

royalti batu bara untuk IUPK naik. Salah satnya syarat

perpanjangan PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan

operasi perusahaan pemegang PKP2B adalah adanya

peningkatan penerimaan negara dibanding kondisi

PKP2B.

”Pemerintah telah memberikan insentif fiskal

berupa penurunan PPN dari bukan barang kena pajak

(non BKP) menjadi barang kena pajak (BKP) sehingga

PPN tidak lagi menjadi biaya bagi produsen batu bara

karena dapat di atau pun direstitusi antara PPN-offset

masukan dengan PPN keluaran,” lanjutnya Irwandy.

Irwandy juga menjelaskan bahwa tarif PNBP

produksi bagi pemegan IUPK sebagai kelanjutan ope-

rasi produksi PKP2B sudah dikaji mendalam oleh

Kementerian Keuangan dalam hal ini Badan Kebijakan

Fiskal (BKF). Tujuannya tidak lain agar memenuhi

amanat UU No. 3 tahun 2020 khusus di pasal 169A yakni

adanya peningkatan penerimaan negara dari penu-

runan tarif PPH Badan menjadi 20% dan perlakukan

PPN dimana batu bara sebagai Barang Kena Pajak

(BKP).
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Irwandy Arif, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola
Pertambangan

Selain sebagai perusahaan yang beroperasi di Aceh, Mifa Bersaudara harus mendukung perekonomian daerah. Ada beberapa kewajiban khusus yang harus
dipenuhi perusahaan. Mulai dari sumbangan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebesar 1%. Kemudian juga ada kewajiban CSR sebesar 1%.
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Ketua Umum Indonesia Mining Institute (IMI) ini

kemudian menyajikan data terkait HBA. Menurutnya

rata-rata HBA selama 12 tahun terakhir diangka USD

87,39 per ton. HBA sempat mencatat harga terendah

pada September 2020 ketika HBA menyentuh angka

USD 49,42 per ton. Sementara harga tertinggi diangka

USD 2215,01 per ton pada Maret 2021.

Bahkan dijelaskan juga bahwa pihaknya pernah

buat Memo terkait tarif royalti agar tidak hanya ber-

dasarkan kalori dan harga. Tetapi ada sumbu ketiga

yaitu jumlah produksi. Karena sekarang pun menu-

rutnya sudah ada beberapa IUP yang produksinya

sudah besar.

”Saat ini semuanya sedang berproses. Memang

kalau sudah antar kementerian biasanya lama,” lanjut

Irwandy.

Ia kemudian mengingatkan bahwa industri batu

bara ke depan akan menghadapi tantangan dengan

makin masifnya gerakan menuju .net zero emission

Ditambah lagi saat ini dengan adanya konflik Rusia dan

Ukraina. Rusia seperti diketahui merupakan salah satu

produsen batu bara.

Kebijakan Royalti Untuk IUP

Jika Perpres yang mengatur tentang tarif batu bara

untuk IUPK yang merupakan Perpanjangan PKP2B

sudah dirilis. Maka yang masih ditunggu aturan baru

yang terkait tarif royalti untuk IUP. Terkait hal ini se-

tidaknya ada beberapa aspek yang perlu masuk dalam

pertimbangan Pemerintah seperti kebanyakan umum

tambang batu bara khusus milik PKP2B sudah semakin

tua, adanya kewajiban-kewajiban lain yang juga harus

dipenuhi perusahaan dan aspek lainnya.

Hal ini yang disampaikan Direktur Utama PT Mifa

Bersaudara, Ricky Nelson. Ia menjelaskan bahwa PT

Mifa Bersaudara saat ini merupakan satu-satunya pe-

rusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Aceh.

Ada sejumlah tantangan yang dihadapi perusahaan

yang mulai masuk ke Aceh tepatnya Meulaboh pada

2011. Tipikal batu bara yang diproduksi dengan kalori

3400. Namun sejak awal produksi di tahun 2014, batu

bara yang diproduksi masih di kalori 3.300.

”Ini bukan suatu yang mudah namun perusahaan

masih bisa berproduksi. Harganya sangat flat sempat di

USD17 per ton. Di awal tahun 2021 tentu menjadi anu-

gerah tersendiri untuk bisa bertahan dan itu menjadi

modal untuk kami ke depan yakni bagaimana potensi

kalori rendah baik di Aceh maupu pun daerah lain bisa

bertahan di saat harga yang sangat rendah,” terang

Ricky.

Dengan kadar batu bara yang demikian maka

batu bara Mifa masuk dalam kategori kalori rendah.

”Kami mencoba menghitung bila di atas harga batu

bara Acuan USD80 per ton kami akan positif tetapi di

bawah itu kami akan negatif. Sementara kami harus

mendukung perekonomian Aceh yang selama ini ma-

sih sangat bergantung pada dana Otonomi Khusus,”

tandas Ricky.

Selain itu sebagai perusahaan yang beroperasi di

Aceh, pihaknya juga harus mendukung perekonomian

daerah. Ada beberapa kewajiban khusus yang harus

dipenuhi perusahaan. Mulai dari sumbangan ke Peme-

rintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebesar 1%.

Kemudian juga ada kewajiban CSR sebesar 1%. Hal ini

sudah ditetapkan dalam Qanum.

Sementara dari sisi pasar, Ricky menjelaskan

bahwa pihaknya menghadapi tantangan. Di pasar do-

mestik sejauh ini belum ada PLTU yang menyerap batu

bara di kalori 3400. Sementara untuk ekspor perusa-

haan menghadapi tantangan cuaca. Karena pelabu-

hannya berhadapan langsung dengan samudera Hin-

dia, maka batu bara tidak bisa dilakukanloading

sepanjang tahun.

”Point pentingnya adalah secara prinsip kami

mendukung rencana Pemerintah namun kami berha-

rap agar mempertimbangkan banyak faktor termasuk

cash cost perusahaan yang sangat berbeda dan spesifik

di masing-masing daerah,” pungkas Ricky.

Haryanto Damanik, Presiden Direktur PT Ma-

nambang Muara Enim meminta Pemerintah untuk

kembali memperhatikan aspek keadilan dalam pene-

tapan kenaikan tarif ini. Karena menurutnya ada bebe-

rapa perusahaan dengan CV tertentu mengalami ke-

naikan 2% namun ada yang mengalami kenaikan 4%.

”Kami berharap agar pengelompokan berdasar-layer

kan kalori tidak berubah,” tandasnya.

Pada akhirnya yang perlu diperhatikan adalah

keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan ke-

pentingan pelaku usaha. Dalam kondisi saat ini ketika

harga batu bara sedang menguat, tambahan kewajiban

berupa kenaikan royalti mungkin belum banyak berpe-

ngaruh. Akan berbeda ketika harga batu bara anjlok.
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Ricky Nelson, Direktur Utama PT Mifa Bersaudara.
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S
iang itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu

bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral (KESDM) Ridwan Djamaluddin hadir

di ruang sidang Komisi VII, DPR-RI. Meski

masih dalam suasana pandemi, Ridwan

yang nampak mengenakan pakaian dinas harian hadir

dalam rapat dengan anggota komisi energi.

Acara ini dilaksanakan beberapa hari setelah ko-

misi yang menangani sektor pertambangan ini melak-

sanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosi-

asi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Dalam rapat

tersebut, asosiasi yang beranggotakan penambangan

nikel nasional ini menyampaikan hal terkait penca-

butan IUP.

Kali ini, Dirjen Minerba juga menyampaikan per-

kembangan terkini ihwal pertambangan mineral dan

batu bara. Termasuk progres pencabutan Izin Usaha

Pertambangan (IUP) yang banyak mendapat kecaman

dari sejumlah badan usaha lantaran dianggap tidak

sesuai prosedur.

Dalam paparannya, Ridwan menjelaskan bahwa

sejak 2 Februari sampai 5 Maret 2022, Badan Koordi-

nasi Penanaman Modal (BKPM) sudah mencabut 387

IUP, terdiri dari 250 IUP mineral dan 137 IUP batu bara.

Jumlah ini merupakan bagian dari 2.078 IUP minerba

seperti yang diumumkan Presiden Joko Widodo di

awal tahun ini.

Dari jumlah tersebut ada 50 perusahaan yang

terdiri dari 35 perusahaan tambang mineral dan 15

tambang batu bara yang telah secara resmi mengi-

rimkan surat keberatan. ”Pihak-pihak yang menyam-

paikan keberatan ini sudah kami terima dengan baik,

sudah kami komunikasikan dan sudah juga secara

resmi dibalas suratnya oleh BKPM,” ujar Ridwan.

Ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

mineral dan batu bara yang dicabut

pemerintah awal Januari lalu,

menyisakan polemik serius. Sebanyak

50 perusahaan tambang melayangkan

surat keberatan. Mereka meminta

keadilan lantaran izin yang ditarik dinilai

tidak prosedural.

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@gmail.com�
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Ridwan kemudian menyebutkan beberapa per-

timbangan pencabutan IUP mulai dari izin-izin yang

tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan

ke pihak lain, yang tidak sesuai dengan peruntukan

hingga yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Sementara untuk 2.078 IUP yang dicabut, alasan-

nya ada dua. , tidak menyampaikan rencanaPertama

kerja sesuai dengan ketentuan perundangan. ,Kedua

izin yang sudah bertahun-tahun diberikan tetapi tidak

diusahakan.

”Pembenahan dan penertiban izin ini merupakan

bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian

izin pertambangan dan kehutanan serta perizinan lain-

nya. Pemerintah terus melakukan pembenahan de-

ngan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha

yang transparan dan akuntabel,” terang Ridwan.

Ia juga menyebutkan bahwa izin usaha terbuka

bagi investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak

dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk

ikut mensejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian

alam.

Sesuai data Kementerian ESDM saat ini ada 5.490

perusahaan tambang. Dari jumlah tersebut ada 2.343

perusahaan yang tidak berkegiatan. Di sektor mineral

ada 1.857 perusahaan. Sebanyak 43 perusahaan sudah

menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya

(RKAB) setelah kebijakan ini dibuat. Sementara di

sektor batu bara ada 486 perusahaan yang tidak berke-

giatan. Di dalamnya terdapat 21 perusahaan yang me-

nyampaikan RKAB 2022 setelah kebijakan baru ini

terbit.

Ada berbagai alasan mengapa perusahaan tam-

bang tidak berkegiatan. Mulai dari cadangan yang ha-

bis, perusahaanya pailit, tidak melakukan investasi se-

suai rencana semula dan atau tidak ekonomis. Alasan

lainnya adalah tidak menyampaikan RKAB, infrastruk-

tur tidak memadai seperti jalan angkut jauh, sedang

konstruksi dan aspek teknis lain.

Ada juga perusahaan yang belum bisa melakukan

kegiatan karena terganjal Izin Pinjam Pakai Kawasan

Hutan (IPPK). Selain itu, ada juga perusahaan yang su-

dah memasuki fase pasca tambang dan karena adanya

konflik sosial. Lalu ada juga yang bermasalah dengan

pembebasan lahan, serta yang menyampaikan RKAB

setelah kebijakan keluar.

Di sela-sela pemaparan, ada beberapa wakil rak-

yat yang mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satu-

nya terkait kewenangan pencabutan IUP. Jika merujuk

pada pasal 119 UU No.3 tahun 2020 tentang Pertamba-

ngan Mineral dan Batu Bara, pemberian izin atau pen-

cabutan izin sepenuhnya berada di bawah Kementeri-

an ESDM bukan Kementerian Investasi/Badan Koor-

dinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara yang dicabut pemerintah awal Januari lalu, menyisakan polemik serius. Sebanyak 50 perusahaan
tambang melayangkan surat keberatan.
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Mekanisme ini juga diatur dalam PP No. 96 tahun

2021 sebagai aturan turunan dari UU Minerba yang baru

ditetapkan sebagai alasan dan tahapan pencabutan.

Namun, kemudian muncul regulasi lain berupa

Keputusan Presiden No.1 tahun 2022. Di dalamnya di-

amanatkan pembentukan Satuan Tugas Penataan

Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Dalam be-

leid ini ada rekomendasi pada Kementerian Investasi

untuk melakukan pencabutan IUP.

Anggota Komisi VII, Rico Sia mengatakan tata

kelola perizinan ini dinilai rancu. Menurut politisi Partai

Nasional Demokrat ini, ketidaksinkronan terlihat dari

pemberian izin yang dilakukan oleh Kementerian

ESDM sementara pencabutannya dilaksanakan Ke-

menterian Investasi/BKPM.

”Ambil contoh begini, ada kesimpulan di komisi

VII, kemudian dicabut, dibatalkan oleh Komisi VI. Ba-

gaimana bisa begitu,” ungkapnya.

Ridwan pun menjelaskan sejak adanya Kepu-

tusan Presiden (Keppres) No.1 tahun 2022, pencabutan

IUP atau IUPK, menjadi wewenang pemerintah pusat

di bawah Kementerian Investasi/BKPM yang diatur

melalui laman (OSS).Online Single Submission

Hal ini sesuai dengan diktum Keppres tersebut

bahwa Satgas diketuai oleh Menteri Investasi/ Kepala

BKPM dengan dibantu tiga wakil ketua yakni Menteri

ESDM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(LHK) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Per-

tanahan Nasional (ATR/BPN). Adapun salah satu tugas

Satgas ini adalah menata penggunaan lahan secara

berkeadilan dan menata perizinan berusaha di sejum-

lah sektor seperti pertambangan, perhutanan, perke-

bunan dan lain-lain.

Selain itu, Satgas juga bertugas memetakan pe-

manfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perke-

bunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari

pencabutan IUP, serta menata Hak Guna Usaha/ Hak

Guna Bangunan (HGU/HGB) untuk sektor perkebunan,

dan izin konsesi kawasan hutan.

Silang Pendapat Dua Elit Pejabat

Menariknya lagi ada fakta lain yang disampaikan

APNI dalam RDP sebelumnya. Dijelaskan bahwa meski

semua wewenang perizinan sudah dikendalikan Sat-

gas, faktanya Kementerian ESDM masih terlibat dalam

mekanisme perizinan. Ini yang membuat tugas dan

fungsi Satgas menjadi kurang efektif. Malah kebijakan

anyar ini membuat bingung sejumlah badan usaha dan

pernah dialami pengusaha tambang nikel.

Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey

menyebut banyak badan usaha pertambangan nikel

yang mendapat surat pencabutan IUP dari Kemente-

rian Investasi, tapi di waktu yang berdekatan mereka

justru baru mendapat surat peringatan dari Kemen-

terian ESDM.

”Nah yang paling signifikan lagi, kemarin 14 Maret

2022. Kami mendapat peringatan ketiga dari Kemente-

rian Investasi, yang artinya di saat beberapa IUP sudah

mendapatkan SK pencabutan, oleh Kementerian In-

vestasi. Tapi pada tanggal 14 Maret dari Kementerian

ESDM atau Minerba masih memberikan Surat Peringa-

tan pemberian sanksi administratif,” ungkap Meidy

beberapa waktu lalu.

Menurut Meidy, campur baur tata kelola pertam-

bangan membuat pengusaha yang tergabung dalam

APNI menjadi tambah keder. Di tengah pemulihan eko-
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nomi pasca pandemi, pemerintah, kata dia, justru se-

harusnya menghadirkan regulasi pengelolaan pertam-

bangan yang jelas. Hal ini lantaran banyak permasala-

han yang membuat perusahaan-perusahaan pertam-

bangan belum bisa melakukan kegiatan seperti terken-

dala pengajuan IPPKH karena kuotanya habis, terken-

dala perizinan pelabuhan dan lain-lain.

Terkait ketidakselarasan surat tadi, Ridwan men-

jelaskan setidaknya ada tiga kemungkinan mengapa

surat yang diterima sejumlah badan usaha dari Kemen-

terian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM) berbeda dengan surat yang diterima dari Ke-

menterian ESDM.

”Pertama, kami mendapat perintah untuk mem-

buat daftar perusahaan-perusahaan yang tidak mela-

kukan kegiatan pada bulan Maret-April 2021. Pada

masa itu, RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya-

red) 2021 masih dikeluarkan pemerintah daerah.

Sehingga terbuka kemungkinan data yang kami miliki

tidak sama dengan data yang dikeluarkan oleh daerah”

jelasnya.

Kemungkinan kedua, kata Ridwan, karena ada-

nya peralihan kepemilikan atau manajemen.Di mana

pemilik baru atau manajemen baru belum memperba-

harui datanya sehingga komunikasi tidak lancar di

antara kedua pihak.

Kemungkinan ketiga adalah dinamika waktu

yang dialami antara Kementerian ESDM karena sedang

menyusun daftar perusahaan yang tidak aktif, dengan

badan usaha yang sedang berproses pengajuan RKAB.

Di mana RKAB itu, kata Ridwan, diajukan sampai de-

ngan tanggal 15 November 2021. ”Jadi bisa saja terjadi

daftar sudah dibuat, tapi proses pengajuan RKAB

masih berjalan,” imbuhnya.

”Nah hal-hal seperti ini sudah kami antisipasi. Dan

memang jika terjadi perbedaan data, nanti saya

laporkan pada bagian lain, akan dibuka kesempatan

kepada badan usaha untuk menyampaikan kebera-

tan,” lanjutnya.

Senada dengan Meidy, Ramson Siagian selaku

Anggota DPR yang pernah duduk di Komisi VII menye-

but, ditariknya proses regulasi pertambangan ke pusat,

malah menimbulkan persoalan baru. Menurutnya, pe-

ralihan kendali tata kelola ini membuat proses pem-

bangunan menjadi .mandek

”Memang ini masalah mengenai OSS salah satu

bukti aktual saat ini. Tapi ini jadi terhambat pembangu-

nan gara-gara ini. Juga biaya pengurusannnya jadi luar

biasa,” beber Ramson yang juga hadir di RDP.

Terlepas dari itu, Ridwan menyampaikan bahwa

pemerintah tidak serta merta mencabut seluruh IUP

yang dinilai bermasalah. Menurutnya, ada juga peru-

sahaan yang malah akan difasilitasi oleh pemerintah

seperti perusahaan yang sedang mengajukan IPPKH

dan perusahaan yang sedang menjalankan kegiatan

pasca tambang.

”Ya kita tahu proses ini panjang sehingga dapat

dikatakan ini bukan salah perusahaan, bukan hanya

tidak dicabut, bahkan perusahaan-perusahaan ini akan

kita fasilitasi untuk menyelesaikan masalahnya. Ada

juga yang sedang berkegiatan pasca tambang,”

pungkasnya.

Sejak 2 Februari sampai 5 Maret 2022, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah mencabut 387 IUP, terdiri dari 250 IUP mineral dan 137 IUP batu bara.
Jumlah ini merupakan bagian dari 2.078 IUP minerba
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S
etelah sebelumnya berhasil mematok harga

batu bara untuk industri semen dan pupuk

sebesar USD 90 per ton pada tahun lalu, pe-

merintah akhirnya mengetok tarif yang sama

untuk seluruh sektor industri kecuali smelter.

Padahal, harga batuan panas itu sedang berada di atas

angin hingga sempat mencapai USD 400 per ton pada

awal Maret lalu. Ini angka yang fantastis dalam sejarah

perbatubaraan dunia. Musababnya ditopang konflik

Rusia – Ukraina.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kemente-

rian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan

Djamaluddin menyebut bahwa pemberlakuan harga

khusus sektor industri adalah bentuk kepedulian pe-

merintah terhadap kepentingan nasional. Sektor in-

dustri, kata dia, telah berkontribusi terhadap hajat

hidup orang banyak sehingga wajar jika harga batu

bara untuk memenuhi kebutuhan bahan baku atau

bahan bakarnya dibanderol USD 90 per ton.

Di tengah harga yang meroket imbas

konflik Rusia-Ukraina serta permintaan

berlebih dari sejumlah negara,

pemerintah malah memberi harga

khusus batu bara untuk sektor industri

domestik dengan tarif yang lebih

murah. Dalihnya, untuk pemerataan

dan pemenuhan kepentingan nasional.

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@gmail.com�
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Ridwan kemudian menjelaskan mengenai tidak

masuknya industri ke dalam harga istimewasmelter

tersebut. Industri , lanjut dia, tidak bersentuhansmelter

langsung dengan kebutuhan masyarakat umum se-

hingga harganya tetap diserahkan kepada mekanisme

pasar global.

”Dan juga jangan sampai nanti kita dianggap

mensubsidi industri yang tidak sejalan dengan sema-

ngat pasar bebas yang dikembangkan di seluruh dunia.

Jadi memang ada kekecualiannya untuk industri smel-

ter,” ungkap Ridwan dalam Sosialisasi Keputusan Men-

teri ESDM Nomor 58 Tahun 2022 tentang Harga Jual

Batu Bara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/

Bahan Bakar Industri di Dalam Negeri yang diseleng-

garakan secara virtual.

Sebelum menerbitkan kebijakan ini, dirinya me-

ngaku telah mendapat saran yang kuat dari komisi VII

DPR RI untuk mempermanenkan tarif khusus batu

bara sektor industri domestik saat Rapat Dengar Penda-

pat beberapa waktu lalu. Para dewan senayan itu, kata

Ridwan, menilai jika harga khusus batu bara untuk

industri semen dan pupuk, sebelum kepmen ini diter-

bitkan, telah memberi dampak positif bagi keeko-

nomian nasional. Sehingga perlu ada keberlanjutan

yang serius dengan cakupan yang lebih luas.

”Jadi Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan ini

bahwa wakil-wakil rakyat di Komisi VII sudah mem-

berikan arahan kuat bahwa harga khusus batu bara un-

tuk industri dalam negeri menjadi sesuatu yang penting

yang wajib hukumnya,” jelasnya.

Pada awal tahun lalu, pemerintah memang telah

menerbitkan harga khusus batu bara untuk industri

semen dan pupuk melalui Keputusan Menteri ESDM

nomor 206 tahun 2021 tentang Harga Jual Batu Bara

untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Ba-

kar Industri Semen dan Pupuk di Dalam Negeri. Harga-

nya sama, USD 90 per ton dan berlaku mulai 1 Novem-

ber 2021 sampai 31 Maret 2022.

Beberapa industri pengkonsumsi batu bara yang

cukup dimanjakan dengan kebijakan anyar ini selain

semen dan pupuk adalah industri keramik, kertas, bri-

ket, tekstil, dan lain-lain. Data tahun 2020 menunjukkan

bahwa pemanfaatan batu bara domestik mencapai 132

juta ton.

Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM

Industri smelter, tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat umum sehingga harganya tetap diserahkan kepada mekanisme pasar global.
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Rinciannya, untuk industri kertas sebesar 2 juta

ton, tekstil 1 juta ton, briket 0 juta ton dan lain-lain 5 juta

ton. Sedangkan semen sebesar 6 juta ton dan pupuk

menghabiskan batu bara 1 juta ton. Sisanya untuk ke-

butuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) men-

capai 105 juta ton dan metalurgi sebesar 2 juta ton.

Capaian tersebut mengalami penurunan jika di-

bandingkan dengan data tahun 2019 di mana peman-

faatan batu bara domestik mencapai 138 juta ton. Pun

pada tahun 2021, PLN masih menjadi konsumen ter-

besar batu bara dalam negeri yakni 113 juta ton. Se-

mentara semen hanya 15,8 juta ton dan untuk kebutu-

han lain-lain sebesar 8,7 juta ton. Sedangkan target

2022, batu bara untuk sektor kelistrikan mengalami

kenaikan yakni sebesar 120 juta ton. Industri semen

hanya 16,3 juta ton dan kebutuhan lain-lain mengalami

peningkatan drastis yakni mencapai 54,7 juta ton. Hal

ini tidak lepas dari kepmen baru tadi.

Domestik atau Ekspor, Penting Mana?

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batu-

bara Indonesia (Aspebindo), Anggawira menyebut, ke-

bijakan yang diteken 23 Maret 2022 ini sebagai langkah

pemerintah untuk memberikan kepastian harga batu

bara bagi industri dalam negeri. Dengan ketetapan ini,

industri domestik, kata Anggawira, berpotensi dapat

untung lebih lantaran harga batu bara di bawah In-

donesia Coal Index (ICI)

”Memberikan keuntungan bagi industri dalam

negeri, karena dengan HBA (Harga Batubara Acuan-

red) 90 bisa mendapatkan harga batu bara di bawah

harga ICI yg menjadi acuan harga jual dari pemilik IUP

OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi- ),”red

ungkap Anggawira.

Pria lulusan Institut Pertanian Bogor ini kemudian

menjelaskan, dalam harga jual baru terdapat beberapa

kelemahan seperti sulitnya mendapat sumber batu

bara berkualitas dengan harga murah yang akan di-

alami para . Hal ini lantaran perusahaan tambangtrader

tidak lazim menjual batu bara di bawah harga ICI.

”Sehingga, industri dalam negeri tetap berpotensi ke-

kurangan pasokan,” imbuhnya.

Ia berharap ada aturan susulan yang khusus me-

ngatur harga jual batu bara secara spesifik. Harga batu

bara untuk keperluan Domestic Market Obligation

(DMO) dan harga batu bara untuk keperluan ekspor

menurutnya harus dibedakan secara jelas dan terpe-

rinci sehingga semua badan usaha pertambangan ti-

dak ada yang dirugikan.
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”Solusinya, perlu ada kebijakan dari pemerintah

agar pemilik tambang membedakan harga jual batu

bara untuk DMO dengan ekspor,” tandasnya.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ke-

menterian ESDM, Lana Saria mengklaim penerbitan

harga jual batu bara sudah melalui kajian dan evaluasi

dengan berbagai pihak termasuk alasan mengapa

smelter tidak diikutsertakan di dalamnya.

Senada dengan Ridwan, Lana menyebut output

dari industri pengolahan dan pemurnian itu semuanya

diekspor, tidak dirasakan masyarakat secara langsung.

Produk dari memiliki harga yang cukup tinggismelter

di pasar internasional sehingga subsidi batu bara untuk

industri hilir ini belum dibutuhkan. Dalam kebijakan ini

juga tidak berlaku bagi industri yang menggunakan

PLTU lantaran harga batu bara sektor kelistrikan sudah

ditetapkan secara terpisah dengan tarif sebesar USD 70

per ton.

”Tidak ditetapkan kepada perusahaan pengola-

han dan atau pemurnian atau karena pengola-smelter

han dan pemurnian ini tentunya seluruh produknya

akan diekspor dan tidak ada untuk kebutuhan dalam

negeri,” kata Lana.

Ia lantas mengatakan, badan usaha pertamba-

ngan yang telah memiliki kontrak penjualan batu bara

dengan pengguna akhir batu bara dalam negeri de-

ngan harga jual batu bara lebih rendah atau lebih tinggi

dari harga jual batu bara sebesar USD 90 per metrik ton

Free On Board (FOB) Vessel, wajib disesuaikan. Pun

bagi perusahaan tambang yang belum urun rempug

mensukseskan kebijakan ini, pemerintah, kata Lana

akan mengirimkan surat peringatan, apalagi badan

usaha yang belum memenuhi DMO untuk kelistrikan

PLN.

DMO Batubara Belum Merata

Apa yang diingatkan Lana diafirmasi oleh Yo-

hanes. Sebagai PT Pupuk Kaltim, Yoha-Vice President

nes mengungkap, perusahaan masih saja kesulitan

mendapat stok batu bara yang sesuai dengan spesifi-

kasi pabrik meski aturan harga untuk pupuk sudah

berlaku sejak akhir tahun lalu. Padahal batu bara yang

dibutuhkan, kata dia, adalah batu bara jenis danlow

medium.

”Ada kemajuan dari SK baru ini, dari Kemente-

rian, Dirjen bisa memberi penugasan yang saya butuh-

kan. Terutama di pupuk sangat membutuhkan itu.

Sehingga ada semacam ketegasan untuk memberikan

dukungan ke industri kami. Kebutuhan kami jenis me-

dium dan ,” kata Yohanes yang hadir secara luring.low

Meski begitu, dia tidak menampik dampak positif

dari Kepmen ini. kini kebutuhan batu bara PT Pupuk

Kaltim sudah dijamin oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC)

melalui kontrak yang akan berakhir pada Desember

2022. Di sisi lain, ia juga berharap pemerintah bisa me-

ngatur mekanisme kontrak yang dilakukan antara pro-

dusen dan konsumen batu bara dengan jangka waktu

yang lebih panjang.

”Mungkin bisa ditingkatkan DMO-nya. Saat ini

DMO info dari teman-teman tambang ini terbatas,” je-

lasnya.

Hal serupa dialami industri semen. Proid selaku

perwakilan dari Semen Indonesia Group (SIG) yang ha-

dir secara langsung menyebut, batu bara DMO do-

minan lari ke PLN. Ia menduga hal ini karena PLN me-

rupakan konsumen terbesar batuan panas tersebut.

Alasan lain yang menurut Proid masuk akal adalah

karena perusahaan listrik negara itu diawasi secara

langsung oleh pemerintah.
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”Akhirnya penambang-penambang mengutama-

kan supply ke PLN ke industri-industri yanginsite off

lainnya,” bebernya.

Imbas dari ketimpangan dan ketidakmerataan

pembagian ini, perusahaan semen tempat Proid be-

kerja, acap kali mengantongi batu bara sisa kargo yang

spesifikasinya tidak sesuai kebutuhan pabrik. SIG sen-

diri menggunakan batu bara dengan jenis kalori yang

hampir sama dengan PLN yakni antara 4100-4200 GAR.

”Yang kami temukan adalah spek-spek boleh

dibilang unik-unik dan aneh-aneh. Ada kalori tinggi de-

ngan sulfur tinggi, kalori tinggi ash tinggi,” ungkapnya.

Proid berharap, SIG mendapat alokasi batu bara

dengan spesifikasi yang sesuai dengan kilen sehingga

produksinya bisa optimal. Ia juga kepingin ketentuan

baru tersebut membuat perusahaan yang dulu berna-

ma PT Semen Gresik ini mendapat keberlanjutan dan

konsistensi batu bara secara serius dari pe-supply

merintah.

Menanggapi hal tersebut, Lana dengan tegas

menyampaikan bahwa pemerintah tidak membeda-

bedakan perlakuan baik untuk listrik maupun non lis-

trik. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya dua Kepmen

yang mengatur pasokan batu bara untuk kedua sektor

tersebut. ”Dari waktu yang tidak dibatasi ini menan-

dakan bahwa tidak ada pembedaan baik industri listrik

maupun non kelistrikan,” jelasnya.

Menurutnya, jika ada beberapa industri di luar

non kelistrikan yang ternyata belum mendapatkan pa-

sokan, pemerintah akan memfasilitasi dan mencarikan

batu bara yang sesuai dengan spesifikasi masing-

masing. Pemerintah, kata dia akan berkoordinasi lagi

terhadap seluruh industri, sehingga terwujud pemba-

gian batu bara DMO yang merata baik untuk kelistrikan

maupun non kelistrikan.

Selain SIG, perusahan semen yang belum men-

dapat jatah batu bara subsidi menurut Wiwik Pudjias-

tuti di antaranya pabrik Indocement Tunggal Prakarsa,

Cemindo Gemilang, Sinar Tambang Artha Lestari, Se-

men Imasco Asiatic, Semen Jawa dan Conch Cement.

Menurut Direktur Industri Semen, Keramik dan Pe-

ngolahan Bahan Galian Nonlogam Kementerian Perin-

dustrian ini, ketidakmerataan salah satunya perusa-

haan tambang batu bara belum semuanya melakukan

kewajiban DMO.

”Masih ada perusahaan pertambangan batu bara

yang belum melaksanakan kepmen tersebut,” kata

Wiwik yang hadir secara daring.

Sementara pabrik semen yang telah mendapat-

kan harga batu bara sebesar USD 90 sesuai skema
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Kepmen, kata Wiwik meliputi Pabrik Semen Padang,

Semen Tonasa, Solusi Bangun Indonesia, Semen Gre-

sik, Semen Bosowa, Semen Baturaja dan Jul Shin.

Persoalan berikutnya yang menurut dia sering dike-

luhkan perusahaan adalah kontrak pembelian batu

bara jangka panjang biasanya 1 tahun, sulit diterap-―

kan lantaran Kepmen pertama hanya berlaku sampai

31 Maret 2022.

Menurut Wiwik, kelangkaan batu bara, baik ka-

rena perusahaan tambang belum sepenuhnya mela-

kukan DMO maupun pembagian batu bara subsidi

tidak merata, akan memunculkan masalah baru yakni

ekspor semen dan klinker menjadi terhambat. Pada

tahun 2021, Produksi semen Indonesia mencapai 69

juta ton sementara semen yang berhasil diekspor ha-

nya mencapai 1,6 juta ton. Angka ini menurun drastis

jika dibandingkan dengan data ekspor tahun 2020 yang

mencapai 9,3 juta ton. Sementara penjualan domes-

tiknya mencapai 62,7 juta ton.

”Terkait pemanfaatan batu bara di industri se-

men, saya kira bapak ibu sudah tahu memang di in-

dustri semen ini batu bara menjadi satu bahan baku

dan bahan bakar utama. Jadi kalau ada naik turunnya

batu bara tentunya industri semen ini pasti akan me-

rasakan dampaknya,” kata Wiwik.

”Ini bukan hal kecil karena memang persentase

struktur biayanya untuk batu bara itu bagi industri

semen adalah mencapai 40 persen. jadi kalau ada

masalah, dampaknya sangat besar bagi industri semen

kita” imbuhnya.

Terlepas dari itu, pemberian harga batu bara

spesial terutama untuk sektor industri di luar kelistri-

kan, mendapat sorotan tajam dari Ekonom Senior,

Faisal Basri. Menurutnya, DMO batu bara hanya cocok

untuk PLN lantaran manfaatnya bisa dirasakan secara

langsung oleh masyarakat luas. Di luar PLN, harga batu

bara tetap di jual sesuai mekanisme pasar global de-

ngan catatan memberi pajak ekspor kepada pemerin-

tah.

”Tapi untuk listrik jelas semua rakyat yang menik-

mati karena listrik ini harganya sudah naik. Ini menyu-

burkan lobi-lobi. Semua sama di depan hukum. Kalau

listrik jelas karena rakyat menikmati,” ujar Faisal be-

berapa waktu lalu.

Menurut keponakan Wakil Presiden Adam Malik

ini, belum ada urgensi yang tepat untuk mensubsidi

batu bara terhadap sektor industri. Menurutnya, untuk

menetapkan harga khusus, pemerintah perlu mela-

kukan kajian hukum dan landasan akademis yang kuat.

Jika ada beberapa industri di luar non kelistrikan yang ternyata belum mendapatkan pasokan, pemerintah akan memfasilitasi dan mencarikan batu bara yang
sesuai dengan spesifikasi masing-masing.
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R
apat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI

kembali digelar di Gedung Nusantara I. Kali

ini, sidang melibatkan peserta dari masya-

rakat umum yang tergabung dalam Asosiasi

Penambang Nikel Indonesia (APNI). Di se-

la-sela keriuhan sidang, seorang ibu yang suaranya

terdengar parau menginterupsi, meminta izinagak

berbicara.

Dia adalah ibu Ida. Di depan para anggota dewan

ia bercerita bahwa dua pabrik pengolahan nikelnya

terancam berhenti. Alasannya lantaran ada Izin Usaha

Pertambangan (IUP) yang dicabut. Padahal menurut

Ida, pembangunan dua itu sudah hampirsmelter

rampung atau sekitar 80 persen pengerjaan dengan

menghabiskan anggaran yang cukup besar.

Ida merinci, pertama milik PT Metalsmelter

Smeltindo Selaras, menghabiskan biaya sebesar USD

460 juta. kedua punya PT Transon BumindoSmelter

Resources, menyedot anggaran sebesar USD 150 juta.

Keduanya berada di bawah PT Transon Group bersama

anak usaha lainnya seperti PT Artabumi Sentra Industri,

Setelah minyak dan batu bara, konflik

Rusia-Ukraina juga mengerek

komoditas nikel dunia. Mineral

bersimbol Ni itu terus merangkak dan

berhasil menduduki puncak harga. Di

Indonesia, tuah harga belum

sepenuhnya dirasakan para

pengusaha apalagi warga biasa.

Padahal negeri ini pemilik cadangan

nikel terbesar dunia.

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@gmail.com�
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PT Abadi Metal Smeltindo dan PT Pacific Metalurgi Indo

Smelter. Dari kelima anak usaha tersebut, hanya PT

Artabumi Sentra Industri yang tercatat di laman Miner-

ba One Data Indonesia (MODI) milik Kementerian

Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM).

”Ini progres pengolahan pabrik kami, untuk

PLTU-nya, untuk kami menggunakansmelter Rotary

Kiln Elektrik Furnace,” ujar Ida.

IUP yang dicabut yang dimaksud Ida adalah IUP

milik PT Madani Sejahtera, perusahaan tambang nikel

yang beroperasi di Sulawesi Tenggara. Perseroan ini

menjadi penyuplai nikel terhadap dua smelter

tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pencabutan

mengakibat-kan perseroan rugi sebesar USD 8 juta.

”Dan sekarang tiba-tiba IUP-nya dicabut,” ungkapnya.

Di saat harga sedang tinggi hingga mencapai USD

101.350 per ton, pengusaha nikel dalam negeri justru

harus gigit jari termasuk perusahaan yang diceritakan

Ibu Ida tadi. Selain karena bijih nikel sudah dilarang

ekspor sejak tahun 2020, hilangnya momen kenaikan

ini juga lantaran Harga Patokan Mineral (HPM) yang

berlaku adalah harga di tiga bulan terakhir, bukan saat

komoditas sedang bagus. Melesatnya logam keperak-

perakan ini akibat konflik Rusia-Ukraina yang berlang-

sung dalam waktu yang cukup lama. Malah London

Metal Exchange (LME), pasar komoditi global, membe-

kukan sementara pasar nikelnya akibat tingginya harga

tersebut.

Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey

menyebut bahwa naiknya harga nikel memang me-

nguntungkan pengusaha hulu maupun hilir jika diba-

rengi dengan tata kelola pertambangan yang baik. Alih-

alih untung besar, IUP penambang domestik justru

menurut Meidy banyak yang dicabut termasuk IUP pe-

rusahaan yang sedang dalam kegiatan produksi.

”Banyak hal dan permasalahan kenapa perusa-

haan-perusahaan pertambangan belum bisa melaku-

kan kegiatan, bukan berarti tidak mau melakukan ke-

giatan apalagi saat ini harga mineral komoditas lagi

tinggi-tingginya,” ungkap Meidy.

Menurut perempuan berdarah Minahasa ini, sa-

lah satu masalah yang sedang dihadapi para anggota

APNI sehingga mereka belum bisa melakukan kegiatan

produksi adalah terkendala Izin Pinjam Pakai Kawasan

Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (KLHK). Menurutnya, perseroan acap

kali tidak kebagian lantaran kuota IPPKH yang terbatas

bahkan sudah tidak ada.

Tidak hanya di satu atau dua daerah, kelangkaan

IPPKH kata dia hampir terjadi di setiap wilayah per-

tambangan nikel. Hal ini tentu membuat perusahaan

semakin dilema. Di satu sisi perusahaan sudah harus

melakukan kegiatan penambangan karena telah men-

dapat izin produksi dari kementerian ESDM, di sisi lain

perusahaan was-was lantaran izin pemakaian kawa-

san hutan dari KLHK belum keluar. Hal ini kerap dija-

Konflik Rusia-Ukraina mengerek komoditas nikel dunia. Mineral bersimbol Ni itu terus merangkak dan berhasil menduduki puncak harga. Di Indonesia, tuah harga
belum sepenuhnya dirasakan para pengusaha apalagi warga biasa.



dikan alasan pemerintah untuk mencabut IUP tam-

bang mineral maupun batu bara. Padahal, kata Meidy,

selama masa penantian itu, perusahaan tetap membe-

ri royalti kepada pemerintah melalui penerimaan ne-

gara bukan pajak (PNBP).

”Jadi ada beberapa daerah tetap membayar ke-

wajiban dalam hal ini PNBP ke Kementerian ESDM.

Banyak daerah yang sudah habis kuota IPPKH-nya se-

hingga tidak bisa melakukan kegiatan produksi. Ja-

ngankan produksi, eksplorasi aja jika arealnya masih

status hutan, belum mendapatkan izin, itu alat udah

dapat incaran, langsung dikerangkeng,” bebernya.

Sejak 2 Februari hingga 5 Maret, pemerintah me-

lalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penana-

man Modal (BKPM) memang telah mencabut 385 IUP

pertambangan mineral dan batu bara. Izin tersebut

terdiri dari 248 IUP komoditas mineral dan 137 IUP

komoditas batu bara. Proses pencabutan tidak dilaku-

kan secara sekaligus, melainkan dilaksanakan secara

berjenjang. Proses pencabutan IUP ini dinilai rancu lan-

taran Surat Keputusan (SK) diberikan oleh Kemente-

rian Investasi sementara proses pemberian izin dike-

luarkan oleh Kementerian ESDM.

”Ini yang kami bingung, kami sudah mendapat SK

pencabutan. Tapi dari kementerian lain, Kementerian

ESDM masih memberikan surat peringatan, masih ter-

catat IUP kami di kementerian ESDM. Jadi bagi kami

melihat yang mana, apakah kementerian ESDM de-

ngan mengindahkan surat peringatan sanksi adminis-

tratif atau SK pencabutan dari Kementerian Investasi

atau BKPM,” jelas Meidy.

Sengkarut Pencabutan IUP

Sengkarut pencabutan IUP turut disoroti Anggota

Komisi VII DPR RI, Nasril Bahar yang sama-sama hadir

secara fisik di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Penanganan birokrasi dengan melibatkan dua kemen-

terian berbeda dalam satu urusan yang sama, menu-

rutnya mengandung unsur politis.

Politisi partai berlambang matahari putih ini ke-

mudian mencontohkan kejanggalan itu dengan me-

nyinggung kasus yang dialami PT Madani Sejahtera.
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IUP PT Madani Sejahtera, kata dia, dicabut Kemen-

terian Investasi pada tanggal 2 Maret 2022. Dua minggu

kemudian, tepatnya tanggal 14 Maret perusahaan ter-

sebut justru baru mendapat surat peringatan dari Ke-

menterian ESDM.

”Agak bingung juga ya. Di sini saya lihat ada dua

hal. Satu sisi terkait kajian teknis dikeluarkan oleh Ke-

menterian ESDM, dan ada tiga kali surat peringatan

hingga tanggal 14 Maret 2022, sebagaimana yang dipa-

parkan Sekjen APNI. Ini saya lihat tidak ada penca-

butan,” ungkap Nasril.

Anggota Komisi VII lainnya, Adian Napitupulu

menyebut bahwa kesimpangsiuran blokir izin tam-

bang ini malah menjadi kekuatan perusahaan ber-

sangkutan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan

Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Adian, setelah

pemerintah mengeluarkan SK pencabutan, perseroan

terkait, memiliki waktu 90 hari untuk melakukan ban-

tahan. Jangka waktu tersebut menurut dia terhitung

sejak surat itu diterbitkan.

”APNI kan mengatakan bahwa keputusan ini

merugikan, keputusan ini menyalahi prosedur, tidak

ada pemberitahuan, dan keputusan ini juga tumpang

tindih prosedur, kira-kira seperti itu. Di sana sudah

diberhentikan di kementerian lain baru diperingatkan.

Nah sebenarnya kan ini menjadi dasar yang kuat untuk

melakukan gugatan pada pengambil keputusan ter-

sebut, TUN misalnya, Tata Usaha Negara,” ujar Adian

yang hadir secara virtual.

APNI, kata Meidy, sangat mendukung kebijakan

pemerintah dalam memberi sanksi atau mencabut IUP

perusahaan pertambangan yang tidak melakukan ke-

giatan apapun dan tidak melaksanakan kewajiban se-

suai aturan perundang-undangan. Namun, APNI juga,

lanjut dia, memohon kepada pemerintah untuk me-

review pencabutan IUP perusahaan yang sudah me-

laksanakan kegiatan dan kewajiban sesuai aturan.

”Perubahan regulasi dibutuhkan sosialisasi sebe-

lum dilaksanakan, pencabutan IUP harus melalui me-

kanisme sesuai peraturan perundangan sama halnya

dengan mekanisme penerbitan IUP. Tindakan penca-

butan IUP OP (operasi produksi- ) mengingkarired

jaminan kepastian hukum investasi pertambangan

yang diatur dalam uu minerba, dan pp minerba. Keter-

lambatan RKAB tidak dapat dijadikan alasan penca-

butan IUP,” jelas Meidy.

Wakil Ketua Komisi VII yang juga bertindak

sebagai pimpinan sidang RDPU, Dony Maryadi Oekon

menyebut bahwa polemik ini akan ditindaklanjuti se-

cara serius. Pihaknya akan memanggil Kementerian

ESDM dan BKPM dalam waktu dekat. Malah politisi dari

partai pemenang pemilu 2014 dan 2019 ini menyebut

bahwa pihaknya akan membuat satuan tugas (Satgas)

untuk mengurusi polemik ini.

”Itu masukan buat kami, kita butuh banyak in-

formasi di sini. Kami juga sudah catat di sini, jadi dasar

ini akan kami sampaikan dan kami pertanyakan kepa-

da kementerian ESDM dan juga BKPM yang melakukan

pencabutan ini,” ungkap Dony.

”Karena memang setahu saya, terakhir waktu

saya tanyakan ke Dirjen waktu itu, usulan pencabutan

ini sebetulnya keluarnya harus dari ESDM, yang mau

mencabut, BKPM. Ini yang tidak jelas ini. Makanya terus

dibikin tim Satgas. Ini nanti akan coba bahas dengan

RDP lagi dengan Kementerian Investasi,” imbuhnya.
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Sejak 2 Februari hingga 5 Maret, pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mencabut 385 IUP pertambangan
mineral dan batu bara.
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T
ahun ini, PT Petrosea Tbk resmi menginjak

usia ke-50. Berdiri pada tahun 1972 silam,

perusahaan yang bergerak di bidang jasa

pertambangan, jasa migas, dan EPC ini, telah

membuktikan keberhasilannya dalam mele-

wati berbagai tantangan di dunia industri.

Pada awal April lalu, Majalah TAMBANG mene-

mui Presiden Direktur Petrosea, Hanifa Indradjaya di

kantornya. Sekitar setengah jam lebih, pria yang karib

disapa Bobot itu, bercerita tentang hal-hal mendasar

yang jadi pijakan perusahaan dalam melewati per-

jalanan selama setengah abad.

Ia menyinggung soal fenomena atauseismic shift

pergeseran fundamental pada berbagai aspek kehi-

dupan, termasuk industri, yang terjadi 10 tahun belaka-

ngan. Siapa saja yang tidak luwes dengan perubahan,

maka akan tertelan arus. Tenggelam.

Tren digitalisasi yang masuk ke ranah industri,

terbukti telah mengubah wajah bisnis secara funda-

mental. Tak sedikit perusahaan yang tergerus oleh tren

digitalisasi, akibat tak mampu beradaptasi. Misalnya

bisnis ritel konvensional yang mulai tergeser oleh

marketplace, atau pasar perusahaan keuangan yang

berhadapan dengan serbuan .fintech

Menurut jebolan bidang ekononomi Universitas

Indonesia itu, selain digitalisasi, isu dekarbonisasi juga

menjadi fenomena yang tak dapat dihindari. Mungkin

20 tahun lalu, korporasi yang memiliki modal besar di-

pastikan mampu mengoperasikan suatu tambang. Tapi

saat ini, modal besar bukan jaminan. Perusahaan yang

operasinya merusak lingkungan, akan keras ditentang.

Saat ini, Petrosea tengah gencar melakukan diver-

sifikasi, sambil tetap menjaga beragam lini bisnis yang

sudah digeluti sejak awal. Di bawah nahkoda Hanifa,

Petrosea masuk ke sektor nikel, mineral yang dibidik

dunia lantaran digunakan sebagai komponen utama

mobil listrik.

Sebelum memimpin Petrosea, Hanifa pernah me-

ngemban berbagai posisi penting di Grup Indika Ener-

gy, bergabung pada tahun 2007 silam. Saat muda, peng-

gemar olahraga dan angkat besi ini, malangboxing

melintang menggeluti bidang investasi dan keuangan.

Ia sempat bekerja di JP Morgan, Danareksa, hingga

Fitch Ratings.

Kata Hanifa, hari jadi Petrosea ke-50 tahun ini, di-

maknai sebagai momentum untuk melakukan refleksi,

bagaimana agar Petrosea bertahan selama mungkin,

tetap relevan dalam menjawab tantangan industri, mi-

nimal dalam kurun 50 tahun mendatang. Semboyan-

nya, .fifty to infinity

Di tengah tekanan dunia yang ”memusuhi” batu

bara. Bagaimana Anda melihat masa depan usaha

jasa pertambangan?

Semua bisnis, apalagi jasa, itu sangat tergantung

dengan perubahan pada industri yang dilayaninya. Jasa

pertambangan tentu bergantung dengan dinami-ka

pertambangan. Kita harus bisa melihat tantangan apa

yang dihadapi pertambangan secara luas.

Kalau kita renungkan, sebenarnya pertambangan

itu sangat melekat dengan peradaban manusia. Pem-

babakan napak tilas kebudayaan manusia ditandai

dengan komoditas pertambangan, seperti zaman batu

atau , zaman besi atau , dan sebagai-stone age iron age

nya. Produk industri pertambangan memiliki posisi

sentral di tengah kebudayaan umat manusia.

Saat ini, masalah yang dihadapi oleh sektor per-

tambangan secara global adalah soal lingkungan. Kita

dituntut untuk melakukan transisi ke arah energi yang

lebih ramah lingkungan.

Batu bara memang dimusuhi, tapi menurut saya,

itu lebih karena pembentukan opini publik. Bagi saya,

sesuatu yang menurut kita buruk belum tentu harus

dimusuhi, tapi harus dipahami, lebih jauhnya lagi, apa

yang bisa kita lakukan untuk mengubah itu?

Dunia belum sepenuhnya bisa meninggalkan

batu bara, tidak mudah. Kalau kita bijak, lebih baik kita

fokus dalam hal-hal yang masih dalam kendali kita. Di

masa transisi ini, sangat mungkin kita tetap melakukan

penambangan batu bara, tentunya dengan memperha-

tikan aspek lingkungan sambil kita terus mengem-,

bangkan berbagai potensi energi baru terbarukan.

Di bawah nahkoda Hanifa Indradjaya, Petrosea menggulirkan strategi 3D sebagai

pilar utama untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya, yakni diversifikasi,

digitalisasi, dan dekarbonisasi. Menggenjot profit dan produktivitas sekaligus

menurunkan biaya dan jejak karbon. Diganjar penghargaan tingkat dunia.

HANIFA INDRADJAYA, PRESIDEN DIREKTUR PT PETROSEA TBK



Bisa dibilang, tantangan terbesar sektor pertam-

bangan saat ini ialah soal tata kelola lingkungan?

Iya. Contohnya, masyarakat ulayat di lingkar tam-

bang, itu kini dianggap penting untuk menjamin keber-

langsungan operasi suatu perusahaan. Dulu, asal pu-

nya modal besar bisa menambang. Sekarang, belum

tentu. Bahkan kampung terkecil di lingkar tambang

yang terdampak, jika menolak operasi perusahaan, itu

bisa mempengaruhi. Hal semacam ini tidak hanya

terjadi di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia.

Bagaimana upaya yang dilakukan Petrosea dalam

menghadapi tantangan itu?

Kami terus melakukan diversifikasi. Misalnya,

Petrosea masuk ke sektor mineral, yang menjadi bahan

baku utama teknologi maju yang ramah lingkungan,

seperti baterai, kendaraan listrik, dan panel surya.

Harus diakui, kontribusi batu bara memang ma-

sih sangat dominan bagi Petrosea. Namun kita sekuat

tenaga melakukan upaya dekarbonisasi dalam praktik

operasi. Kami berusaha mengurangi carbon footprint

dan mengimplementasikan prinsip-prinsip environ-

mental social governance (ESG). Kemudian, untuk

mendorong itu, kami menerapkan digitalisasi pada

semua lini operasi.

Dari penerapan digitalisasi, apa yang dapat dirasa-

kan secara langsung oleh Petrosea?

Saya kasih contoh, kita terbukti bisa mereduksi

carbon footprint, dengan operasi menggunakan truk

yang sama dan operator yang sama, namun mampu

mencetak produktivitas dan profit yang lebih baik. Ini

berkat digitalisasi. Artinya, .doing good is good business

Kita punya digital namanya Minerva,platform Mi-

ning Engineering and Construction Advanced Analytics.

Sekarang Minerva sudah versi ke-14, dan terus berkem-

bang. Menariknya, sebagian besar ituimprovement

dilakukan berdasarkan inisiatif dari kawan-kawan di

lapangan, kita menambahkan fitur-fitur sesuai kebu-

tuhan.

Menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya

bahwa inisiatif transformasi digital Petrosea menda-

patkan pengakuan dari dunia internasional, setelah pada

tahun 2019 Petrosea dipilih oleh World Economic Forum

CEO
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Dengan adanya digitalisasi, waktu yang sebelumnya terbuang, bisa dimanfaatkan untuk lebih produktif, bisa membawa kemaslahatan sebesar-besarnya, dan ini
bisa terjadi karena perusahaannya .sustain
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sebagai satu-satunya perusahaan tambang dan satu-

satunya perusahaan milik Indonesia yang masuk ke

dalam Global Lighthouse Network. Sebagai lighthouse

company, Petrosea berperan sebagai acuan untuk

membantu perusahaan lainnya melewati segala tan-

tangan dalam mengaplikasikan teknologi Industri 4.0.

Kalau dari sisi karyawan yang bekerja di lapangan,

apa manfaat yang mereka dapat dengan adanya

digitalisasi?

Kalau ditanya lebih jauh, justru kita melakukan

digitalisasi ini, tidak lain dan tidak bukan, demi orang-

orang kita yang bekerja di lapangan. Mereka sudah me-

ngorbankan hal yang paling berharga dalam hidupnya,

yaitu waktu. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan

uang.

Kawan-kawan di lokasi proyek, paling cepat

roaster on site4 minggu dan 2 minggu cuti. Mereka

kerja sudah 10-15 tahun. Bayangkan jika diakumulasi,

sebagian besar hidupnya didedikasikan di tambang.

Mereka mengorbankan waktu dengan keluarga dan

anak-anaknya. Maka, apa yang mereka lakukan se-

lama harus benar-benar optimal dan menda-on site

patkan hasil yang maksimal.

Dengan adanya digitalisasi ini, waktu yang sebe-

lumnya terbuang, bisa dimanfaatkan untuk lebih pro-

duktif. Kawan-kawan di lapangan harus bisa mem-

bawa kemaslahatan sebesar-besarnya, untuk diri sen-

diri, dan ini bisa terjadi kalau perusahaannya .sustain

Seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk me-

ngembangkan platform Minerva?

C itu bisa dilihat dari dua aspek. Adaost actual

cost opportunity cost, dan ada . Kalau kita tidak berani

mengorbankan yang sekarang, kemudian kita me-cost

ngorbankan yang akan datang, maka saatcost cost

yang akan datang itu jadi , nilainya akan jauhactual cost

lebih mahal.

Soal kompetensi karyawan, bagaimana tantangan

yang dihadapi saat menerapkan digitalisasi?

Percaya atau tidak, karyawan di proyek yang

meraih penghargaan itu, dido-World Economic Forum

minasi oleh lulusan sekolah menengah atas, minim

jebolan sarjana. Tapi mereka memang berpengalaman

di lapangan, antara 10-15 tahun menggeluti bidangnya

masing-masing.

Bagi saya, kompetensi itu adalah potensi, bukan

tentang apa yang sudah bisa dilakukan, tetapi tentang

apa yang mau dikembangkan.

Di bawah nahkoda Hanifa Indradjaya, Petrosea menggulirkan pilar utama untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya, yakni diversifikasi,strategi 3D sebagai
digitalisasi, dan dekarbonisasi.
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D
i ajang penghargaan bergengsi, PT Borneo

Indobara berhasil menyabet tropi. Pada

akhir Maret lalu, perusahaan tambang ba-

tu bara yang beroperasi di Tanah Bumbu,

Kalimantan Selatan itu, memperoleh tiga

piala pada penghargaan Top CSR Awards 2022, yang

diselenggarakan oleh Majalah Top Business.

Bahkan, Direktur Utama Borneo Indobara, Boni-

fasius H mendapat penghargaan sebagai Top Leader

on CSR Commitment. Dalam sambutannya, Bonifasius

menyebut, program tanggung jawab sosial perusahaan

yang selama ini dilakukan, bukan semata-mata direali-

sasikan dari sisa keuntungan, melainkan menjadi ko-

mitmen utama operasi perusahaan sejak awal.

”Masyarakat sekitar tambang merupakan salah

satu kami. Program membangun daerahstakeholder

dilakukan bukan dari sisa profit, tapi sejak awal kami

bekerja. Kami yakin dengan pertumbuhan masyarakat

yang lebih baik, maka akan berdampak pada kema-

juan perusahaan,” bebernya.

Anak usaha Sinar Mas Group ini, diganjar peng-

hargaan lantaran memiliki sejumlah program ung-

gulan. Mulai dari peningkatan ekonomi desa, dengan

mengembangkan bidang pertanian, perikanan, pe-

ternakan dan , hingga peningkatanhome industri

kualitas kesehatan masyarakat.

Misalnya di Desa Karang Indah, Kecamatan Ang-

sana, Borneo Indobara membangun Puskesmas Rawat

Inap Plus, yang setara dengan rumah sakit tipe D.

Sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pe-

layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau,

terlebih bagi pengguna BPJS Kesehatan.

Komitmen perusahaan dalam

menjalankan agenda CSR diganjar

penghargaan. Program

pengembangan masyarakat digulirkan

bukan dari sisa profit, melainkan

dicanangkan sejak awal menambang.

Di bidang ekonomi, perusahaan

mengantarkan pelaku usaha mikro

menembus pasar. Di bidang

kesehatan, perusahaan membangun

Puskesmas dengan fisilitas lengkap.

PT BORNEO INDOBARA

Ajang penghargaan bergengsi, PT Borneo Indobara berhasil menyabet tropi pada penghargaan Top CSR Awards 2022.
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”Kami benar-benar berkomitmen untuk berkon-

tribusi membangun masyarakat di lingkar tambang.

Kalau dihitung-hitung, biaya CSR yang kami keluarkan

selama dua tahun terakhir sama dengan 4 persen net

profit kami,” jelas Bonifasius.

Sebagai informasi, penghargaan yang mengu-

sung tema ”Being a Responsible Company is the Key

Strategy for Business Sustainable Growth ,itu digelar

dengan melibatkan sejumlah institusi, seperti Perkum-

pulan Profesional Governansi Indonesia (PaGI), Aso-

siasi GRC Indonesia, Corebest, Lembaga Kajian Na-

wacita, Yayasan Pengembangan Keuangan Mikro,

konsultan GCG, SGL Management, dan Solusi Kinerja

Bisnis.

Ketua Penyelenggara TOP CSR Awards 2022, M.

Lutfi Handayani mengatakan, penghargaan ini diikuti

oleh 850 perusahaan di Indonesia. Kemudian seba-

nyak 200 perusahaan mengikuti penilaian, dan 160

perusahaan memenuhi penilaian secara lengkap.

Menurutnya, kegiatan Top CSR Awards merupa-

kan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan

bidang CSR tertinggi, terbesar dan paling membangga-

kan di Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada

perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia,

yang dinilai berhasil dalam menjalankan program CSR

yang efektif dan berkualitas.

”Top CSR Awards bukan hanya sekadar kegiatan

penilaian dan pemberian perhargaan semata, namun

di dalamnya ada banyak proses pembelajaran bersa-

ma untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas CSR

perusahaan,” jelas Lutfi.

Membina Usaha Mikro Menembus Pasar

Di Tanah Bumbu, Borneo Indobara membangun

gedung UMKM Center. Tujuannya untuk menfasilitasi

pelaku usaha mikro di Bumi Bersujud untuk me-

nembus pasar nasional. Sentra UMKM itu memiliki

kapasitas 15 yang dilengkapi dengan sejumlahstand

fasilitas yang menarik, seperti kafe, rumah kemasan

dan desain grafis, serta sarana pendukung lainnya yang

dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha.

Program tersebut digulirkan dalam rangka pemu-

lihan ekonomi nasional, khususnya bagi pelaku home

industry Senior Managerdi daerah. Menurut CSR Bor-

neo Indobara, Dindin Makinudin, rangkaian agenda

CSR di bidang ekonomi yang digulirkan, manfaatnya

sudah sangat terasa.

Bonifasius H, Direktur Utama Borneo Indobara

Puskesmas Rawat Inap Plus, yang setara dengan rumah sakit tipe D, dimana masyarakat kini lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan
terjangkau, terlebih bagi pengguna BPJS Kesehatan.
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”Ada 19 desa yang berada di lingkar tambang pe-

rusahaan. Kami menarget untuk mengentas kemis-

kinan, sekarang capaiannya sudah 62% yang terentas,

masyarakat mengalami peningkatan pendapatan. Bi-

naan kami bahkan ada yang pendapatannya mencapai

Rp 20 juta per bulan,” ujarnya.

Ke depan, gedung UMKM Center tersebut akan

dijadikan bagi calon wisatawan yang berkun-rest area

jung di Tanah Bumbu. Masyarakat dapat menjual ber-

bagai macam oleh-oleh. Selama Ramadan, tempat

tersebut banyak dimanfaatkan oleh pedagang menjual

makanan atau takjil. Masyarakat menjadi semakin

mudah membeli takjil untuk berbuka puasa, karena

para pedagang yang dulunya berjualan dengan ber-

pencar kini sudah terpusat.

Menariknya, kata Dindin, masyarakat desa yang

dibina oleh perusahaan, diwajibkan meneken per-

janjian. Saat mereka berhasil menjalankan usaha,

maka mereka harus bersedia mengajak atau membina

tetangganya yang masih tertinggal secara ekonomi.

Sehingga, peningkatan ekonomi masyarakat dapat ber-

jalan lebih pesat, dan menumbuhkan semangat go-

tong-royong.

”Ini inovasi yang kami buat agar kemandirian

ekonomi di lingkar tambang dapat semakin bertum-

buh dengan cepat,” jelasnya.

Membangun Puskesmas Rawat Inap Plus

Selain pengembangan masyarakat di bidang eko-

nomi, Borneo Indobara juga serius menggarap bidang

kesehatan. Pada tahun 2020 lalu, untuk pertama kali-

nya dan satu-satunya, Puskesmas dengan fasilitas leng-

kap berstandar rumah sakit tipe D, berdiri di Keca-

matan Angsana, Tanah Bumbu. Borneo Indobara

membangun Puskesmas Rawat Inap Plus, yang mem-

buat warga lebih mudah mendapatkan pelayanan

kesehatan yang memadai dan terjangkau.

Sebelumnya, masyarakat kerap kesulitan mem-

peroleh pelayanan kesehatan karena fasilitas Puskes-

mas di sana sangat terbatas. Berdasarkan survei yang

dilakukan perusahaan, masyarakat harus menempuh

jarak puluhan kilometer untuk membopong kerabat-

nya yang sakit berat, menuju rumah sakit yang fasili-

tasnya lebih memadai. Bahkan untuk penanganan sa-

kit tertentu, pasien mesti dibawa ke Banjarmasin, yang

jaraknya hampir 200 kilometer dari Tanah Bumbu.

Melihat kondisi itu, Borneo Indobara menginisiasi

pembangunan Puskesmas Rawat Inap Plus di Angsana,

JENDELA CSR

R Utoro, Direktur Borneo Indobara.
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tepatnya di Desa Karang Indah. Puskesmas tersebut

mulai dibangun pada 2018 silam, menempati bangu-

nan terdahulu, yakni di Puskesmas Sebamban II.

Direktur Borneo Indobara, R Utoro mengungkap-

kan, pembangunan Puskesmas tersebut diinisiasi sete-

lah dilakukan pemetaan sosial atau ,social mapping

yang menemukan bahwa sarana dan fasilitas kese-

hatan menjadi hal prioritas yang dibutuhkan masya-

rakat.

”Borneo Indobara selalu melakukan survei tiap

lima tahunan. Selain untuk memetakan kondisi sosial

masyarakat, mulai dari kebutuhan dan potensi yang

bisa dikembangkan, juga untuk meninjau seberapa

jauh manfaat yang dirasakan masyarakat dari program-

program CSR perusahaan. Kami menggandeng sejum-

lah kampus, yaitu Universitas Indonesia, Institut Per-

tanian Bogor, dan Universitas Lambung Mangkurat,”

tegas Utoro.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah

Tanah Bumbu, Ambo Sakka sangat mengapresiasi upa-

ya-upaya yang dilakukan Borneo Indobara. Menurut-

nya, kontribusi perusahaan amat terasa.

”Kami mewakili Pemerintah Daerah mengucap-

kan terima kasih, karena selama ini Borneo Indobara

mambantu masyarakat. Perusahaan sudah bersinergi

dengan program Pemerintah Daerah. Harapan kami

apa yang sudah dilakukan perusahaan, bisa diman-

faatkan dengan sebaik mungkin, dan perusahaan da-

pat terus tumbuh bersama dengan masyarakat,” ung-

kapnya.

JENDELA CSR

Ambo Sakka, Sekretaris Daerah Tanah Bumbu.

Ada 19 desa yang berada di lingkar tambang. Borneo Indobara menarget untuk mengentas kemiskinan, sekarang capaiannya sudah 62% yang terentas,
masyarakat mengalami peningkatan pendapatan.

Dindin Makinudin, Senior Manager CSR Borneo Indobara
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H
arun kini bisa tersenyum. Ketua Kelompok

Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Tunas Jaya

di Desa Bakungan, Loa Janan, Kutai Kar-

tanegara, Kalimantan Timur itu, berhasil

menghasilkan pundi-pundi rupiah. De-

ngan modal kolam ikan di lahan sekitar 1 hektare lebih,

ia bisa menghasilkan sekitar Rp 8 juta dari panen bibit

ikan nila tiap bulan.

Perjalanan Harun tidak instan. Sejak tahun 90-an,

ia sudah menggeluti dunia ikan. Bertahun-tahun lama-

nya, ia mencoba menggali formulasi agar budi daya

ikan memperoleh hasil yang memadai. Ia mengikuti

berbagai pelatihan.

Harun mengalami kegagalan berkali-kali. Berkat

semangatnya yang tak pernah surut, hingga akhirnya ia

berhasil menemukan jenis pakan ikan dan metode

budi daya ikan yang cocok dikembangkan di desanya.

”Saya mengikuti banyak pelatihan, metode yang

diajarkan mengadopsi cara budi daya ikan di Jawa.

Setelah dicoba, ternyata tidak cocok diterapkan di sini.

Akhirnya saya coba cari formulasinya sendiri, berkali-

kali gagal. Tapi sekarang kelihatan hasilnya, bisa dibi-

lang berhasil,” ungkap Harun saat dijumpai Majalah

TAMBANG, akhir Maret lalu.

Keberhasilan Harun membuat tetangga dan te-

man-temannya ingin terjun menggeluti dunia budi da-

ya ikan. Akhirnya, Harun membentuk Pokdakan Tunas

Jaya, yang kini punya anggota 19 orang.

Kata Harun, tak semua anggotanya bergerak

menghasilkan bibit, sebagian ada yang menggeluti

penggemukan ikan. Jenisnya beragam, mulai dari nila,

mas, lele, patin, dan gurame.

Masing-masing anggota Pokdakan Tunas Jaya pu-

nya jumlah kolam sendiri, minimal 2 petak. Sedangkan

Harun sendiri punya 16 petak.

Harun dan anggotanya memasok ke pasar sekitar

300-350 bibit ikan dalam sebulan. Sedangkan dari ko-

lamnya sendiri, Harun menghasilkan sekitar 130-150

bibit nila dari 16 kolam itu. Sekitar 20 ribu bibit ikan yang

dipanen, dikelola secara mandiri oleh anggota Pokda-

kan Tunas Jaya lewat penggemukan.

PT BARAMULTI SUKSESSARANA
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Tantangan Kemarau

Secara teknik budi daya, Pokdakan Tunas Jaya

bisa dibilang berhasil menguasai. Namun, Harun dan

anggotanya mengalami tantangan saat musim

kemarau tiba. Kolam ikan tak mendapat pasokan air

yang cukup sehingga produksi terpaksa jeda.

”Kami memikirkan bagaimana caranya supaya

tidak hanya panen musiman. Saat kemarau datang,

kami ingin tetap bisa berproduksi. Selama ini kami

hanya mengandalkan tadah hujan,” ungkap Harun.

Melihat kondisi ini, PT Baramulti Suksessarana

Tbk (BSSR) memberikan dukungan lewat program pi-

panisasi. Lokasi kolam ikan Pokdakan Tunas Jaya ter-

sebut, tak jauh dari tempat penampungan batu bara

atau dan dermaga BSSR di Desa Bakungan.stockpile

Sehingga perusahaan menetapkan desa tersebut seba-

gai daerah satu lingkar tambang.ring

BSSR membangun jaringan pipa untuk Pokdakan

Tunas Jaya. Pipa tersebut menghubungkan sumber air

dengan kolam-kolam ikan. Tak tanggung-tanggung, ja-

lur pipa dibangun sejauh 2 kilometer lebih. Program ini

dimulai sejak pertengahan tahun lalu.

”Dengan adanya program pipanisasi dari BSSR,

kolam kami tidak kekurangan air saat kemarau. Selain

pipa, perusahaan juga banyak membantu kami,” beber

Harun.

Lebih lanjut, BSSR juga memberikan bantuan

mesin pompa air, yang digunakan Pokdakan Tunas

Jaya untuk memanen bibit ikan. Di Desa Bakungan,

masyarakat memisahkan indukan ikan dan anakannya

saat panen dengan cara menguras air dari satu kolam

ke kolam lainnya.

Kemudian, perusahaan juga memberikan du-

kungan kepada para pembudi daya ikan dengan mem-

beli hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan

makan karyawan.

Hal yang paling penting, BSSR rutin memberikan

pembinaan kepada masyarakat dan memantau kuali-

tas ikan hasil produksi. BSSR memastikan operasinya

di Desa Bakungan tidak membawa dampak negatif

terhadap lumbung mata pencaharian masyarakat.

Harun, Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Tunas Jaya di Desa Bakungan, Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur itu, berhasil menghasilkan
pundi-pundi rupiah. Dengan modal kolam ikan di lahan sekitar 1 hektare lebih, ia bisa menghasilkan sekitar Rp 8 juta dari panen bibit ikan nila tiap bulan.
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S
ukirno belum lama menjabat sebagai Kepala

Desa di Loh Sumber, Loa Kulu, Kutai Kar-

tanegara, Kalimantan Timur. Namun, sema-

ngatnya mengangkat perekonomian desa

begitu tinggi.

Setahun belakangan, Sukirno sibuk mengem-

bangkan BUMDes Sumber Purnama, yang fokus ber-

gerak di bidang pertanian. Anggota BUMDes Sumber

Purnama terdiri dari Gabungan Kelompok Tani (Ga-

poktan) di Desa Loh Sumber, yang diarahkan untuk

mengadopsi model pertanian modern.

Sejak awal didirikan pada September 2020 lalu,

BUMDes Sumber Purnama mendapat pendampingan

dari sejumlah perusahaan di Kalimantan Timur, ter-

masuk PT Multi Harapan Utama (MHU). Perusahaan

tambang batu bara yang beroperasi di Kutai Kartane-

gara ini, terlibat aktif memberikan beragam pem-

binaan.

Menariknya, BUMDes Sumber Purnama berani

menggaransikan hasil panen dari para petani. Bila

petani mengalami gagal panen, maka gabahnya akan

tetap dibeli.

BUMDes Sumber Purnama menggandeng sejum-

lah lembaga dan perusahaan untuk memberikan asu-

ransi hasil panen kepada petani. Syaratnya bagi petani

tergolong sederhana, cukup memiliki 1 hektare sawah,

dan bersedia mengikuti petunjuk teknis yang dian-

jurkan terkait tata cara pertanian.

”Gapoktan kita ajak menandatangani MoU (Me-

morandum of Understanding), supaya mau mengikuti

petunjuk teknis agar hasil panen bisa sesuai harapan,

kemudian mereka mendapat asuransi hasil panen,”

ungkap Sukirno saat ditemui Majalah TAMBANG, akhir

Maret lalu.

MEMBANGUN PERTANIAN DESA MODERN

PT MULTI HARAPAN UTAMA

Pupuk Kompos produksi dari Gapoktan Sumbersari, hasil binaan dari PT Multi Harapan Utama (MHU).
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Berkat mengikuti anjuran itu, mulai dari cara

pembibitan, pemeliharaan dan pemupukan, Gapoktan

anggota BUMDes Sumber Purnama berhasil mempero-

leh hasil panen yang maksimal.

Selama setahun terakhir, dari sawah seluas 1,5

hektare, petani di Loh Sumber bisa menghasilkan 11

ton gabah bersih siap giling sekali panen. Jika diban-

dingkan dengan tempat lain, dari lahan yang sama,

rata-rata hanya mampu menghasilkan 4-5 ton gabah.

Kepastian Harga Bagi Petani

Tak hanya membina petani mendapatkan hasil

panen optimal, BUMDes Sumber Purnama juga berani

memberikan kepastian harga gabah, mengikuti stan-

dar Dinas Pertanian Kalimantan Timur. Gabah dari pe-

tani dijamin dibeli dengan harga antara Rp 5000-5500

per kilo.

”Ketika harga gabah jatuh, bahkan sampai ke

level Rp 1000 per kilo, kita akan tetap beli dengan harga

Rp 5000. Namun saat harga tinggi, maksimal kita beli

Rp 5500 per kilo,” beber Sukirno.

Menurutnya, patokan harga tersebut digulirkan

untuk menjawab tantangan pascapanen. Sebab, sete-

lah petani bisa melewati kendala pada fase pembibitan

dan proses penanaman, hingga mendapat panen yang

bagus, maka tantangan selanjutnya ialah soal ketidak-

pastian pasar.

”Dengan adanya patokan harga, semua pihak jadi

bisa tenang, baik petani atau konsumen. Kami menco-

ba menciptakan keseimbangan pasar,” jelas Sukirno.

Menyongsong Pertanian Modern

Untuk menunjang operasionalnya, BUMDes Sum-

ber Purnama memiliki 1 unit mesin sehargarice miling

Rp 1,2 miliar. merupakan mesin penggi-Rice miling

lingan padi modern generasi baru, yang kompak dan

mudah dioperasikan, di mana proses pengolahan ga-

bah menjadi beras dapat dilakukan dalam satu kali

proses.

Selain itu, BUMDes Sumber Purnama juga punya

4 unit alat panen padi. Dalam waktu dekat, akan datang

lagi alat pengering gabah atau berkapasitas 10 tondryer

per hari.

”Kita arahkan pertanian di Loh Sumber menjadi

modern. Kalau bisa nantinya kita mau penyiraman

sawah dilakukan pakai ,” jelas Sukirno.drone

Berkat modernisasi awal yang diterapkan, kata

Sukirno, banyak anak muda di Loh Sumber yang kini

mulai tertarik menggeluti pertanian.

”Setidaknya ada 7 orang anak muda, yang dulu

datang ke saya minta direkomendasikan masuk peru-

sahaan tambang. Tapi sekarang, saya tawari masuk

tambang, mereka tidak mau, pilih jadi petani saja

katanya,” tegas Sukirno.

Sebagai informasi, beras besutan BUMDes Sum-

ber Purnama dipasarkan dengan merek Cap Tugu.

Jangkauannya di sekitar Kutai Kartanegara. Saban bu-

lan, penjualannya mencapai puluhan ton. Harga beras

Cap Tugu dibanderol sekitar Rp 10 ribu per kilo dalam

kemasan yang beragam dan menarik.

Soal kemasan dan pemasaran, PT Multi Harapan

Utama jadi garda paling depan memberikan pen-

dampingan dan pelatihan. Tujuannya, agar beras Cap

Tugu dapat semakin bersaing dengan merek-merek

beras premium.

BUMDes Sumber Purnama menjadi salah satu

potret yang layak didorong untuk menyukseskan upaya

swasembada beras, paling tidak di tingkat Kutai Karta-

negara. Sebab, selama ini pasokan beras di Kalimantan

Timur umumnya didatangkan dari Jawa dan Sulawesi.

Sukirno, Kepala Desa Loh Sumber, Loa Kulu.

Beras besutan BUMDes Sumber Purnama dipasarkan dengan merek
Cap Tugu. Jangkauannya di sekitar Kutai Kartanegara.
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S
ATU lagi sumber energi bersih yang tengah

didorong pengembangannya yaitu hidrogen.

Sumber energi yang terbentuk dari elek-

trolisis ini bahkan disebutkan sebagai energi

masa depan dunia yang ramah lingkungan.

Hidrogen dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi

atau bahan baku bagi industri dan menjadi andalan

menggantikan energi fosil termasuk batu bara.

Sebagaimana diketahui, hidrogen merupakan

sumber energi sekunder yang biasanya membutuhkan

input energi primer untuk diproduksi dalam skala in-

dustri. Sebagai bahan bakar, hidrogen tanpa emisi dan

digunakan di pembangkit listrik bersama dengan oksi-

gen menggunakan suatu unit yang dinamakan hydro-
gen fuel cell.

Salah satu yang kemudian muncul adalah hidro-

gen hijau yakni satu-satunya jenis yang diproduksi tan-

pa emisi dengan tujuan menuju .net zero emission
Hidrogen dapat berwarna abu-abu, biru atau hijau ter-

gantung darimana diolah.

Kementerian Perindustrian melihat potensi pe-

manfaatan hidrogen sebagai sumber energi sangat be-

sar. Apalagi banyak negara sudah melakukan riset, pe-

ngembangan bahkan ujicoba pemanfaatan hydrogen

untuk industri dan kendaraan.

” -Hidrogen dapat menjadi salah satu pilihan ba

han bakar yang menarik untuk dikembangkan di sektor

industri transportasi, listrik, daya ,” terang Men-portable
teri Perindustrian Agus Gumiwan saat membuka Dis-

kusi terkait Pemanfaatan Hidrogen untuk Mendukung

Kemandirian Industri.

Di tengah gencarnya masyarakat dunia

dengan kendaraan listrik sebagai

bagian upaya menekan emisi karbon.

Hidrogen juga menjadi pilihan ke

depan bahkan digadang sebagai

sumber energi masa depan.

Sayangnya Indonesia masih dalam

tahapan riset dan pilot project.

EGENIUS SODA
egen@tambang.co.id�

HIDROGEN:
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Menteri Agus Gumiwang menyebut hidrogen se-

bagai energi masa depan bagi industri dan akan men-

jadi dari energi dunia. Ini didukung pe-game changer
ran hidrogen sebagai pembawa energi (energy
carrier energy factor transition/ ) yang dapat digunakan

untuk menyimpan, memindahkan, dan menyalurkan

energi yang dihasilkan dari sumber lain.

Menurutnya sudah ada banyak negara yang me-

ngembangkan hidrogen sebagai sumber energi. Mulai

dari Jerman, Korea Selatan sampai beberapa negara di

belahan Eropa. Masing-masing negara bahkan telah

menetapkan proyeksi-proyeksi yang terbilang ambi-

sius. Jepang dalam ajang Japan ENEOS Super Taikyu

Series 2022 sudah menggunakan satu unit mobil jenis

Corolla berbahan bakar hydrogen dalam perlombaan.

Selain ramah lingkungan, keunggulan lainnya

adalah biaya produksi yang disebut dari waktu ke

waktu terus menurun. ”Selain itu, pertimbangan pe-

ngembangan hidrogen adalah rendahnya biaya pro-

duksi di masa depan. Sebagai perbandingan, biaya

produksi mencapai USD2,5-4,5 per kggreen hydrogen
pada tahun 2019, dan diproyeksi menjadi USD1-2,5 per

kg pada tahun 2030. Ini akan turun hingga tiga kali lipat

pada tahun 2050,” tandasnya.

Sementara Direktur Jenderal Industri Logam, Me-

sin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Ke-

menterian Perindustrian Taufiek Bawazier menegas-

kan pihaknya siap menginisiasi pemanfaatan hidrogen

sebagai sumber energi. Hidrogen dapat dimanfaatkan

pada sektor industri pembangkit listrik, industri logam,

industri makanan, dan bahkan industri semikonduktor

di masa yang akan datang.

”Hidrogen juga dapat dimanfaatkan dalam cell

baterai untuk aplikasi kendaraan bermotor, truk, kapal,

kereta api bahkan pesawat udara. Peluang ini harus

kita sikapi dengan menyiapkan kemanpuan baik dari

sisi teknologi maupun dari sumber daya manusia.

Artinya, pemanfaatan hidrogen akan meningkatkan

daya saing bagi nilai tambah industri,” ungkap Taufiek.

Ia pun menjelaskan bahwa saat ini teknologi yang

digunakan masih hybrid dengan kombinasi hydrogen

dengan gas alam. Itulah yang dinamakan dengan Grey
hydrogen yang masih menghasilkan emisi karbon. Pa-

da tahap berikutnya diharapkan masuk ke blue hy-
drogen dimana emisi karbon ditangkap di dalam tanah.

Ini akan lebih ramah lingkungan.

”Tetapi tujuan yang ingin kita kembangkan adalah

green hydrogen yang tidak menghasilkan emisi kar-

bon,” tandas Taufiek.
Kementerian Perindustrian juga akan membuat

peta jalan pemanfaatan hidrogen sebagai bahan bakar

hidrogen untuk industri otomotif. Saat ini yang sudah

ada dalam peta jalan industri otomotif nasional adalah

ketentuan mengenai penggunaan kendaraan berbasis

baterai listrik sebesar 20% pada tahun 2022.

Selain itu untuk lebih menarik, Kementerian Pe-

rindustrian menjanjikan insentif fiscal untuk inudstri

pioneer dan pengurangan pajak penghasilan (PPh 21)

untuk kegiatan manufaktur termasuk pengembangan

hydrogen.

****

Sayangnya Indonesia terbilang lambat dalam pe-

ngembangan sumber energi yang satu ini. Sampai

sekarang pengembangan hidrogen masih pada tahap

Di tengah gencarnya masyarakat dunia dengan kendaraan listrik sebagai bagian upaya menekan emisi karbon. Hidrogen juga menjadi pilihan ke depan bahkan
digadang sebagai sumber energi masa depan.



riset dan . Belum ada untuk skala industri.pilot project
Pemerintah sendiri dalam peta jalan pemanfaatan

energi hidrogen baru pada tahun 2031.

”Ditargetkan pada tahun tersebut sudah mulai

pemanfaatan hidgrogen dengan kapasitas 328 mw

untuk pembangkit. Tentu untuk itu kita butuh per-

siapan sejak saat ini,” terang Direktur Aneka Energi,

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, Kemente-

rian ESDM Andriah Feby Misna.

Selanjutnya pada tahun 2036, pemanfaatan hidro-

gen sebagai sumber energi akan meningkat menjadi

332 mw. Lalu pada tahun 2050 meningkat secara signi-

fikan menjadi 9 giga watt. Lalu pada 2060 sudah bisa

memanfaatkan hidrogen hingga 52 giga watt. ”Artinya

baru mulai massif digunakan pada tahun 2050,” terang

Andriah Feby.

Andriah Feby menjelaskan bahwa hidrogen dapat

dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari

bahan bakar pada kendaraan penumpang maupun

angkutan darat, dan pembangkit lis-electricity storage
trik.

Dari waktu ke waktu kebutuhannya terus me-

ningkat. Dari hitungan Ditjen EBTKE kebutuhan hidro-

gen pada 2030 diperkirakan mencapai 210 sampai 300

kth2 per tahun. Namun jika ditambah sektor transpor-

tasi dan pembangkit listrik maka kebutuhan hidrogen

pada tahun 2030 akan mencapai lebih dari 400 ktH2 per

tahun.

Untuk menuju ke sana, Feby menjelaskan bahwa

sudah ada sejumlah inisiatif yang dilakukan. Seperti

inisiatif pengembangan dan hibridgreen hidrogen
antara PLTS dan PLTB di Pulau Sumba yang dilakukan

oleh PT HDF Energy dengan kapasitas 7-8 MW di siang

hari yang bersumber dari PLTS dan 1-2 MW di malam

hari dari penyimpanan hydrogen. Dari hasil studi pen-

dahuluan menunjukkan harganya bersaing untuk bia-

ya pembangkitan lain.

”Sementara kerja sama dalam pengembangan

green hidrogen yang sudah dilakukan di antaranya ker-

jasama antara Pertamina dengan GIZ yang sedang da-

lam pengembangan hidrogen daripilot project green
energi panas bumi. Kemudian kerjasama lembaga

riset BRIN dengan Thosiba,” lanjut Andriah Feby.

Andriah juga menjelaskan ada beberapa potensi

proyek hidrogen. Sebut saja Fortescue Future Indus-

tries lewat PT IFI berencana membangun industri

green hydrogen (gH2) beserta infrastruktur transportasi

dan distribusi di Kalimantan Utara. Sumber energinya

akan dipasok oleh PLTA dengan skema (bukancaptive
area bisnis). Sementara di sisi hilir pihak IFI akan me-

nyiapkan pasar domestik baru yang menggunakan

hidrogen hijau (green hydrogen).
”Pendanaan proyek ini mulai dari penilaian awal,

konstruksi hingga operasi akan ditanggung FFI,” te-

rangnya.

Kemudian yang paling baru adalah kerjasama

antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indone-

sia. Dimana pada awal Maret silam, ketiga perusahaan

ini telah menandatangani kesepakatan mengembang-

kan bisnis danGreen Hydrogen Green Ammonia Value
Chain Carbon Capture Utilization and Storageserta

(CCUS).

”Langkah awal untuk mewujudkan pengemba-

ngan danBlue/Green Hydrogen Blue/Green Ammonia
di Indonesia tentunya juga akan menjadi milestone

penting untuk membentuk ekosistem industri hijau

yang lebih luas lagi di Indonesia,” terang Direktur Stra-

tegi, Portofolio & Pengembangan Usaha PT Pertamina

(Persero) Rachman Iman.

Green hydrogen yang dihasilkan dari pembangkit

EBT akan dimanfaatkan untuk memproduksi green
ammonia blue hydrogen. Sedangkan yang dihasilkan

dari pembangkit denganlow carbon carbon emission
treatment facility akan dimanfaatkan untuk mempro-

duksi . Produk ini dapat dimanfaatkangreen ammonia
untuk PLTU Batu bara.co-combustion ammonia

Sementara Direktur Utama PT Pupuk Indonesia

(Persero), Bakir Pasaman, menyatakan bahwa Pupuk

Indonesia sangat menyambut baik kerja sama dengan

Pertamina dan Mitsubishi ini. Kami di industri pupuk”

sangat optimis terhadap pengembangan green hydro-
gen, green ammonia maupun blue ammonia. Pengang-

kutan hydrogen mempunyai tingkat kesulitan yang

tinggi dan sangat mahal,” terang Bakir.

Untuk mendapatkan biaya pengangkutan yang

ekonomis, salah satu alternatifnya adalah mengangkut

hidrogen tersebut dalam bentuk ammonia. Pupuk In-

donesia sangat berpengalaman dalam mengoperasi-

kan pabrik ammonia dan hal ini merupakan satu ke-

untungan.

” -Kami berharap Pupuk Indonesia dapat mem

berikan kontribusi yang signifikan dalam pengemba-

ngan dan pembangunan pabrik dangreen ammonia
blue ammonia yang akan dikembangkan di Indone-

sia,” ungkap Bakir.

****

Lembaga Energi Dunia, IEA dalam publikasinya

baru baru ini mengatakan inilah saat yang tepat untuk
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memanfaatkan potensi hidrogen sebagai sumber ener-

gi yang bersih, aman dan terjangkau. Lembaga energi

dunia ini menyebutkan hidrogen telah menemukan

waktu yang tepat dalam pengembangannya.

Hidrogen dapat membantu mengatasi berbagai

tantangan krisis energi. Sekaligus menawarkan cara

mendekarbonisasi berbagai sektor termasuk trans-

portasi jarak jauh, industri kimia, serta industri besi dan

baja yang selama ini masih sulit mengurangi emisi. Di

saat yang sama membantu meningkatkan kualitas

udara dan memperkuat ketahanan energi.

Dari sisi teknologi pun sudah tersedia yang me-

mungkinkan memproduksi, menyimpan, memindah-

kan, dan menggunakan energi berbasis hidrogen de-

ngan cara yang berbeda. Berbagai macam bahan bakar

dapat memproduksi hidrogen, termasuk energi terba-

rukan, nuklir, gas alam, batu bara, dan minyak.

Selain itu, hidrogen juga dapat diangkut sebagai

gas dengan pipa atau dalam bentuk cair dengan kapal,

seperti gas alam cair (LNG). Juga dapat diubah men-

jadi listrik dan metana untuk menggerakkan industri

dan menjadi bahan bakar untuk mobil, truk, kapal, dan

pesawat.

Keberhasilan PV surya, angin, baterai, dan kenda-

raan listrik baru-baru ini telah menunjukkan bahwa

kebijakan dan inovasi teknologi memiliki kekuatan

untuk membangun industri energi bersih global. De-

ngan sektor energi global yang terus berubah, hidrogen

dengan berbagai manfaatnya lebih kuat dari berbagai

kelompok pemerintah dan perusahaan.

Dukungan datang dari pemerintah yang meng-

impor dan mengekspor energi serta pemasok listrik

terbarukan, produsen gas industri, utilitas listrik dan

gas, pembuat mobil, perusahaan minyak dan gas, pe-

rusahaan teknik besar, dan kota. Investasi dalam hidro-

gen dapat membantu mendorong perkembangan tek-

nologi dan industri baru ekonomi di seluruh dunia,

menciptakan pekerjaan terampil.

Hidrogen dapat digunakan jauh lebih luas. Saat

ini, hidrogen banyak digunakan dalam penyulingan

minyak dan untuk produksi pupuk. Agar dapat mem-

berikan kontribusi yang signifikan terhadap transisi

menuju energi bersih perlu diadopsi di sektor lain

seperti, transportasi, gedung dan pembangkit listrik.

Intinya Indonesia bergerak lebih cepat dalam

memanfaatkan setiap potensi sumber daya energi ra-

mah lingkungan untuk mengganti sumber energi fosil.

Dengan modal dan pendanaan untuk mendorong

ekonomi hidrogen, pemain yang pintar akan melihat

dampak gabungan dari kekuatan otak inovasi, kemam-

puan eksekusi proyek, dan teknologi digital berbasis AI

industri dapat mengarah pada pertumbuhan dan pang-

sa pasar. Namun, ada tantangan yang harus diatasi, dan

peluru perak terletak pada teknologi digital, yang ber-

sifat mission-critical.
Pertama, diperlukannya mengurangi risiko eko-
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.untuk membentuk ekosistem industri hijau  yang lebih luas lagi di Indonesia



nomi hidrogen sebagai suatu sistem. Untuk melaku-

kannya, pandangan sistem sangat penting,end-to-end
mencakup produksi atau yangBlueGreen Hydrogen
menggerakkan produksi hidrogen melalui energi ter-

barukan; penangkapan karbon; penyimpanan dan

transportasi hidrogen; serta penggunaan akhir hidro-

gen. Setiap komponen perlu ditingkatkan, agar berhasil

sebagai suatu sistem. Di luar aliansi dan usaha patu-

ngan yang kuat – diperlukan pendekatan kuantitatif un-

tuk memecahkan titik lemah dalam sistem. Faktanya,

sebagian besar modal intelektual dan keuangan yang

tersedia harus diterapkan untuk membangun pemo-

delan risiko di seluruh sistem. (AspenTechend-to-end
sedang mengerjakan pendekatan model templat hi-

drogen ).end-to-end
Kedua, teknologi digital dapat meningkatkan ke-

ekonomisan energi terbarukan pada sistem elektrolisis

hidrogen. Sementara teknologi elektrolisis bekerja,

dan proyek telah dimulai, ekonomi terkait belum mem-

berikan keseimbangan dengan sumber energi kon-

vensional. Model yang ketat dan dibantu AI yang di-

kombinasikan dengan model ekonomi – dapat mem-

percepat dan melipatgandakan upaya para inovator

teknologi untuk mencapai tingkat baru dalam terobo-

san ekonomi dan teknis. Dibutuhkannya pengelihatan

energi terbarukan, penyimpanan daya dan sintesis

hidrogen sebagai satu sistem yang dapat dioptimalkan,

tergantung pada variabilitas stokastik angin dan ma-

tahari. Berbicara di ADIPEC pada November 2021, CEO

Thyssen Krupp, Sami Pelkonen memprediksi bahwa

Green Hydrogen akan mencapai keseimbangan eko-

nomi dengan pada 2030. Apakah ituBlue Hydrogen
rasional, dan dapatkah itu dipercepat?

Ketiga, efisiensi dan keekonomisan proses refor-

masi perlu ditingkatkan, dikombinasikan dengan pe-

nangkapan karbon. Teknologi perlu menangkap dan

menghilangkan karbon dioksida yang dihasilkan da-

lam persentase yang lebih tinggi, dengan efisiensi ener-

gi yang lebih baik. Model prediksi yang ketat dan tekno-

logi pengoptimalan adalah kunci elemen digital untuk

mempercepat kemajuan dan hasil ,Blue Hydrogen
yang melibatkan integrasi lebih lanjut dari proses sin-

tesis hidrogen yang diketahui dengan proses penang-

kapan karbon yang kurang matang.

Keempat, perlu untuk memajukan penanganan

dan pengangkutan hidrogen yang aman. Diperlukan

pendekatan yang lebih sederhana dan lebih aman un-

tuk hidrogen kriogenik dan merampingkan penggu-

naan amonia sebagai pembawa. Juga sangat penting

untuk mempercepat dan menskalakan dalam pene-

rapan model hibrida yang menggabungkan AI dengan

keahlian domain teknik. Teknologi digital membantu

upaya untuk memahami dan menghilangkan risiko

keselamatan serta mengendalikan operasi agar tetap

berada dalam parameter operasi yang aman.

Kelima, teknologi digital dapat membantu me-

ningkatkan ekonomi seputar sel bahan bakar. Meng-

hadirkan analitik data canggih dan model hibrida seca-

ra memungkinkan produsen untuk belajar darionline
generasi desain sel bahan bakar dan mempercepat

kemajuan ekonomi.

Ekonomi hidrogen dan transisi energi

Untuk mencapai kepemimpinan transisi energi

dengan produksi hidrogen skala industri dan teknologi

penangkapan karbon, pemain industri akan membu-

tuhkan tingkat inovasi, kreativitas, kelincahan, dan ek-

sekusi yang tak tertandingi.

Teknologi digital dapat menambah nilai di ber-

bagai bidang, seperti waktu pemasaran, biaya produk-

si, mitigasi risiko, serta kepuasan pelanggan. Dalam

waktu pemasaran, perlu untuk mempercepat inovasi;

memberikan pilihan; pemilihan konsep; dan pengam-

bilan keputusan investasi modal hingga 50% (atau 6 –

12 bulan). Perusahaan juga dapat meningkatkan biaya

produksi dengan mengurangi biaya modal melalui es-

timasi visual; mengurangi biaya operasi dengan meng-

hemat energi dan air melalui desain yang dioptimal-

kan; serta menggabungkan teknologi baru untuk seca-

ra efektif mengintegrasikan fasilitas baru dan yang su-

dah ada.

Menggunakan AI dan analitik untuk mengurangi

risiko, sekaligus meningkatkan waktu kerja; keamanan

dan keandalan sangat diperlukan. Akhirnya, kepuasan

pelanggan dalam memaksimalkan kelincahan dan ke-

tahanan dalam rantai pasokan sangat penting untuk

keunggulan operasional. Karena kompleksitas dalam

transisi energi, maka perlu untuk menyeimbangkan

berbagai tujuan di seluruh aset perusahaan, sambil

mengambil pendekatan berbasis data dan kuantitatif.

Digitalisasi dan AI Industri akan sangat kritis untuk tin-

dakan penyeimbangan ini.
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MINING SERVICES

BERHARAP PENJUALAN ALAT BERAT MENGUAT

S
uara bedug bertalu-talu yang dipukul dari

atas podium, menandakan acara Penyera-

han Hadiah Gebyar Akhir Tahun yang dise-

lenggarakan PT Intraco Penta Group telah

dimulai. Acara dilakukan sebagai bentuk

apresiasi terhadap konsumen dan sejumlah mitra ker-

ja, terutama kepada produk alat berat premium asal

Cina, PT LiuGong Machinery Indonesia (LMI).

Agenda yang dilangsungkan pada Kamis 31 Maret

2022 ini menyuguhkan sejumlah hadiah sangat mena-

rik, seperti satu buah mobil Toyota Raize, satu unit se-

peda motor Honda PCX 150 CC, satu Handphone Sam-

sung S21, dan uang tunai hingga puluhan juta rupiah.

”Gebyar akhir tahun ini memang rencana kita.

Kita adakan apresiasi intraco pentacustomer-customer
group. Dan juga kita memberi apresiasi yang tinggi

terhadap kontribusi dari LMI, Liugong dengan supprot

support yang mereka berikan,” kata Chief Operating
Officer PT Intraco Penta, Eddy Rodianto sesaat setelah

acara penyerahan.

Eddy berharap, terselenggaranya acara ini mam-

pu mendongkrak penjualan alat berat yang rencananya

mencapai 409 unit atau senilai Rp 348 miliar hingga

akhir tahun 2022. Secara nilai, target ini meningkat se-

besar 39 persen. Sedangkan secara unit, target bertam-

bah sebesar 17 persen dari tahun sebelumnya.

Bak gayung bersambut. Di awal tahun, perseroan

berkode INTA ini telah berhasil menjual 38 unit alat be-

rat dengan nilai mencapai Rp 44,8 miliar. Angka ini

merupakan capaian yang cukup signifikan. Selain kare-

na pemulihan ekonomi pasca Covid 19, melambung-

nya harga sejumlah komoditas seperti minyak, batu

bara dan nikel imbas konflik Rusia-Ukraina juga turut

andil dalam kenaikan penjualan tersebut.

Di sisi lain, kinerja positif ini ditopang juga oleh

strategi khusus INTA yang dinilai mampu membang-

kitkan kembali gairah penjualan alat berat pasca di-

hantam pandemi. Taktik tersebut di antaranya melaku-

kan diversifikasi bisnis dan melayani penjualan alat

berat di sektor non pertambangan seperti perkebunan,

perhutanan, infrastruktur, pertanian, perkebunan, in-

dustri dasar dan lain-lain.

”Kita berharap kedepannya kita bisa melangkah

lebih jauh lagi bareng dengan liugong dan bersama

customer-customer kita untuk merengkuh pasar alat

berat di Indonesia. Itu yang coba kita intikan, mencoba

kita lakukan,” bebernya.

Hubungan INTA dengan LiuGong sudah terjalin

sejak 1 Mei 2020 melalui anak usahanya, PT Intraco

Penta Prima Servis (IPPS). Meski relatif baru, tapi tekad

mereka untuk memasarkan dan memasifkan produk

alat berat asal negeri tirai bambu ini di pasar dalam

negeri sangat besar. Mereka meyakini, ke depan, alat

berat LiuGong akan mengisi ceruk-ceruk industri tanah

air lantaran memiliki harga kompetitif dan layanan

purna jual sehingga konsumen terpuaskan.

Eksistensi LiuGong di Indonesia dimulai tahun

2003. Dengan usia yang hampir menginjak 20 tahun

dan ditopang dengan persaingan harga yang relevan,

produk LiuGong cukup berpotensi menguasai pasar

alat berat domestik. Terlebih produknya juga yang su-

dah lengkap seperti eskavator, wheel loader, bulldozer,
motor grader, grader dan lain sebagainya.

”Dan kita memang berencana untuk lebih agresif

masuk ke pasar Indonesia untuk alat berat bersama-

sama dengan LiuGong,” kata Eddy.

”Harapannya tentu kita tumbuhnya jauh lebih

kenceng daripada tahun ini. Tahun ini kita tumbuh

sudah kenceng, tapi kita mau jauh lebih lagi. Bersama

LiuGong dan produk-produk inovatif dari LiuGong, kita

bisa lah memberikan solusi kepada costumer-costu-
mer kita terutama di segmen tambang,” tandasnya.
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Pengasuh yang saya hormati,

Pandemi global menjadi momen untuk mendo-

rong perusahaan melakukan percepatan khususnya

untuk perubahan. Oleh perusahaan, kami dituntut

untuk berani dalam penggunaan serta penguasaan

teknologi, agar tetap bertahan di masa depan.

Dari transformasi digital sepertinya banyak cara

yang luar biasa, banyak dalam hal kecepatan yang

tadinya kami anggap tidak mungkin. Namun meng-

ingat akan keterbatasan pengetahuan, ada kekha-

watiran kegagalan karena kekurangan fondasi digital.

Kami dituntut oleh perusahaan untuk memikirkan

kembali bagaimana aplikasi dikembangkan dan dite-

rapkan, serta bersaing pada arsitektur teknologi agar

lebih gesit dan fleksibel.

Pertanyaan kami adalah bagaimana mendesain

dan mengaplikasikan teknologi terencana untuk men-

ciptakan dampak positif yang lebih besar. Inovasi tek-

nologi digital yang sebaiknya kami lakukan?

Rizkita G.
Manajemen PT. Selaras Alam Sejahtera

Samarinda, Kalimantan Timur.

Jawab:

Inovasi digital sebaiknya dimulai dari tujuan akhir

(end-in-mind) digitalisasi sesuai visi perusahaan. Ber-

dasarkan tujuan akhir itu, baru kemudian diidentifikasi

inisiatif-inisiatif digital yang perlu disiapkan. Kemudian

berdasarkan prioritisasi dan kesiapan perusahaan,

inisiatif-inisiatif tersebut dituangkan menjadi roadmap

implementasi. Perusahaan tambang biasanya fokus di

area peningkatan produksi (perencanaan dan operasi

tambang), penurunan biaya (maintenance, supply

chain safety), keselamatan/kepatuhan ( , izin bekerja).

Maka, biasanya kami akan memprioritaskan inovasi

digital di area-area tersebut untuk klien-klien kami di

perusahaan tambang.

Untuk menjaga supaya transformasi digital yang

dilakukan tepat dan membawa hasil yang optimal, di

bawah ini adalah pertimbangan-pertimbangan dan ta-

hapan-tahapan yang perlu dilakukan dari pengalaman

kami mengimplementasikan digitalisasi di berbagai

perusahaan tambang baik lokal maupun internasional.

1. Tujuan Akhir Digitalisasi(End-in-Mind)

Visi perusahaan sangat penting untuk menentu-

kan arah transformasi digital. Sesuai kebutuhan bisnis,

perusahaan tambang biasanya akan mengarah me-

nuju optimisasi ( ) – terutama di areaoptimization ope-

rations; bahkan untuk perusahaan yang lebih visioner

dan memiliki modal kuat, mungkin akan mengarah

menuju otomatisasi ( ). Tujuan akhir iniautomation

yang akan menentukan transformasi digital seperti apa

yang perlu dilakukan.

2. Identifikasi Inisiatif / Aplikasi

Setiap fungsi/ direktorat di organisasi pastinya

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

pencapaian visi perusahaan, dengan demikian ta-

hapan berikutnya yang akan dilakukan adalah untuk

setiap fungsi tersebut melakukan identifikasi pain-

point yang mereka hadapi di lapangan untuk bisa

berkontribusi terhadap pencapaian visi perusahaan

untuk kemudian ditentukan inisiatif digital/ aplikasi apa

saja yang dapat mengatasi tersebut.pain-point

3. Prioritisasi Inisiatif / Aplikasi

Prioritisasi inisiatif/aplikasi yang akan dibuat ini

berdasarkan kebutuhan utama pelaksanaan digitali-

sasi (i.e. produktivitas, pengurangan biaya, dsb.), se-

hingga aplikasi digital yang memberikan dampak lebih

tinggi akan menjadi prioritas utama. Sebagai contoh

bila kebutuhan utama dari digitalisasi adalah untuk

mengurangi biaya, maka aplikasi-aplikasi yang bisa

membantu menurunkan biaya langsung akan menjadi

prioritas untuk diimplementasikan. Maka dari itu, se-

baiknya untuk masing-masing inisiatif digital dibuatkan

business case tangible intangible( dan ) yang detail un-

tuk menentukan dampak dari aplikasi digital tersebut.

4. Kesiapan Digitalisasi Perusahaan

Semua transformasi digital selalu dimulai dari

data, maka, kesiapan utama untuk digitalisasi adalah

seberapa lengkap dan berkualitas data yang dimiliki.

Pada kenyataannya, rata-rata perusahaan tambang su-

dah memiliki semua data dari operasi mereka, dan

sayangnya sebagian besar tidak digunakan. Data-data

tersebut hanya berdiam di server maupun database

tanpa digunakan untuk menghasilkan . Akaninsights

tetapi sebaliknya, apabila data tidak tersedia, atau

kualitasnya kurang baik, hasil dari digitalisasi juga tidak

akan optimal bahkan . Maka dari itu, untukmisleading

menentukan inisiatif digital yang tepat, juga

bergantung pada data apa saja yang ada di database

dan aplikasi-aplikasi operasi dan saat ini.back-office

5. dan ImplementasiRoadmap

Berdasarkan daftar semua inisiatif/ aplikasi yang

sudah diprioritisasikan tersebut, baru disiapkan road-

map atau cetak biru digitalisasi supaya arah pengem-

bangannya sesuai dengan visi perusahaan. Pastinya

roadmap ini tidak menjadi patokan tetap, tapi akan

perlu terus direvisi berdasarkan kebutuhan bisnis di

masa mendatang. Setelah siap, bisa dila-roadmap

kukan tahapan implementasi dengan metode –agile

supaya langsung terlihat apakah aplikasi digital terse-

but benar-benar membawa hasil, dan apabila perlu

perbaikan/ pengembangan lebih lanjut bisa langsung

dilakukan.

Sebagai penutup, kami ingin menggarisbawahi

pentingnya / kesesuaian digitalisasi denganalignment

visi perusahaan. Banyak perusahaan tambang yang

bergerak hanya berdasarkan kebutuhan – jadi berawal

dari permasalahan di lapangan, kemudian langsung

dibuatkan aplikasi -nya. Memang akan terlihatdigital

inovatif, akan tetapi dengan proses yang demikian, ma-

lah akan menjadi permasalahan di kemudian hari

karena aplikasi-aplikasi tersebut biasanya tumpang

tindih dan menghasilkan informasi yang berbeda-beda

walaupun kebutuhannya sama. Maka dari itu, setiap

kali membantu perusahaan tambang memasuki perja-

lanan transformasi digital, kami selalu membuatkan

roadmap atau cetak biru sebagai patokan utama untuk

memastikan semua inisiatif digital mengarah pada

tujuan akhir yang sesuai dengan visi(end-in-mind)

perusahaan.

Warmest Regards,

Cyrillus Arya Adi Prabandana (ARYA)
Client Account Lead | Resources | Accenture

Email: cyrillus.prabandana@accenture.com

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

men melakukan penataan perizinan

pertambangan dalam rangka optimalisasi

pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibentuk-

lah Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan

dan Penataan Investasi melalui Keputusan Presiden

(Keppres) No 1 Tahun 2022. Di antara tugas Satgas ini

yakni memberikan rekomendasi kepada Menteri In-

vestasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Mo-

dal (BKPM) untuk melakukan pencabutan Izin Usaha

Pertambangan (IUP).

Setidaknya, telah ada 1.033 IUP yang dicabut oleh

Menteri Investasi/Kepala BKPM sejak Satgas ini diben-

tuk pada 20 Januari 2022. Pelaku usaha pertambangan

yang IUP-nya dicabut tentu merasa kepentingan usa-

hanya dirugikan sehingga menolak pencabutan IUP

tersebut. Dari segi hukum administrasi negara aspek

pertambangan mineral dan batu bara (Minerba), kepu-

tusan pencabutan IUP oleh Menteri Investasi/Kepala

BKPM tentu potensial memiliki permasalahan hukum.

Celah ini dapat digunakan oleh pelaku usaha pertam-

bangan untuk menyoal legalitas pencabutan IUP oleh

Menteri Investasi.

Cacat Kewenangan

Dalam Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa, sah

tidaknya sebuah keputusan pejabat pemerintahan,

harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (a) ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang; (b) dibuat sesuai prosedur;

dan (c) substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Sahnya keputusan wajib didasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Terkait dengan kewenangan pencabutan IUP,

dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertam-

bangan Mineral dan Batubara, telah diatur bahwa

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang

memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan

tersebut. Dalam Pasal 119 misalnya, dijelaskan IUP

dapat dicabut oleh Menteri ESDM jika: (a) pemegang

IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam

IUP serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

(b) pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagai-

mana dimaksud dalam UU Minerba; atau (c) pe-

megang IUP dinyatakan pailit.

Kewenangan Menteri ESDM untuk mencabut IUP

merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan atri-

busi merupakan pemberian kewenangan kepada ba-

dan dan/atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945

atau UU. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU

Administrasi Negara. Kewenangan atribusi Menteri

ESDM ini, memang dapat didelegasikan kepada peja-

bat pemerintahan lainnya, misalnya kepada Menteri

Investasi/Kepala BKPM, sebagaimana diatur dalam

Pasal 13 UU Administrasi Pemerintahan, dengan syarat:

(a) pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasar-

kan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) pe-

jabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui

delegasi apabila diberikan oleh pejabat pemerintahan

pejabat pemerintahan lainnya; dan (c) pendelegasian

ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau peratu-

ran presiden untuk kewenangan di tingkat pemerintah

pusat.

Pertanyaannya, apakah ada Peraturan Pemerin-

tah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang mem-

berikan delegasi kewenangan pencabutan IUP dari

Menteri ESDM kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM?

Jawabanya: ada, yaitu Peraturan Menteri (Permen)

ESDM No 19 Tahun 2020. Permen ini mengatur pendele-

gasian kewenangan pemberian dan pengakhiran IUP

dari Menteri ESDM kepada Menteri Investasi/Kepala

BKPM. Namun demikian, bila merujuk peraturan per-

undang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Adminis-

trasi Pemerintahan tadi, pendelegasian kewenangan

hanya dapat dilakukan melalui produk hukum 'PP atau

Perpres', bukan 'Permen'.

Pemberian kewenangan delegasi melalui produk

hukum PP atau Perpres ini tidak hanya soal kepenti-

ngan legalitas, tetapi juga kepentingan etika kenega-

raan. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan

yang diperoleh melalui UUD 1945 atau UU, sehingga

bila kewenangan atribusi ini akan didelegasikan, maka

haruslah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pe-

merintahan negara yang memberi wewenang terse-

but, bukan oleh menteri yang notabene sebagai pem-

bantu Presiden.

Cacat Prosedural dan Substansi

Selain masalah kewenangan, prosedur dan subs-

tansi pencabutan IUP haruslah sesuai dengan peratu-

ran perundang-undangan dan AUPB. Prosedur ini khu-

susnya mengenai penjatuhan sanksi. UU Minerba me-

ngatur bahwa pelaku usaha pertambangan dapat

Oleh: AHMAD REDI
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dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis,

denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh

kegiatan, dan/atau pencabutan IUP.

Ketentuan prosedur penjatuhan sanksi dalam UU

Minerba ini diatur lebih lanjut dalam PP No 96 tahun

2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertamba-

ngan Mineral dan Batubara. PP ini mengatur bahwa

pelaku usaha yang melakukan pelanggaran adminis-

trasi dikenai peringatan tertulis paling banyak 3 kali

untuk jangka waktu 30 hari. Apabila pelaku usaha yang

dikenai sanksi peringatan tertulis belum melakukan

kewajibannya, maka dikenai sanksi penghentian se-

mentara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi/

operasi produksi selama 60 hari. Apabila pelaku usaha

ini tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka

barulah dikenai sanksi pencabutan IUP.

Secara prosedural, pengenaan sanksi pencabu-

tan IUP tidak boleh dilakukan secara sporadik dan

langsung tanpa ada gradasi sebagaimana diatur dalam

PP No 96 Tahun 2021. Apabila pencabutan IUP tanpa

melalui gradasi pemberian sanksi peringatan tertulis

dan penghentian sementara kegiatan, maka telah ter-

jadi cacat prosedural dalam penerbitan Surat Kepu-

tusan (SK) Pencabutan IUP. Melihat waktu pemben-

tukan Satgas pada tanggal 20 Januari 2022, maka

setidaknya baru bulan Juni 2022 pancabutan IUP dapat

dilakukan.

Selain prosedur ini, UU Administrasi Pemerin-

tahan juga mensyaratkan agar setiap keputusan harus

diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan

filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan

(Pasal 55), termasuk pencabutan IUP. Bahkan dalam

Pasal 46 UU ini diatur bahwa pejabat pemerintahan

harus memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak

yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, do-

kumen, dan fakta yang terkait, sebelum menetapkan

dan/atau melakukan keputusan.

Belum lagi, apabila SK Pencabutan IUP diuji de-

ngan AUPB sesuai Pasal 10 UU Administrasi Pemerin-

tahan, khususnya asas tidak menyalahgunakan kewe-

nangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelaya-

nan yang baik, tentu akan semakin menambah kom-

pleksitas permasalahan pencabutan IUP oleh Menteri

Investasi tersebut. Sejatinya, hukum administrasi nega-

ra menempatkan perlindungan hak asasi manusia,

asas legalitas, dan AUPB sebagai dasar penyelengga-

raan administrasi negara dengan prinsip kedaulatan

rakyat dan prinsip negara hukum.

Akhirnya, semangat baik Presiden Jokowi perlu-

lah dilaksanakan oleh para menteri dengan spirit peng-

hormatan terhadap perlindungan hak asasi, legalitas,

dan AUPB. Pelaku usaha pertambangan tentu dapat

dibina dan diawasi, sehingga ada upaya korektif secara

mediatif dan solutif bagi kepentingan pelaku usaha dan

kepentingan nasional. Berbagai kebijakan yang tidak

pro investasi tentu akan merugikan kepentingan nasio-

nal, selain bahwa kepentingan tersebut harus pula

bersanding dengan kepentingan lingkungan hidup dan

sosial dalam dimensi pembangunan yang berkelan-

jutan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
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SEJARAH

P
eran Badan Usaha di Indonesia mengalami

pasang surut sesuai kebijakan yang diterap-

kan dalam setiap era pergantian kekuasaan.

Setiap pergantian kekuasaan memerankan

BUMN sesuai kebutuhan. Dengan lain per-

kataan BUMN tidak secara konsisten diperankan ber-

dasarkan konstitusi, yakni sebagaimana ditetapkan da-

lam pasal 33 ayat 2 UUD 1945.

Pada era Orde Lama, Presiden Sukarno yang me-

luncurkan politik anti Barat yang dianggap imperarialis-

tik. Semua perusahan milik asing, termasuk perusa-

haan pertambangan diambil alih dan dijadikan milik

negara. Dengan lain perkataan, BUMN diperankan se-

bagai implikasi dari politik anti Barat. BUMN berperan

sebagai penampungan” perusahaan asing yang dina-“

sionalisasi. Dalam perkembangannya keadaan hampir

semua BUMN sangat menyedihkan.

Di era Orde Baru, pemerintah memusatkan per-

hatian sepenuhnya pada perbaikan ekonomi yang da-

lam keadaan terpuruk. Untuk memperbaiki ekonomi

Pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi investasi

asing untuk masuk ke Indonesia. Pada tahun 1967

diterbitkan UU Penanaman Modal Asing (UUPMA) no. 1

/1967. UU ini menjamin tidak akan ada nasionalisasi

perusahaan asing. Investasi asing mengalir dengan

deras masuk ke Indonesia.

Selama era Orde Baru, terjadi kontroversi antara

peran BUMN dengan peran usaha swasta. Kontroversi

tidak hanya di kalangan masyarakat dan kalangan aka-

demis, tetapi juga di kalangan pemerintahan sendiri.

Selain memperbaiki kondisi BUMN, pemerintah me-

luncurkan kebijakan privatisasi. Artinya peran pihak

swasta tidak harus bertumburan dengan peran BUMN.

Selain itu beberapa BUMN didorong masuk ke bursa

saham (IPO) untuk menjadi perusahaan publik. Saham

beberapa BUMN juga diambil alih pikak swasta asing.

Pada era selanjutnya setelah jatuhnya regim Orde Baru,

yakni Orde Reformasi, investasi asing tetap berperan

utama dan berkembang. Proses ambil alih saham

BUMN oleh pihak swasta (asing dan nasional) terus

berlangsung.

Sejak tahun 1967 sampai 2009, investasi asing di

sektor pertambangan berjalan dengan tenang. Melalui

regiem Kontrak Karya, investasi asing berkembang

dengan pesat. Sebaliknya peran BUMN Pertambangan

tidak mendapat perhatian secukupnya. Investasi asing

mendapatkan berbagai kemudahan dan insentif se-

dang BUMN tidak mendapatkan kekhususan apapun.

Kemudian datang UU Minerba No. 4 tahun 2009.

UU ini menjadi tonggak baru dalam menyurutnya sek-

tor pertambangan asing. Beberapa ketentuan dalam

UU Minerba bahkan memberikan tekanan terhadap

peran investasi asing. Implikasi dari UU Minerba No.4

tahun 2009 adalah tidak masuknya investasi asing.

Dalam perkembangan selanjutnya, UU ini juga menge-

tengahkan peran BUMN di sektor pertambangan.

Pada setiap era dan regim pemerintahan, kon-

troversi antara peran negara (BUMN) di sektor pertam-

bangan dengan peran swasta selalu terjadi di tataran

regulasi. Pada tahun 1967 terbit UU Penanaman Modal

Asing (UU PMA no. 1 tahun 1967) yang membuka pintu

bagi investasi asing (tidak ada nasionalisasi). Dalam

tahun yang sama juga terbit UU tentang Pokok-Pokok

Pertambangan (UU No. 11 tahun 1967) yang cenderung

mementingkan peran negara. Hal ini ditunjukkan oleh

adanya penggolongan bahan galian vital (gol A) yang

hanya dapat dilakukan oleh negara, bahan galian stra-

tegis (gol B) yang hanya dapat dilakukan oleh negara

bekerja sama dengan swasta. Kemudian datang UU

No. 4 tahun 2009 yang mempersempit ruang gerak in-

vestasi asing namun tidak memperluas peran BUMN.

Arah peran BUMN pertambangan

Memasuki abad ke 21, pada tataran global, peran

BUMN dalam ekonomi mengalami peningkatan se-

bagai instrumen penting bagi negara dalam mewu-

judkan nilai tambah masyarakat (public value crea-

tion). public value creationDalam misi sebagai , BUMN

di banyak negara bahkan menjadi center of excellence

bagi perusahaan swasta, perguruan tinggi maupun

lembaga penelitan dalam hal penyediaan tenaga kerja,

sistem managemen dan teknologi. Dengan makin ke-

tatnya persaingan global, banyak negara lebih menya-

dari akan pentingnya peran BUMN.

Harapan utama dalam memerankan BUMN di

sektor pertambangan antara lain adalah:

1. Sebagai badan usaha untuk menciptakan keman-

faatan sosial (social value creation);

2. Untuk meningkatkan pendapaptan negara (state

revenue maximation)

3. Sebagai role model yang mengetengahkan konsep

Good Corporate Citizenship;

4. Sebagai dalam pengembangancenter of excellence

sumber daya manusia, teknologi dan sistem mana-

gement.

Dalam praktek harapan-harapan di atas tidak

sepenuhnya terwujud. Terdapat berbagai kelemahan

PERAN BUMN DI SEKTOR PERTAMBANGAN

DI INDONESIA

Oleh: RACHMAN WIRIOSUDARMO*
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dalam diri BUMN di Indonesia pada umumnya dan

BUMN Pertambangan pada khususnya. Kelemahan

BUMN Pertambangan terutama disebabkan karena:

1. Berorientasi pada tujuan untuk meningkatkan pen-

dapatan negara

2. Tidak mengembangkan kekuatan eksplorasi

3. Kurang memperhatikan dasar 4C dalam penetapan

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang dimak-

sud dengan 4C adalah: Clarity, Capacity, Capability

dan Committment to integraty.

Clarity artinya memahami dengan jernih misi dan

tujuan BUMN Pertambangan dan bagaimana men-

capai hal itu.

Capacity artinya dapat berperan dengan baik da-

lam batasan waktu dan yang tersedia.resources to

Capability artinya memiliki dan pengala-expertise

man yang relevan dengan tugas dalam BUMN Per-

tambangan.

Commitment to integrity artinya mementingkan

pelayanan masyarakat dengan menciptakan so-

cietal value creation.

4. BUMN Pertambangan digunakan untuk menam-

pung aspirasi nasionalisme yang cenderung tidak

menghendaki investasi asing;

Kekuatan perusahaan pertambangan terletak

pada kemampuan explorasi. Kemampuan explorasi

diperlukan agar terjadi Olehbusiness sustainability.

karena itu kegiatan explorasi harus dilakukan terus

menerus agar perusahaan memiliki neraca cadangan

yang stabil (selalu positif). Selain itu kegiatan explorasi

juga harus dilakukan serentak (paralel) di beberapa

tempat dengan tujuan kalau explorasi di satu tempat

gagal menemukan cadangan, dapat dikompensasi pe-

nemuan di lain tempat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ke-

giatan explorasi perlu dilakukan di berbagai wilayah di

dunia, tidak terbatas hanya di dalam negeri. Tetapi

untuk BUMN Pertambangan Indonesia tidak perlu me-

rambah ke negara lain karena potensi sumber daya

mineral di Indonesia masih belum banyak terungkap.

Justifikasi kebijakan divestasi saham asing kepa-

da negara (BUMN) yang dikemukakan adalah pasal 33

ayat 3 UUD 1945. Masalah yang perlu dipertimbangkan

bukanlah syah atau tidaknya dilakukan divestasi secara

konstitusional, tetapi apakah kebijakan divestasi di

sektor pertambangan akan efektif dalam mewujudkan

amanah konstitusi, yakni mewujudkan sebesar-besar

kemakmuran rakyat.

Investasi di sektor pertambangan harus dilaku-

kan terus menerus untuk keperluan persiapan (deve-

lopment) sepanjang kemajuan proses penambangan.

Investasi yang terus menerus akan berimplikasi pada

penerimaan deviden yang menjadi tujuan utama kebi-

jakan divestasi.

Selain itu kebijakan divestasi berdampak pada

surutnya investasi asing di sektor pertambangan. De-

ngan demikian kalau investasi asing yang ada sudah

diakusisi dan tidak ada investasi asing baru yang masuk

maka pengembangan potensi sumber daya mineral di

Indonesia hanya akan tergantung pada BUMN Per-

tambangan dan Swasta Nasional. Dengan lain perka-

taan, BUMN Pertambangan menghadapi tantangan se-

bagai pemain utama untuk mewujudkan ”sebesar-be-

sar kemakmuran rakyat”. Tantangan itulah yang harus

dijawab dalam tujuan jangka pendek, menengah dan

jangka panjang.

Keterdapatan mineral di Indonesia tersebar di

berbagai wilayah. Dengan lain perkataan proyek per-

tambangan dapat berada di berbagai wilayah Indone-

sia yang memiliki keragaman kebutuhan sosial dan

ekonomi. Hal ini berarti agar dapat menjadi penggerak

ekonomi maka operasi BUMN Pertambangan harus

tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di lain pihak

beberadaan BUMN Pertambangan yang ada sekarang

terpaku pada wilayah tradisional yang diwarisi sejak

jaman kolonial. Untuk melakukan explorasi di berbagai

wilayah maka peran sosial BUMN Pertambangan akan

terbatas.

Akan mampukan BUMN Pertambangan meng-

emban beban amanah kemakmuran? Dengan lain per-

kataan perlu kita pertanyakan apakah BUMN Pertam-

bangan akan berkembang ke arah yang tepat untuk

mengemban amanah kemakmuran. Apakah dengan

hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara

maka BUMN Pertambangan akan dapat menjadi motor

penggerak pembangunan di berbagai wilayah Indo-

nesia?

Semau masalah tersebut memerlukan pemikiran

mendasar yang berdasarkan konstitusi, berorientasi

pada perubahan struktur perekonomian, percaturan

global dama politik, ekonomi dan kemajuan teknologi.

Tidak mudah tetapi harus mulai dipikirkan.

Mineral Policy Analyst
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L
ima belas tahun menggeluti dunia penjualan

alat berat, bukan waktu yang singkat bagi

Hadityo Sugiarto. Meski demikian, beliau

mengaku masih haus untuk terus belajar

akan ilmu baru di industri yang digelutinya.

Sejak Maret lalu, pria yang akrab disapa Tyo ini hijrah

dari PT LiuGong Machinery Indonesia, perusahaan

alat berat asal Tiongkok, ke RMA Group yang

memegang penjualan kendaraan khusus merek Ford

dan aftermarket parts.

Pada pertengahan April lalu, Majalah TAMBANG

berkesempatan mewawancarai Tyo. Menurutnya,

alasan utama ia pindah ke perusahaan baru untuk

melengkapi wawasannya tentang industri salah

satunya di bidang otomotif komersial.

MUFLIHUN HIDAYAT
muflihhidayat@tambang.co.id�

HADITYO SUGIARTO
GENERAL MANAGER - RMA GROUP INDONESIA



PERSONAL

81Edisi 20 Maret - 20 April 2022/Th. XVII

Jebolan bidang pemasaran dari Northwestern

University Chicago, Amerika Serikat ini, pernah

malang melintang menjajakan alat berat dan

commercial vehicle di beberapa merek terkemuka, di

antaranya Volvo Group, JCB, Liebherr mining, dan

terakhir di LiuGong dan saat ini ia ingin mencoba

tantangan baru, hijrah ke RMA Group yang

menawarkan yang luas untukrange business

dikembangkan.

Disaat Tyo mulai menekuni dunia otomotif

komersial, ia sempat diberikan kepercayaan dalam

menangani berbagai hal terkait pemasaran, mulai

dari mengatur strategi, menganalisis tren pasar dan

persaingan, mengawasi sekaligus mengevaluasi

kampanye penjualan, dan operasional distribusi.

Ia berpandangan, industri alat berat sangat

terkait dengan fluktuasi harga komoditas industri

terkait. Saat ini, tren harga batu bara dan nikel

misalnya, yang terus memperlihatkan tren

peningkatan yang signifikan jika di bandingkan

beberapa waktu sebelumnya.

Hal ini langsung berimbas positif terhadap

industri pendukung, seperti alat berat berat dan

kendaraan pendukung lainnya, kesempatan yang

baik ini juga di imbangin dengan tantangan yang ada,

salah satunya adalah tantangan dalam mencari solusi

guna menekan biaya operasional penambangan

namun tetap memaksimalkan kapasitas produksi.

Salah satu solusi yang sedang cukup gencar

ditawarkan adalah dengan mengembangkan solusi

teknologi digital dan . RMA groupartificial intelligence

sebagai perusahaan kelas dunia memahami dengan

baik kesempatan ini, sejak beberapa tahun

kebelakang secara konsisten group perusahaan ini

terus menawarkan solusi teknologi digital setiap

produk dan jasa yang ditawarkan khususnya solusi di

bidang pengadaan special .vehicle

RMA Group melihat Indonesia sebagai salah

satu fokus marketnya di wilayah Asia, untuk sukses di

Indonesia RMA Group terus meningkatkan kualitas

layanan, lini produk dan investasinya di Indonesia hal

ini dilakukan guna memastikan pencapaian

kepuasan pelanggan dan pertumbuhan bisnis yang

lebih baik lagi di masa yang akan datang.
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P
T Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota holding

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertam-

bangan MIND.ID, merilis laporan kinerja po-

sitif selama periode 2021. Dijelaskan bahwa

perusahaan tambang batubara pelat merah

ini berhasil mencetak sejarah dengan membukukan

laba bersih tertinggi sepanjang perseroan beroperasi.

Perseroan berhasil membukukan laba bersih se-

besar Rp 7,91 triliun, naik signifikan sebesar 231 persen

dari capaian tahun 2020 yang sebesar Rp 2,39 triliun.

Sedangkan pendapatan usaha mencapai Rp 29,26 trili-

un atau naik sebesar 69 persen dari tahun sebelumnya

sebesar Rp 17,33 triliun. Seiring dengan pencapaian

tersebut, perseroan mencatat kenaikan total aset seki-

tar 50 persen dari Rp 24,06 triliun per 31 Desember 2020

menjadi Rp 36,12 triliun per 31 Desember 2021.

Sekretaris Perusahaan PTBA, Apollonius Andwie

menyebut bahwa capaian positif ini ditopang oleh ki-

nerja operasional perusahaan yang solid di sepanjang

2021 seiring dengan pemulihan ekonomi global mau-

pun nasional termasuk dalam permintaan batubara.

”Pencapaian gemilang yang diraih perseroan di-

dukung oleh kinerja operasional solid di sepanjang

tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi global

maupun nasional yang mendorong naiknya perminta-

an atas batu bara. Momentum kenaikan harga komodi-

tas batubara global yang cukup signifikan juga turut

mendorong pencapaian ini,” ujar Apollonius.

Apollo mengatakan, hingga 31 Desember 2021

harga batu bara menunjukkan penguatan dibanding-

kan tahun sebelumnya dengan rata-rata harga batu

bara Indeks Newcastle sebesar USD137,28 per ton dan

indeks harga batu bara Thermal Indonesia (Indonesian

Coal Index/ICI) dengan rata-rata USD 95,05 per ton.

”Di sisi lain, berbagai strategi efisiensi berkelan-

jutan pun diterapkan melalui implementasi operasional

perusahaan yang optimal dengan mengedepankan cost

leadership di setiap lini perusahaan,” ungkapnya.

Apollo kemudian memaparkan bahwa selama

tahun 2021 perseroan juga berhasil mencatatkan pro-

duksi batu bara secara signifikan yakni naik 21 persen

dari tahun sebelumnya, atau menjadi 30,04 juta ton.

Pun dengan volume angkutan batubara yang juga me-

ngalami lonjakan menjadi 25,42 juta ton, naik 7 persen

dari tahun 2020.

”Kenaikan produksi dan angkutan batubara ini

diikuti pula dengan kenaikan volume penjualan batu

bara. Sepanjang 2021, perseroan berhasil menjual

batubara sebesar 28,37 juta ton atau naik 9 persen dari

tahun sebelumnya dengan rasio penjualan domestik

57 persen dan ekspor 43 persen. kenaikan penjualan

tidak terlepas dari strategi manajemen dalam mengop-

timalkan peluang pasar ke beberapa negara seperti

Cina, Taiwan, Filipina, Indoa, Jepang dan Vietnam,”

jelasnya.

Sementara itu, pada tahun 2022 perusahaan akan

menargetkan produksi batubara menjadi 36,41 juta ton

atau naik 21 persen dari realisasi tahun sebelumnya

yang mencapai 30,04 juta ton. Target angkutan pada

tahun ini juga akan ditingkatkan menjadi 31,50 juta ton,

naik 24 persen dari realisasi angkutan tahun 2021 yang

sebesar 25,42 juta ton.

”Sedangkan untuk volume penjualan batubara

2022, perseroan menargetkan peningkatan menjadi

37,10 juta ton atau naik 31 persen dari realisasi penju-

alan batu bara tahun 2021 yang sebesar 28,37 juta ton,”

tambahnya.

PT BUKIT ASAM, TBK

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�
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P
T Timah Tbk mengumumkan laporan ke-

uangan konsolidasi yang sudah diaudit pada

periode kerja 2021. Disebutkan bahwa sela-

ma empat kuartal itu perseroan berhasil

menaikan laba bersih sebesar Rp 1,3 trilun,

naik 483 persen dibanding tahun sebelumnya yang rugi

sebesar Rp 341 miliar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT

Timah, M Krisna Sjarif mengatakan bahwa lonjakan

laba ditopang oleh penurunan beban pokok penda-

patan. ”Sepanjang 2021, beban pokok pendapatan Ti-

mah turun 21 persen menjadi Rp 11,17 triliun diban-

dingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 14,09 triliun,”

ungkapnya.

Menurut Krisna, kinerja kuangan perseroan lain-

nya juga berbanding lurus dengan pendapatan laba

bersih, seperti pada Earning Before Interest, Taxes, De-

preciation and Amortiziation (EBITDA) yang naik 150

persen atau menjadi Rp 2,90 triliun. Sementara ebitda

pada tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 1,16 triliun.

”Berkurangnya beban finansial akibat delevera-

ging strategy dan kemampuan perseroan dalam memi-

lih sumber pendanaan berbiaya rendah menjadi salah

satu faktor pendukungnya,” katanya.

Indikator finansial lainnya yang menjadi parame-

ter membaiknya kinerja PT Timah menurut Krisna ada-

lah rasio profitabilitas meliputi (NPM)Net Profit Margin

menjadi 9 persen (tahun 2020 minus 2 persen), dan

gross profit margin (GPM) menjadi 24 persen (tahun

2020 7 persen).

Adapun rasio solvabilitas nampak dari Debt to

Equity Ratio (DER) menjadi 82% (2020: 142%). Kas dan

setara kas menunjukkan kenaikan signifikan menjadi

Rp1,78 triliun dari tahun sebelumnya Rp 807 miliar.

Meski demikian, kenaikan kinerja keuangan PT

Timah tidak sejurus dengan tingkat produksi yang jus-

tru mengalami penurunan signifikan. Sepanjang 2021,

perseroan hanya mampu meproduksi bijih timah sebe-

sar 24.670 ton Sn atau turun 38 persen dari tahun sebe-

lumnya yang sebesar 39.757 ton Sn.

Sebesar 46 persen dari produksi tersebut berasal

dari penambangan darat dan 54 persennya berasal dari

penambangan laut. Penurunan juga terjadi pada pro-

duksi logam timah. Sepanjang 2021, perseroan hanya

bisa memproduksi logam timah seebsar 26.465 metrik

ton, turun 42 persen dari tahun 2020 yang mampu

memproduksi sebesar 45.698 metrik ton.

Dengan rata-rata harga jual logam timah yang

melesat 89 persen atau menjadi USD 32.619, perseroan

hanya mampu menorehkan penjualan logam timah

sebesar 26.602 Metrik ton, turun 52 persen dari tahun

sebelumnya yang mampu menjual hingga 55.782 Me-

trik ton.

Menurut Krisna, kondisi demikian menjadi ke-

sempatan istimewa bagi perusahaan. Mengingat de-

ngan biaya produksi yang rendah, perusahaan timah

milik negara ini bisa menjual komoditasnya di tengah

harga yang signifikan.

”Melesatnya performa perseroan menjadi sebu-

ah hadiah istimewa di tengah situasi pandemi yang

belum berakhir. Namun, tak menyurutkan optimisme

manajemen bahwa di tahun-tahun berikutnya, kinerja

perseroan akan mampu lebih baik. Didukung peman-

faatan teknologi penambangan yang lebih berkualitas

dan berbiaya rendah,” jelasnya.

Teknologi canggih yang dimaksud adalah peman-

faatan TSL Ausmelt yang direncanakan beroperasi pa-

da semester kedua tahun ini. TSL Ausmelt adalah salah

satu jenis smelter pemurnian timah dengan kapasitas

peleburan sebesar 40.000 ton crude tin per tahun.

Ausmelt tersebut kata Krisna, diharapkan mampu

menekan biaya produksi pembuatan logam timah se-

hingga profitabilitas perseroan akan semakin cemer-

lang di tengah iklim usaha yang semakin kompetitif.

PT TIMAH, TBK

RIAN WAHYUDDIN
rianwahyuddin@tambang.co.id�
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P
T Geo Dipa Energi (Persero), perusahaan mi-

lik negara yang bergerak di bidang eksplo-

rasi dan eksploitasi Panas Bumi, mendu-

kung kemandirian dan ketahanan energi

melalui Panas Bumi yang terkandung di

Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sum-

ber Daya Mineral (ESDM), Pulau Flores menyimpan

sumber daya sebesar hampir 1.000 Mega Watt (MW)

dan cadangan paling sedikit sebesar 402,5 MW diekwi-

valenkan dengan listrik. Angka inilah yang kemudian

menjadikan Flores ditetapkan sebagai Pulau Panas

Bumi melalui Keputusan Menteri ESDM No. 2268K/30/

MEM/2017.

Direktur Utama PT Geo Dipa Energi, Riki Firman-

dha Ibrahim menjelaskan bahwa pemerintah, dalam

hal ini Komite Bersama, sudah sangat tepat melun-

curkan program Geothermal Energy Upstream Deve-

lopment Project (GEUDP), Pembiayaan Infrastruktur

Sektor Panas Bumi (PISP) dan Geothermal Resource

Risk Mitigation Facility (GREM) untuk keberlanjutan

energi baru terbarukan Panas Bumi.

PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (SMI), pe-

rusahaan pelat merah yang bergerak dalam pengelo-

laan dana infrastruktur yang notabene sebagai penge-

lola dana PISP dan Geo Dipa sebagai pelaksana teknis

pengeboran, menurut dia harus berhasil dalam pelak-

sanaan program tersebut demi terwujudnya kemandi-

rian dan ketahanan energi di Pulau Flores.

”Tidak ada kata tidak berhasil melaksanakannya.

Hanya dengan program GEUDP/PISP dan GREM, Indo-

nesia dapat mewujudkan Indonesia Geothermal Cen-

ter of Excellence karena Pemerintah masih memiliki

Fiscal Tool lainnya yang dapat mendorong pengem-

bangan di tahapan Eksploitasi dan Pembangunan PLTP

di Indonesia,” kata Riki.

Riki mengungkapkan bahwa pemanfaatan sum-

ber energi Panas Bumi banyak memberikan manfaat

bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan sumber energi

Panas Bumi tidak dapat di ekspor, dan merupakan

sumber energi lokal yang harus langsung dimanfaat-

kan.

”Melalui pemanfaatan sumber energi Panas Bumi

sebagai energi listrik, akan menggerakan roda pereko-

nomian masyarakat seperti pembangunan infrastruk-

tur pendukung, sarana dan prasarana, hingga mencip-

takan ruang perekonomian baru seperti pembukaan

lapangan pekerjaan dan pengembangan pariwisata,”

paparnya.

Riki kemudian menyinggung Bupati Manggarai

Barat, Edistasius Endi, yang beberapa waktu lalu sem-

pat menyampaikan bahwa pemanfaatan Panas Bumi

di Wae Sano yang juga berada di Pulau Flores, dengan

potensi Panas Bumi mencapai 121 MW dan cadangan

sekitar 40 MW, sudah menjalani proses secara berta-

hap dan berjenjang.

”Berbagai kajian juga sudah dilakukan, bahkan

masyarakat telah terlibat dalam studi banding. Pe-

ngembangan pariwisata yang sedang dikerjakan oleh

Pemkab Manggarai Barat juga dapat dilaksanakan se-

cara berdampingan dengan pemanfaatan Panas Bumi

di Wae Sano,” jelasnya.

Wae Sano yang berada di wilayah Kabupaten

Manggarai Barat, merupakan salah satu pilot project

dari pengeboran yang dilakukan oleh pemerintah (Go-

vernment Drilling) melalui mekanisme PISP yang dana-

nya dikelola PT SMI dan melalui GEUDPco-finance

yang pendanaanya diberikan oleh World Bank secara

hibah.

”Oleh karena itu, pemanfaatan Panas Bumi di

Wae Sano harus kita upayakan bersama keberhasilan-

nya, agar Pemerintah tidak turunkan prioritasnya. Ti-

dak ada kata bahwa Program Pemerintah sulit diwujud-

kan apabila kita memang serius, fokus dan yakin kalau

Energi Terbarukan Panas Bumi itu adalah energi terba-

rukan terbaik untuk Indonesia,” imbuhnya.

Selain itu, pemanfaatan Panas Bumi sebagai

sumber energi listrik juga dilakukan untuk menjaga

ruang hidup. Hal ini dikarenakan Panas Bumi adalah

salah satu sumber energi terbarukan yang sangat ra-

mah lingkungan dengan hampir tidak ada emisi yang

dihasilkan.

”Saya meyakini semua perjalanan yang telah di-

lakukanakan memberikan pengalaman bagi kita ber-

sama, karena untuk mensukseskan pemanfaatan ener-

gi Panas Bumi di Wae Sano demi kemandirian dan ke-

tahanan energi diperlukan kerja sama dari semua pi-

hak. Saat ini, yang diperlukan dalam percepatan peker-

jaan di Wae Sano adalah dengan membuktikan bahwa

rakyat Indonesia tidak ada masalah dengan pelang-

garan HAM dalam pelaksanaan seluruh program multi-

lateral bank,” tandas Riki.

KORPORAKSI
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M
ajalah TAMBANG kembali mengadakan

agenda tahunan, Indonesia Mining Fo-

rum (IMF) dengan tema Kepastian Hu-

kum dan Investasi Pertambangan, pada

pertengahan April lalu. Acara yang dilan-

jutkan dengan Buka Puasa Bersama Komunitas per-

tambangan itu, berlangsung di The Darmawangsa

Hotel Jakarta.

Acara Indonesia Mining Forum yang mengangkat

tema ”Kepastian Hukum dan Investasi Pertambang”

ini, rutin dilaksanakan sebagai ajang tahunan untuk

menjadi katalisator antara badan usaha, asosiasi de-

ngan pemerintah dalam mencari titik temu seputar

persoalan terbaru industri pertambangan.

Belakangan ini, sejumlah isu yang mencuat di

antaranya soal larangan ekspor, pencabutan IUP, atu-

ran turunan UU Minerba, rencana kenaikan royalti,

maraknya tambang ilegal akibat tingginya harga, dan

lain sebagainya.

Acara ini dihadiri oleh Deputi Bidang Perenca-

naan Penanaman Modal, Badan Koordinasi dan Pena-

naman Modal (BKPM), Nurul Ichwan; Asdep Pertam-

bangan Kemenko Maritim dan Investasi, Tubagus Nu-

graha; Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Dit-

jen Minerba, Sugeng Mujiyanto; Sekretaris Ditjen Miner-

ba, Iman Kristian Sinulingga; Partner PwC Indonesia,

Dedy Lesmana; Direktur Eksekutif APBI, Hendra Si-

nadia; Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey;

Kemudian Direktur Eksekutif Aspindo, Bambang Tjah-

jono; Ketua Umum IAGI, Muhammad Burhanudinnur;

Ketua Umum Prometindo, Bouman T Situmorang, dan

masih banyak lagi.
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