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1.PENDAHULUAN
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Tabel 1. Sumber Daya dan Cadangan Bauksit Indonesia
LOKASI IUP

Sumber daya (Ton)

PT. Antam Tbk.
313,500,000
PT. Harita Group
1,239,691,776
PT. Putra Mining Group
120,500,000
Mekko Mining Group
225,000,000
Nusapati Prima Group
3,500,000
PT. Mahkota Karya Utama Group
109,418,045
11 Pers Non Pabrik
1,256,923,523
TOTAL (MT)
3,268,533,344
Sumber : Dinas ESDM Kalimantan Barat Tahun 2012
KEPULAUAN RIAU
131,924,304
Sumber : Badan Geologi Kementerian ESDM Tahun 2012
Sukamara
379, 000,000
Lamandau
1,011,000,000
Kotawaringin barat
726,000,000
Kotawaringin timur
1,101,000,000
Seruyan
935,000,000
Total (MT)
4,152,000,000
Sumber : Eksplorasi PT. Harita Prima Abadi Mineral tahun 2012 - 2014
Gambar 6. Proyeksi komposisi produksi energi listrik
per jenis
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CADANGAN (Ton)

106,350,000
312,675,431
67,694,003
56,000,000
200,000,000
386,434,656
1,129,154,090
14,672,683

189,500,000
505,500,000
363,000,000
550,500,000
467,500,000
2,076,000,000

bahan bakar
3,219,826,683
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Secara lebih lengkap Soepriyanto (2014)
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mineral atau nilai tambah bauksit menjadi aluminium, seperti terlihat pada pada Tabel 2.
Soepriyanto (2014) juga merekomendasikan
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Dari total kapasitas tersebut, tambahan pembangkit di Sumatera sebesar 17,7 GW dan di
Indonesia Timur adalah sekitar 14,2 GW. Untuk
sistem Jawa-Bali, tambahan pembangkit adalah
sekitar 38,5 GW atau rata-rata 3,8 GW per
tahun.
Komposisi produksi listrik pada tahun 2024 untuk
gabungan Indonesia diproyeksikan akan menjadi
63,7% batubara, 19,2% gas alam (termasuk LNG),
8,9% panas bumi, tenaga air 6,6% serta 1,6%
minyak dan bahan bakar lainnya (Gambar 5).
Bauran energi saat ini masih didominasi oleh
batubara sebesar 52,8%, disusul oleh gas
24,2%, tenaga air 6,5%% hidro dan panas bumi
4,4% serta
BBM 11,7%.
Komposisi
Proses
pengolahan
bauksit
tersebutproduksi
di atas
listrik pada
tahun
2024 untuk
gabungan
sudah
sejalan
dengan
pengertian
dariIndonepeng
sia
diproyeksikan
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63,7%
batubara,
olahan dan pemurnian yang tercantum pada
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan
pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012, yaitu: “Pengolahan dan pemurnian
adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral "ikutan”.
4. NILAI TAMBAH
Seiring dengan adanya peningkatan mutu
bauksit, diharapkan adanya peningkatan harga dari produk yang dihasilkan dibandingkan
dengan bahan bakunya. Peningkatan harga
inilah yang seringkali disebut oleh beberapa
kalangan sebagai peningkatan nilai tambah.
Untuk memudahkan analisis terhadap nilai
tambah dari bauksit menjadi alumina dapat di
perhatikan Tabel 3. Analisis nilai tambah dari
bauksit menjadi alumina.

Pengembangan sistem penyaluran pada periode
2015-2024 berupa pengembangan sistem
transmisi dengan tegangan 500 kV dan 150 kV
di sistem Jawa-Bali, serta tegangan 500 kV, 275
kV, 150 kV dan 70 kV di sistem Indonesia Timur
dan Indonesia Barat. Pembangunan sistem
transmisi secara umum diarahkan kepada
tercapainya kesesuaian antara kapasitas
pembangkitan di sisi hulu dan permintaan daya
di sisi hilir secara efisien. Di samping itu sebagai
usaha untuk mengatasi bottleneck penyaluran
dan perbaikan tegangan pelayanan.
Pengembangan transmisi 500 kV di Jawa-bali
pada umumnya dimaksudkan untuk
mengevakuasi daya dari pembangkitpembangkit
baru maupun
ekspansi
menjaga
han baku MGB
sebanyak
3 ton, dan
maka
dilihat
kriteria
N-1,
baik1 ton
statik
maupun
dari segikeandalan
pendapatan
harga
SGA
harus
dinamik.
Sedangkan
pengembangan
transmisi
dibandingkan dengan total harga 3 ton MGB.
Dengan demikian tampak adanya peningkatan
harga atau populer disebut nilai tambah dari
MGB menjadi SGA sebesar 2,4-3,3 kali (dari
USD 105-135/ton menjadi USD 320-350/ton).
Namun demikian, perlu dilakukan penelaahan
secara lebih seksama pada proses produksi
SGA di alumina refinery untuk mendapatkan
informasi yang lebih lengkap untuk kepenting
an pengambilan keputusan.
Sumber dari PT. Well Harvest Winning Alumina
Refinery pada waktu penyusunan studi kela
yakan, mencatat biaya produksi SGA mencapai USD 375/ton dan harga SGA di pasar
global pada tahun 2012 mencapai rata-rata
USD 400/ton. Tetapi jika dibandingkan dengan
harga SGA pada tahun 2014 sebesar kisaran
USD 320-325/ton, maka perusahaan dihadapkan dengan kemungkinan mengalami kerugian
usaha.

Dari Tabel 3 di atas tampak bahwa jika peruTabel 3 tersebut menjelaskan bahwa un- sahaan melakukan penjualan MGB pada saat
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2013 sudah melakukan ground breaking dan
memulai pembangunan fisik alumina refinery,
termasuk membangun power plant dan pelabuhan. Pembangunan dilakukan dalam dua
tahap, yaitu Tahap I untuk line dengan kapasitas produksi SGA 2 juta ton/tahun dan Tahap
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2015
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Gambar 2. Progres pembangunan power plant
PT. WHW sampai dengan bulan Mei 2015

Pada saat ini, PT. WHW sedang menyelesaikan pembangunan bagian alumina refinery
Tahap I dan infrastruktur penunjangnya, yaitu
Gambar
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sebesar 8,4 GW atau 11,9% dari kapasitas total, kemudian panas bumi sebesar 4,8 GW atau
6,8%, setelah itu Pembangkit Listrik Tenaga
Minihidro (PLTM) skala kecil tersebar sebanyak
0,9 GW dan terakhir pembangkit lain (surya,
angin, biomassa) sebesar 0,1 GW.

19,2% gas alam (termasuk LNG), panas bumi
8,9%, tenaga air 6,6% serta 1,6% BBM dan
bahan bakar lainnya (Gambar 6).

Dari total kapasitas tersebut, tambahan pembangkit di Sumatera sebesar 17,7 GW dan di
Indonesia Timur adalah sekitar 14,2 GW. Untuk
sistem Jawa-Bali, tambahan pembangkit adalah
sekitar 38,5 GW atau rata-rata 3,8 GW per
tahun.

Pengembangan sistem penyaluran pada periode
2015-2024 berupa pengembangan sistem
transmisi dengan tegangan 500 kV dan 150 kV
di sistem Jawa-Bali, serta tegangan 500 kV, 275
kV, 150 kV dan 70 kV di sistem Indonesia Timur
dan Indonesia Barat. Pembangunan sistem
transmisi secara umum diarahkan kepada
tercapainya kesesuaian antara kapasitas
pembangkitan di sisi hulu dan permintaan daya
di sisi hilir secara efisien. Di samping itu sebagai
usaha untuk mengatasi bottleneck penyaluran
dan perbaikan tegangan pelayanan.

Komposisi produksi listrik pada tahun 2024 untuk
gabungan Indonesia diproyeksikan akan menjadi
63,7% batubara, 19,2% gas alam (termasuk LNG),
8,9% panas bumi, tenaga air 6,6% serta 1,6%
minyak dan bahan bakar lainnya (Gambar 5).

2.4. Rencana Pengembangan Transmisi dan
Gardu Induk

Bauran energi saat ini masih didominasi oleh Pengembangan transmisi 500 kV di Jawa-bali
batubara sebesar 52,8%, disusul oleh gas pada umumnya dimaksudkan untuk
24,2%, tenaga air 6,5%% hidro dan panas bumi mengevakuasi daya dari pembangkit4,4% serta BBM 11,7%. Komposisi produksi pembangkit baru maupun ekspansi dan menjaga
kriteria
keandalan
baik
statik maupun
listrik pada tahun
2024
untuk gabungan
IndoneGambar
5. Diagram
perbandingan
Peraturan
Pemerintah
terkait N-1,
alumina
refinery
sia diproyeksikan akan menjadi 63,7% batubara, dinamik. Sedangkan pengembangan transmisi
ditetapkan target kapasitas produksi alumina
atau SGA sebesar 2 juta ton/tahun dan alumi
nium sebesar 1 juta ton/tahun.
Memperhatikan kedua Peraturan Pemerintah
tersebut di atas menjadi sangat menarik, yakni jika semua perusahaan yang membangun
alumina refinery sudah berproduksi, maka setiap tahun akan tersedia pasokan 12 juta ton
SGA, sedangkan permintaan dalam negeri
hanya 2 juta ton SGA. Dengan demikian, terjadi kelebihan pasokan (over suply) di dalam
negeri sebesar 10 juta ton SGA per tahun yang
harus bisa dijual dan bersaing di pasar global
(Gambar 5).

c. Kompetensi pengusaha tambang
bauksit
Pertambangan bauksit di Indonesia dilakukan oleh perusahaan lokal yang tidak mempunyai kompetensi untuk membangun dan
mengoperasikan alumina refinery.
d. Investasi yang besar
Membangun alumina refinery membutuhkan
dana yang sangat besar, rata-rata kebutuhkan
investasi sebesar >USD 1 miliar dengan kapasitas produksi SGA 2 juta ton/tahun.

e.	Belum tersedia kawasan khusus industri, pasokan energi dan pelabuhan
Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan
perencanaan pemerintah yang komprehensif
dan terintegrasi antara sektor hulu (pertam- Alumina refinery umumnya dilakukan on site
bangan) dengan sektor hilir (industri dan per- (di sekitar lokasi pertambangan), untuk mengdagangan), yang bisa menjamin semua hasil hemat biaya pengangkutan MGB. Lokasi
produksi SGA dapat diserap di pasar dalam tersebut umumnya di daerah terpencil dan se
ringkali
kawasan
negeri dan Gambar
pasar global.
6. Proyeksi komposisi produksi
energimerupakan
listrik per jenis
bahanhutan,
bakar sehingga
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dan
8,03% dari total investasi alumina refinery.
tahun.
f.
Karakteristik
pasar
global
Komposisi
produksi
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pada tahun
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gabungan Indonesia diproyeksikan akan menjadi
Basri
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63,7%(2015)
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Karakteristik pasar alumina global seperti
tersebut di atas akan menyulitkan bagi peng
usaha pertambangan bauksit di Indonesia
(dilakukan oleh perusahaan lokal dan kurang
memiliki akses ke pasar alumina global), padahal sebagai new entry di pasar alumina harus
dapat memasok alumina dengan harga bersaing pada kontrak jangka panjang.
g. Pengusaha pertambangan bauksit tidak
bisa menghimpun dana

dasar yang
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oleh
pengusa19,2%
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ha nasional
dan
program
8,9%,
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bahan bakar lainnya (Gambar 6).
Bagi Harita Group yang sedang membangun
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larangan ekspor
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h. Pemerintah
alumina
dan
Indonesia belum
Barat. menetapkan
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500
kV di Jawa-bali
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baru maupun
ekspansi
kriteria keandalan N-1, baik statik maupun
dinamik. Sedangkan pengembangan transmisi
7. KESIMPULAN
Tulisan ini ingin menggambarkan secara utuh
kondisi aktual dari industri alumina refinery
yang ingin dibangun di Indonesia, sehingga
semua pemangku kepentingan dapat menge
tahui dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha pertambangan bauk
sit yang diwajibkan oleh pemerintah untuk
melakukan pengolahan dan pemurnian bauksit
di dalam negeri. Lebih detail, tulisan ini memaparkan informasi penting sebagai berikut:
1. Belum adanya basis data sumber daya
dan cadangan bauksit Indonesia yang valid
dan diakui kebenarannya oleh semua pemangku kepentingan.

Pascapelarangan ekspor bijih bauksit sejak
tanggal 12 Januari 2014, pengusaha tidak
bisa menghimpun dana dari hasil penjualan
bauksit. Kondisi ini dapat menurunkan ke- 2. Bahan baku yang dibutuhkan oleh industri
alumina refinery adalah MGB, yaitu bijih
percayaan dari kreditor dan menempatkan
bauksit yang sudah ditingkatkan mutunya
pengusaha pertambangan bauksit pada posimelalui proses benefisiasi dan selama ini
si tertekan di hadapan mitra strategisnya dari
dilakukan oleh pengusaha tambang bauksit
luar negeri. Pembiaran oleh pemerintah dapat
di Indonesia.
menggagalkan
terbangunnya
logam
Gambar
6. Proyeksi industri
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