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■ENERGI ■PERTAMBANGAN ■INFRASTRUKTUR 

Potensi tambang yang bisa kami akuisisi 
tentu harus layak secara keekonomian.
Hadis Surya Palapa, Sekretaris 
Perusahaan PT Bukit Asam Tbk

BATUBARA■

Fokus Menggarap Hilirisasi, 
PTBA Menahan Akuisisi
JAKARTA. Produsen tambang 
batubara pelat merah PT Bu-
kit Asam Tbk belum memiliki 
rencana akuisisi lahan tam-
bang dalam waktu dekat. 

Emiten berkode saham 
PTBA di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) ini akan fokus meng-
genjot proyek hilirisasi. Demi 
mendukung rencana kerja ta-
hun 2020, perusahaan yang 
berdiri sejak 2 Maret 1981 ini 
sudah menyediakan dana be-
lanja modal atau capital ex-
penditure Rp 4,5 triliun.

Sekretaris Perusahaan PT 
Bukit Asam Tbk Hadis Surya 
Palapa menyampaikan, akui-
sisi lahan tambang batubara 
membutuhkan pertimbangan 
banyak aspek. Hal itu, antara 
lain, aspek teknis seperti 
kuantitas dan kualitas batuba-
ra di lahan yang bersangkutan. 
Manajemen juga mesti mem-
perhatikan aspek keekonomi-
an  hingga aspek legal maupun 
kondisi sosial-budaya di dae-
rah lahan tambang tadi.

"Potensi tambang yang bisa 
kami akuisisi tentu harus la-
yak secara keekonomian, baik 
melalui jual-beli batubara 
maupun usaha lain di sekitar 
tambang misalnya PLTU Mu-
lut Tambang," ungkap Hadis, 
Rabu (5/2) lalu.

Meski tanpa mengakuisisi 
tambang baru, PTBA optimis-
tis produksi batubara pada 

tahun ini bisa mencapai 30 
juta ton. Jumlah tersebut naik 
5,26% dibandingkan tahun lalu 
sebesar 28,5 juta ton. 

Atas dasar itu, PTBA memi-
lih fokus melaksanakan pro-
yek lain, salah satunya proyek 
hilirisasi batubara. Emiten ini 
sedang menyiapkan pabrik di 
Tanjung Enim Sumatra Sela-
tan untuk mengolah batubara 
menjadi produk lain dengan 
teknologi gasifi kasi.

Dalam keterbukaan infor-
masi di Bursa Efek Indonesia, 
Direktur Utama PTBA Arvi-
yan Arifin menerangkan, pi-
haknya bekerjasama dengan 
Air Product & Chemicals Inc 
dari Amerika Serikat untuk 
hilirisasi batubara kalori ren-
dah. Nilai total  investasi  pe-
ngembangan gasifi kasi men-
capai US$  3,2  miliar. Air 
Products bertindak sebagai 
investor di bisnis upstream 
dan downstream.

Gasifi kasi adalah konversi 

batubara muda menjadi sy-
ngas (synthetic gas) kemudi-
an diproses menjadi dimethyl 
ether (DME), metanol dan 
mono ethylene glycol (MEG). 
Itu merupakan bahan bakar 
yang bisa menggantikan LPG.

PTBA memperkirakan bisa 
memproduksi 1,4 juta ton 
DME, 300.000 ton metanol 
dan 250.000 ton MEG. Saat ini, 
PTBA sudah menyelesaikan 
studi kelayakan proyek gasifi -
kasi batubara dan segera ma-
suk tahap perencanaan awal, 
front end engineering design 
(FEED) dan engineering pro-
curement and construction 
(EPC). 

PTBA berharap pabrik 
pengolahan batubara tersebut 
beroperasi pada akhir tahun 
2023 mendatang. Operasional 
pabrik ini bisa membantu pe-
ngurangan impor gas sekitar 
US$ 1 miliar per tahun.

Dimas Andi Shadewo

Grab dan Hyundai te-
lah meluncurkan 
GrabCar Elektrik se-

banyak 50 unit di Jakarta 
baru-baru ini dan akan 
mencapai 500 unit dalam 
tahun ini. Untuk yang versi 
sepeda motor, Grab bekerja 
sama dengan Astra Honda 
Motor dan Gesits yang telah 
diluncurkan pada akhir ta-
hun lalu.

Ini merupakan kabar 
baik mengingat kendaraan 
listrik (EV atau electric veh-
icle) merupakan salah satu 
solusi bagi polusi yang me-
wabah di kota-kota besar 
seperti Jakarta. Dan ini 
sangat dimungkinkan de-
ngan kucuran dana segar 
sebesar US$ 2 miliar dari 
Softbank. 

Di mancanegara, ken-
daraan listrik juga telah 
semakin umum dan menja-
mur. Dalam beberapa tahun 
ke depan, bahkan mobil dan 
taksi terbang (VTOL atau 
Vertical Take Off and Lan-
ding) juga akan segera di-
luncurkan oleh Uber dan 
Boeing.

Fenomena ini bukan hal 
yang sangat baru, lantaran 
kendaraan-kendaraan hib-
rida telah hadir lebih dari 
satu dekade dan mobil ter-
bang telah tiba saat pelun-
curannya pada tahun 2020 
ini. 

Manufaktur otomobil EV 
yang telah meluncurkan 
produk mereka di pasar 
termasuk: Audi, BMW, Bol-
lore, BYD, Chery, Chevrolet, 
Citroen, COURB, Electra-
Meccanica, Fiat, Ford, 
Girlfalco, Honda, Hyundai, 
JAC Motors, Jaguar Land 
Rover, Kewet, Kia, Kyburz, 
Lightning, Mahindra. 

Kemudian Mercedes-
Benz, Micro Mobility Sys-
tems, Mitsubishi, Motores 
Limpios, MW Motors, NIO, 
Nissan, ECOmove, Peugeot, 
Rayttle, Renault, Renault 
Samsung, SEAT, Skoda, 
Smart, Sono Motors, Ste-
vens,  Tesla,  Venturi, 
Volkswagen, CityEI, NICE 
Mega City, Dysnasty IT, 

Era Mobil Listrik dan Mobil Terbang

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

JAKARTA. PT Perusahaan 
Listrik Negara (PLN) bersiap 
menjalankan proyek gasifi kasi 
pembangkit listrik. Program 
ini akan mengubah pembang-
kit listrik tenaga diesel (PLTD) 
menjadi pembangkit listrik 
tenaga gas (PLTG). Perusaha-
an setrum pelat merah itu 
memproyeksikan kebutuhan 
investasi untuk konversi ter-
sebut sekitar Rp 22 triliun.

Program konversi ini meru-
pakan amanat Keputusan 
Menteri (Kepmen) ESDM No-
mor 13 K/13/MEM/2020 ten-
tang Penugasan Pelaksanaan 
Penyediaan Pasokan dan 
Pembangunan Infrastruktur 
Liquefi ed Natural Gas (LNG) 
serta Konversi Penggunaan 
Bahan Bakar Minyak dengan 
LNG dalam Penyediaan Tena-
ga Listrik. 

Beleid itu menugaskan PT 
Pertamina (Persero) untuk 
menyediakan pasokan dan 
pembangunan infrastruktur 
LNG dalam penyediaan tena-
ga listrik oleh PLN pada setiap 
pembangkit yang terdaftar 
dalam aturan tersebut.

Ada 52 pembangkit listrik 
dengan total kapasitas 1.697 

megawatt (MW) yang masuk 
dalam program konversi ini. 
Penugasan tersebut harus se-
lesai paling lambat dua tahun 
sejak beleid berlaku pada 10 
Januari 2020.

Wakil Direktur Utama PT 
PLN Darmawan Prasodjo me-
ngemukakan, kebutuhan dana 
investasi itu masih bisa ber-
ubah. Manajemen PLN dan 
Pertamina sedang menghitung 
angka pasti dan skema pem-
biayaan dari investasi terse-
but. 

"Sekitar (Rp 22 triliun), me-
rupakan kerjasama dengan 
Pertamina yang akan memba-
ngun infrastruktur. Setelah 
itu, ada kebutuhan pengemba-
lian (investasi), ada demand 
dari PLN yang akan membeli 
gas sehingga pengembalian-
nya lebih smooth," kata dia, 
Kamis (6/2).

Direktur Pengadaan Strate-
gis 2 PT PLN Djoko Rahardjo 
Abumanan menambahkan, 
pembangunan infrastruktur 
penyaluran gas LNG ke pem-
bangkit menjadi tanggung ja-
wab Pertamina. 

Infrastruktur tersebut anta-
ra lain meliputi penyediaan 
kapal dan fasilitas pelabuhan, 
tempat penyimpanan (stora-
ge), hingga fasilitas regasifi ka-

si. Maka tak heran apabila 
pembangunan infrastruktur 
tersebut bakal membutuhkan 
investasi besar.

Oleh karena itu, Pertamina 
bakal menjadi pihak yang me-
nanggung dana investasi pa-
ling besar. Kini, PLN dan Per-
tamina menyusun pokok-po-
kok kerjasama atau head of 
agreement (HoA) yang bakal 
disepakati bulan ini. 

"Kerjasama itu tentang ke-
sepakatan para pihak untuk 
menyediakan infrastruktur, 
bulan ini juga harus selesai 
(HoA)," kata Djoko.

Hemat biaya
Meski butuh biaya besar, 

PLN dan Pertamina berkomit-
men menjalankan penugasan 
itu. Pasalnya, konversi ini juga 
akan menguntungkan banyak 
pihak. PLN bisa menghemat 
biaya operasional Rp 4 triliun 
per tahun. 

Direktur Utama PT PLN 
Zulkifli Zaini mengatakan, 
penggunaan BBM oleh PLTD 
PLN pada tahun lalu sebesar 
2,6 juta kiloliter (kl). Konversi 
bahan bakar pembangkit 
menjadi gas bisa mengurangi 
konsumsi BBM sekitar 1,6 
juta kl. 

"Berdasarkan identifikasi 
kami, yang bisa diubah ke gas 
adalah 1,6 juta kl dengan esti-
masi pengurangan biaya ope-
rasi Rp 4 triliun," jelas dia.

Pertamina pun akan untung. 

Dengan membangun infra-
struktur LNG ke seluruh PLTD 
PLN, Pertamina bisa menya-
lurkan gas ke daerah terpen-
cil. Pertamina juga memiliki 
kepastian pembeli gas jangka 

menengah dan panjang. 
"Membangun infrastruktur 

gas kan mahal, makanya sela-
ma ini ada halangan (Pertami-
na) memasok gas ke daerah 
terpencil. Kerjasama dengan 

PLN ini bisa menjadi penetra-
si penyaluran gas ke wilayah 
terpencil dan Pertamina su-
dah memiliki pembeli yang 
pasti, PLN pasti akan membe-
li," sebut Darmawan.   ■

Konversi Pembangkit Listrik Gas Mulai
Dengan estimasi investasi Rp 22 triliun, PLN dan Pertamina akan merampungkan pokok kerjasama pembangkit listrik gas di bulan ini

Ridwan Nanda Mulyana

HPM Luncurkan Civic Anyar

 KONTAN/Baihaki

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy (kiri) dan Director of 
Product and Sales & Marketing PT HPM Takayuki Uotani saat peluncuran New Honda Civic Hatchback RS di Jakarta, 
Kamis (6/2). Model terbaru dari Honda Civic Hatchback dengan emblem RS ini menawarkan perubahan interior dan 
eksterior yang sporty dan dibanderol dengan harga Rp 499 juta on the road Jakarta.

Kinerja PT Bukit Asam Tbk*
30 Sep 2019 31 Des 2018 s (%)

Aset 25.231,14 24.172,93 4,38
Liabilitas 7.896,89 7.903,24 -0,08

30 Sep 2019 30 Sep 2018 s (%)
Pendapatan 16.254,05 16.035,63 1,36
Laba yang dapat diatri-
busikan ke entitas induk 3.101,26 3.929,90 -21,09

*Dalam miliar rupiah Sumber: Laporan Keuangan PTBA

GEM Car, MEV Hummer HX, 
Oka NEV ZEV, dan berbagai 
mobil balap lainnya terma-
suk Exagon Furtive-eGT, To-
yota Motorsport GmbH 
(TMG) serta Tango.

Sedangkan untuk kenda-
raan terbang, nama-nama 
besar di dunia IT telah beker-
ja sama dengan manufaktur 
pesawat terbang dan otomo-
bil kelas dunia untuk mewu-
judkan flying cars. Bahkan 
startup-startup ride sharing 
telah beberapa tahun terakhir 
ini membidiknya.

Sebagai contoh, Uber 
mempunyai target untuk me-
luncurkan taksi terbang di 
tahun 2023, jadi tinggal tiga 
tahun lagi. Komitmen ini te-
lah dimulai pada tahun 2016, 
ketika itu dengan tes perdana 
di Dallas, Los Angeles dan 
Dubai. 

Selain Uber, AeroMobil 
yang berbasis di Slowakia 
telah mencapai prototipe ke-
empat, jadi sudah dipastikan 
mereka akan meluncur per-
dana di tahun 2020 ini. Ae-
roMobil ini menggunakan 
bahan bakar hibrida sehing-
ga jejak karbon bisa dipasti-
kan sangat rendah.

Dari Airbus, ada proyek 
Vahana yang mirip helikop-
ter namun dapat dikendarai 
secara pribadi atau sebagai 

taksi terbang. Mereka telah 
meluncurkan prototipe perta-
ma tahun 2008.

Google sendiri punya Kit-
ty Hawk dengan mitra Thrun. 
Kitty Hawk ini sangat sesuai 
untuk lingkungan urban dan 
off-road. Belum ada rencana 
peluncuran. 

Pasar VTOL cukup besar 
yaitu 3.000 pemakai atau 
penumpang di tahun 2025. 
Pada tahun 2050, diprediksi-
kan akan ada 98.000 sampai 
120.000 pengguna.

Dengan demikian men-
janjikannya EV dan VTOL, 
ceruk-ceruk apa yang sangat 
terbuka kesempatannya?

Pertama,  pembangkit 
energi atau penyimpanan 
baterai yang terbarukan. Un-
tuk satu EV, setiap pencapai-
an 100 kilometer membutuh-
kan rata-rata 15 kWh. Untuk 
VTOL bisa dibutuhkan bebe-
rapa kali lipatnya.

Bisa dibayangkan betapa 
pentingnya sumber daya 
energi yang terbarukan. Ini 
kesempatan emas bagi star-
tup-startup baterai portabel 
dan tenaga surya untuk ber-
gerak.

Kedua, infrastruktur lan-
ding dan takeoff serta peng-
isian bahan bakar. Sebagai-
mana kendaraan pada 
umumnya, infrastruktur 
yang mendukung jalannya 
operasi merupakan kebutuh-
an sehari-hari.

Sangat dibutuhkan pos-
pos pengisian baterai yang 
membantu jalannya setiap 
unit kendaraan. Di AS sendi-
ri, telah ada 57.000 outlet 
untuk pengisian baterai EV 
dan 20.000 stasiun khusus.

Ketiga, stasiun servis ma-
intenance untuk kendaraan 
dan berbagai fi tur lainnya. 
Stasiun ini serupa dengan 
bengkel yang dijalankan oleh 
para pekerja yang terlatih di 
bidang ini.

Akhir kata, semakin mi-
rip fi ksi sains kehidupan di 
bumi bukan berarti kita yang 
"agak gaptek" akan tertinggal. 
Kuncinya hanya satu: meng-
ikuti pola pikir evolusi terki-
ni. Beranikan diri untuk ikut 
serta di dalamnya  dengan 
reinvensi apa yang telah kita 
miliki. Mari kita adaptif.   ■

Pasar mobil 
terbang cukup 
besar, yakni 

sebanyak 3.000 
penumpang pada 

2025 nanti.


