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Penetapan harga khusus batubara untuk
non kelistrikan memberatkan pengusaha.
Rizal Kasli, Ketua Umum Perhimpunan
Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi)
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Potensi Tailing Freeport

■ PERTAMBANGAN

Investor asal Kanada menjajaki pengelolaan limbah pertambangan (tailing) Freeport Indonesia
Arfyana Citra Rahayu
JAKARTA. PT Freeport Indonesia terus mengembangkan
limbah tailing menjadi produk bernilai tambah. Setelah
terbukti dapat dimanfaatkan
menjadi material agregat infrastruktur publik, saat ini sudah ada sejumlah pihak, termasuk investor luar negeri,
yang berminat mengembangkan limbah tersebut.
Manajemen Freeport Indonesia tak menampik kabar
bahwa investor asal Kanada
berminat masuk untuk mengolah tailing tersebut.
Head Corporate Communication PT Freeport Indonesia,
Riza Pratama membenarkan,
saat ini korporasi asal Kanada
dalam tahap studi kelayakan.
Namun dia tak menyebutkan
secara mendetail progres dan
rencana tindak lanjut investor
Kanada tersebut. Adapun perihal skema kerja sama yang
akan dilakukan Freeport dengan pihak lain, Freeport masih dalam tahap studi kelayakan dan keekonomian.
Berdasarkan laman resmi
PT Freeport Indonesia, tailing adalah suatu jenis limbah
yang tertinggal di air dan diperoleh dari rangkaian pengolahan bijih di pabrik. Proses
pengolahan/konsentrat Freeport Indonesia merupakan
proses fisik yakni bijih digerus
halus dan mineral yang mengandung tembaga dan emas dipisahkan dari partikel-partikel
batuan yang tidak bernilai
ekonomi.
Saat ini, Freeport Indonesia
telah mendaur ulang tailing
sebagai bahan campuran beton dalam pembangunan prasarana lokal. Sejak tahun 2007
hingga 2014, Freeport bekerja
sama dengan pemerintah daerah Provinsi Papua dan Peme-

rintah Kabupaten Mimika
memanfaatkan material tailing sebagai unsur utama dalam membangun sarana infrastruktur.
Freeport Indonesia juga telah melakukan studi bersama
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menunjukkan tailing sebagai material
agregat dalam pembangunan
infrastruktur publik, mulai
dari jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya.
Riza mengatakan, pada dasarnya Freeport Indonesia
mendukung program Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur di daerah
khususnya di wilayah Papua.

"Saat ini pemanfaatan agregat pasir tailing telah mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata dia kepada KONTAN, kemarin.
Riza menegaskan, Freeport
Indonesia membuka kesempatan kepada semua pihak
yang tertarik untuk memanfaatkan tailing sehingga tidak
bersifat eksklusif.
Meskipun saat ini belum
ada pihak yang sudah menandatangani perjanjian definitif
dengan Freeport Indonesia
dalam hal pemanfaatan tailing, kebanyakan perusahaan
yang tertarik masih tahap melakukan kajian studi kelayak-

an (feasibility study) untuk
menentukan keekonomian
dari kegiatan ini.
Saat ini pengembangan masih sebatas pengiriman tailing
keluar area pertambangan. Di
awal tahun ini, Freeport Indonesia kembali mengirimkan
agregat pasir tailing tahap
kedua ke Kabupaten Merauke,
yang akan digunakan untuk
pembangunan jalan raya dan
fasilitas umum lainnya yang
dikerjakan Kementerian
PUPR. Pengiriman dilakukan
melalui pelabuhan sementara
di mile 11, area tambang Freeport Indonesia.
Proses pengiriman agregat
pasir tailing tahap pertama
berlangsung pada Desember

2020 sebanyak 4.000 ton yang
dikirim menggunakan kapal
tongkang ke Merauke. Sedangkan pengiriman tahap
kedua sebanyak 3.500 ton
atau 1.750 meter kubik.
Pemanfaatan tailing ini
merupakan implementasi dari
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/Menlhk/Setjen/
PLB.3/3/2020 tentang Izin Pemanfaatan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun pada
PT Freeport Indonesia.
Sumber KONTAN berkata,
tailing Freeport bernilai tinggi karena masih ada kandungan emas di dalamnya sehingga
banyak investor berebut mengelola tailing tersebut.
■

Jaringan Serat Optik

Dok Alita

Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya (kiri) bersama Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat (TNBB) Direktorat
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup, Agus Ngurah Krisna menandatangani
naskah kerja sama pembangunan sarana komunikasi jaringan kabel serat optik di zona khusus Taman Nasional Bali Barat, di
Bali, Kamis (28/10). Kerja sama ini untuk menjamin terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati, keutuhan, dukungan
penguatan fungsi dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan TNBB.

Kita dan Pengetahuan Eksplisit-Implisit-Tasit

B

anyak di antara kita
yang memiliki pengetahuan mendalam
akan suatu topik namun tidak diyakini oleh tim maupun atasannya sebagai seseorang yang kompeten. Dengan
kata lain, mengapa di antara
kita ada yang memiliki kesulitan untuk "tampak kompeten" padahal sesungguhnya
kompeten dan dapat dibuktikan setelah cukup lama mengenalnya?
"Tidak tampak kompeten"
ini sebenarnya cukup mengganggu, terutama ketika sedang berhadapan dengan lawan bicara yang menentukan
masa depan kita, seperti dalam wawancara kerja, negosiasi bisnis, presentasi, magang, pelatihan maupun probasi kerja.
Ini sering kali menyebabkan seseorang yang kompeten
malah kalah bersaing dengan
mereka yang tidak kompeten
namun tampak "meyakinkan"
dengan gaya komunikasi
yang "karismatik."
Mengapa ini terjadi dan
bagaimana cara mengatasinya?
Pertama-tama, kenali
bahwa kita semua memiliki
pengetahuan eksplisit, implisit dan tasit. Dan kita semua
memiliki emosi negatif seperti perasaan ketidakmampu-

an, keragu-raguan dan tertekan, baik oleh kondisi diri
sendiri maupun perbandingan dengan faktor eksternal.
Bahkan, sering kali kita
mengalami burnt out alias
"terlalu stres sehingga kehabisan stamina atau spirit
positif."
Psikolog Krista Regedanz
di Palo Alto yang banyak
memberikan konseling kepada para pemimpin perusahaan dan organisasi mengamati bahwa mereka sesungguhnya adalah orang-orang luar
biasa yang telah mempunyai
rekam jejak hebat.
Namun, karena satu dan
lain hal, mereka merasa tidak
mampu dan dipenuhi oleh
pikiran-pikiran negatif yang
mengerdilkan skill dan talenta mereka.
Regedanz mulai memperhatikan betapa pengetahuan
eksplisit dan implisit tersebut
mempengaruhi perasaan-perasaan kemampuan dan ketidakmampuan tersebut.
Pertama, pengetahuan
eksplisit (PE) adalah hard
skills dan soft skills yang dapat diukur secara kualitas
dan/atau kuantitas.
Hard skills misalnya kemampuan matematis, computing, bernegosiasi, berbahasa, akademik, saintifik, menulis, melukis, menyanyi,

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
berbicara di muka publik,
mengaji, menghafal kitab
suci dan sebagainya.
Dengan kata lain, PE merupakan kemampuan seseorang yang dapat dengan mudah diperlihatkan dan dipersepsikan oleh orang lain.
PE seseorang dapat didokumentasikan, baik secara
tertulis maupun dengan berbagai cara rekam berbeda.
Walaupun banyak PE yang
hasil dari "book smart," tidak
semuanya merupakan hasil
dari pembelajaran secara sadar.
Kedua, pengetahuan implisit (PI) adalah sesuatu
yang "dirasakan" bukan se-

suatu yang rasional dan dapat diulang sebagai skill terukur.
Nah, PI ini sering kali
merupakan hasil dari pembelajaran yang menggabungkan
alam sadar dan alam bawah
sadar.
Misalnya, seseorang yang
bisa berenang mempunyai
rekaman ingatan tentang bagaimana mengapungkan diri
di dalam air. Namun ia belum tentu bisa menjelaskan
secara verbal bagaimana proses itu terjadi.
Ia hanya dapat mengajarkan orang lain dengan "metode belajar berenang" yang
umum, tanpa dapat menjelaskan rekaman ingatannya.
"Gimana sih berenang itu?"
Jelasnya, "Gitu deh, kepakkepak kaki dan berani saja
intinya." Berbeda dengan
menjelaskan perkalian aritmatika, misalnya, yang dapat
menggunakan berbagai model
dan benda peraga.
Kualitas suatu PI sangat
erat hubungannya dengan
pengalaman emosional ketika
mengalami proses pembelajarannya. Ini bisa jadi menyebabkan semakin sulitnya
PI seseorang untuk muncul
ketika dibutuhkan.
Ketiga, pengetahuan tasit
(PT) adalah pengetahuan
yang kita peroleh secara per-

sonal dan dalam konteks tertentu. Jadi, ini merupakan
pengetahuan yang paling sulit untuk diekspresikan dan
artikulasikan dalam bentuk
kasat mata.
Dalam konteks kegagalan
dalam menunjukkan kompetensi, faktor emosi ketika terjadi proses pembelajaran PI
menentukan bagaimana ia
mampu memproyeksikannya
ke luar. Dan jika ternyata PInya mempunyai konteks tertentu dan ada emosi negatif
yang melekat, maka PT-nya
tinggi dan ini mengganggu
bagaimana kita mengekspresikan diri secara confidence.
Membawakan diri secara
percaya diri dalam setiap situasi memang tidak mudah
karena manusia bukanlah
robot.
Kita semua mempunyai
daya kognitif, afektif dan
ingatan masa lalu yang terekam di dalam alam bawah
sadar. Apa yang telah menjadi bagian dari diri kita memang telah terjadi.
Yang dapat kita lakukan
sekarang adalah menjalani
hidup secara positif sehingga
setiap pengetahuan dan pengalaman baru mempunyai
muatan positif. Ini akan
mempengaruhi bagaimana
performance kita di masa depan. Salam positif.
■

Samindo Ekspansi ke
Pertambangan Nikel

Dok. MYOH

MYOH percaya diri masuk ke bisnis nikel lantaran saat ini LG
dan Hyundai asal Korea Selatan sedang membangun pabrik
baterai di Jawa Barat.
JAKARTA. PT Samindo Resources Tbk (MYOH) akan
terus mengembangkan bisnisnya demi menjaga kinerja keuangan. Hingga kuartal III2021, MYOH meraih laba bersih US$ 21,3 juta, atau naik
48,5% dibandingkan periode
yang sama tahun lalu. Adapun
pendapatan hingga akhir September tahun ini mencapai
US$ 120 juta.
Direktur Pengembangan
Bisnis PT Samindo Resources
Tbk, Gilbert Markus Nisahpih
bilang, kenaikan laba bersih
dipicu upaya efisiensi dari layanan jasa dan efektivitas
operasional Samindo. "Kami
terus memperbaiki cara bekerja, dari pengangkutan sampai pengerukan. Hasilnya,
efesiensi BBM terjadi," terang
dia, Rabu (27/).
Gilbert menjabarkan, program efisiensi sudah bergulir
awal 2020 dengan mengusung
tiga strategi, yaitu melakukan
analisis perilaku biaya, memperkuat pemeliharaan mandiri
serta menyelaraskan penyediaan barang dan jasa di seluruh entitas Samindo.
Terkait pemeliharaan mandiri, Samindo memberikan
perhatian yang cukup besar,
mengingat porsi biaya pemeliharaan alat berat mencapai
20% dari total beban pokok
penjualan. "Saat ini kontribusi
biaya pemeliharaan alat berat
turun hingga 16% dari total
beban pokok penjualan,” ung-

kap Gilbert.
Manajemen Samindo akan
terus menjaga kinerja sekaligus melakukan diversifikasi
bisnis ke pertambangan nikel.
Saat ini MYOH sedang melakukan kajian untuk membeli
tambang nikel atau melakukan partnership. "Sudah ada
yang menawarkan," kata dia.
MYOH percaya diri masuk
ke bisnis nikel lantaran saat
ini LG dan Hyundai asal Korea
Selatan sedang membangun
pabrik baterai di Jawa Barat.
"Samindo juga perusahaan
Korsel. Saya kira bisa nanti
memasok bahan baku ke me-

LG menemukan
teknologi baterai
dari nikel dengan
komposisi bahan
baku nikel 90%.
reka," ujar Gilbert.
Saat ini kebutuhan nikel sangat besar karena LG menemukan teknologi komposisi
nikel sebagai bahan baku baterai mobil listrik mencapai
90%, kemudian mangan dan
kobalt masing masing 5%.
"Teknologi dengan bahan
baku nikel 90% hanya milik
LG, China tak punya," tutur
Gilbert.
Azis Husaini

■ MINERBA

Opsi DMO Batubara
di Industri Semen

KONTAN/Fransiskus Simbolon

APBI berharap agar dikaji kembali dengan mempertimbangkan
potensi berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) sedang mengkaji opsi
penetapan harga khusus batubara (domestic market obligation/DMO) untuk industri
semen di dalam negeri.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Sujatmiko mengatakan, pihaknya tengah berkonsultasi dengan asosiasi
pertambangan batubara, asosiasi semen, dan Kementerian
Perindustrian untuk membicarakan hal tersebut. "Kami
ingin industri semen bisa terus beroperasi dengan kondisi
yang wajar," kata dia dalam
konferensi pers capaian kinerja mineral batubara triwulan III-2021 yang disiarkan secara virtual, Selasa (26/10).
Direktur Eksekutif Asosiasi
Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia
mengatakan, selama ini penjualan batubara ke industri
semen dilakukan dengan mekanisme business to business
(B2B). Terkait wacana penetapan harga khusus batubara
untuk industri semen, pada
prinsipnya APBI beranggotakan perusahaan yang merupakan kontraktor pemerintah

dan senantiasa mematuhi kebijakan yang ada. "APBI berharap agar dikaji kembali dengan mempertimbangkan potensi
berkurangnya
Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP)," kata dia kepada KONTAN, kemarin.
Ketua Umum Perhimpunan
Ahli Pertambangan Indonesia
(Perhapi), Rizal Kasli menilai,
penetapan harga khusus batubara untuk industri non kelistrikan bakal memberatkan
pengusaha jika dipatok dengan besaran setara harga
untuk penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
"Pemerintah harus diskusi
mendalam dengan pemangku
kepentingan," saran dia.
Direktur dan Sekretaris
Perusahaan PT Indocement
Tunggal Prakarsa Tbk (INTP)
Antonius Marcos menyambut
baik wacana pemberlakuan
harga khusus DMO batubara
untuk industri semen. "Saat
ini industri semen kesulitan
mendapatkan batubara dengan harga lebih wajar. Porsi
kontribusi batubara 40%-50%
dari biaya produksi semen
saat ini," ungkap dia.
M Krishna Prana Julian

