


• Secara umum, Indonesia termasuk ranking ke 10 negara yg
paling prospek pertambangannya di dunia, tapi juga yang ke 10 
dari bawah kalau menyangkut business climate (urutan ke 61 
dari 71 negara yang disurvey)

• Kestabilan politik sudah dianggap cukup baik yang akan bisa
meyakinkan investor pertambangan.     Beyond 2024 ????

• Peraturan perundang undangan masih dianggap tidak tetap
dan masih ada ketakutan investor apabila peraturan berubah-
ubah setiap saat



• Mengikuti kekhawatiran diatas, demikian juga halnya dengan
sistem perpajakan dan PNBP nya

• Infrastruktur dianggap memadai walaupun kadang2 
pengurusan ijin pelabuhan dan jalan sering-sering menjadi
hambatan (terutama dengan PEMDA)

• Environmetal regulation, salah satu yang paling ditakuti
investor karena banyaknya aturan yang kurang jelas dan di 
daerah sering dimanfaatkan sebagai hambatan dalam produksi
karena :



o ijin lingkungan dapat menjadi “super license” yang 
membebani industri pertambangan

o Dana jaminan pemulihan lingkungan tumpang tindih 
dengan jaminan reklamasi dan penutupan tambang

o yang berkaitan dengan B3 dapat dikenakan pidana 
mutlak tanpa pembuktian

o definisi “pencemaran” yang dibuat lebih ketat 
daripada UU sebelumnya (UU 23-1997) maupun 
peraturan2 di negara2 maju

o Sanksi pidana dapat dikenakan pada perusahaan 
maupun individual termasuk yang memberikan ijin

o Peranan KLHS dan RPPLH dalam hal Tata Ruang  
perlu diperjelas      



Dari informasi yang saya sebutkan tadi, timbul pertanyaan, Kenapa
pemain-pemain besar Pertambangan pada kabur dari negara ini ? dan yang 
masuk adalah pemain baru (junior mining with less known reputation in 
economic & social contribution, environmental compliance, but known for 
willingness for ‘cash & carry” payments)



MASIH MENARIK KAH ?



INDONESIA TENGAH DAN TIMUR

Kalimanta timur, Sulawesi Selatan, 
Tengah dan Tenggara sampai ke Halmahera



Laterite : 

Limonite dan Saprolite



Pyrometalurgy : electric furnace, blast furnace untuk menghasilkan Ni in 
matte (INCO), Ferronickel (ANTAM) dan Nickel Pig Iron (Morowali, Vertu dan 
Halmahera dan lainnya)
Hydrometalurgy : untuk produksi Ni Sulphate (Morowali dan Halmahera)



Secara umum, Ni tdk dipakai murni tapi dicampur
65% untuk konstruksi, 
20% utk special alloy
15% utk batre (belakangan ini dipakai sebagai cathode) dan
sisanya sebagai special purpose chemical



Ni in matte biasanya digunakan utk : konstruksi, tubing, Lab apparatus, special alloy utk
bermacam kegunaan, nuclear plant dsb
Ferronickel : umumnya untuk stainlessteel high grade
NPI : untuk lower grade stainlessteel (saat ini) 
Ni sulphate : umumnya utk batre (NiMH, Ni-Li ion atau NiCd) dan chemical lain



Perusahaan Negara

MMC Norilsk Nickel Rusia

Vale SA Brazil

Glencore Plc Switzerland

BHP Australia

Sumitomo Metal Mining Japan

Eramet SA France

Anglo American Plc UK

South 32 Ltd Australia

PT Antam Indonesia

Lundin Mining Corp Canada

Producer Ni terbesar di Dunia (saat ini)   



Mine Name Negara Penambangan
Perkiraan

Produksi/tahun (k) T

Sorowako Mine Indonesia terbuka 71.60

Taganito Mine Philippines terbuka 67.32

Oktyabrsky Mine Russia U/G 52.92

Rio Tuba Mine Philippines terbuka 46.57

Yiwan Mine Indonesia terbuka 42.99

Komsomolsky Mine Russia U/G 42.09

Taimyrsky Mine Russia U/G 41.90

Cerro Matoso Mine Colombia terbuka 40.60

Raglan Mines Canada U/G 39.23

Murrin Murrin Mine Australia terbuka 36.40

Tambang Ni terbesar di Dunia (saat ini)   



Produksi Nikel yang ada dalam pipeline untuk mengisi
kekurangan pasokan Ni dunia

Mine Name Negara Penambangan
Perkiraan

Produksi/tahun (k) T

Kingash Project Rusia terbuka 72.1

Bahodopi Project Indonesia terbuka 70.0

Sulawesi Project Indonesia terbuka 46.0

Honeymoon Well Project Australia terbuka 45.0

Wingellina Project Australia terbuka 40.0

Enterprise Nickel Project Zambia Terbuka 38.0

Mayaniquel Project Guatemala Terbuka 36.5

Brolga Project-Stage 2 Australia Terbuka 36.0

Kabanga Project Tanzania U/G 35.0

Jacare Project Brazil Terbuka 35.0



Kenapa yg banyak itu produksi NPI ? Belakangan juga proses HPAL 
atau Atmospheric pressure Leaching ?
Kenapa investor tdk mau punya tambang tapi hanya beli bijih dan
pemroses saja ?



Bagaimana dengan paska tambang rakyat (?) nanti

Kenapa pengawasan (ESDM dan KLH) tdk begitu perduli
dengan tambang tambang kecil di daerah ?



Bagaimana penentuan harga yg dibayarkan ke penambang
kecil dan bagaimana posisi empire dlm transaksi itu ?

Apa yg terjadi dengan tambang rakyat kita di daerah ?


