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DIKERUK BELANDA,
DITAMBANG JEPANG

Tanah Bintan bukan tanah biasa. Seluruh pulau itu ditutupi bauksit yang belum habis ditambang. Setelah sempat jaya pada masa pengelolaan Aneka Tambang, kini aktivitas tambang yang sporadis hanya menyisakan bopeng di sana sini.

L

Lelaki berpakaian tambang lengkap itu
berdiri di tengah simpang tiga di Kijang, Kabupaten Bintan. Lengan kemejanya digulung
sampai ke siku. Dengan sepatu dan helm
pengaman, ia melangkah di atas bongkahan batu. Kedua tangannya menggenggam
gagang sebuah palu tambang, bak siap memecah batu dengan lengannya yang kekar.
Tak tampak senyum di wajahnya. Tegar.
Sejatinya, ia bukan pria sungguhan. Dia
hanya figur patung logam setinggi lima meter
di Monumen dan Relief Sejarah Pertambangan Bauksit Kijang. Tahun 2011, PT Aneka

Tambang (Antam) meresmikan monumen ini untuk
menjaga memori masyarakat Bintan pada aktivitas eksploitasi bauksit dan kiprah Antam selama lebih dari 40
tahun menambang bauksit di sana.
Patung itu berdiri di atas sebuah dasar beton empat
sisi berukuran 3 x 3 meter setingi empat meter. Pada
tiap-tiap sisi digambar relief masa saat dua negara penjajah, Jepang dan Belanda, mengeksploitasi sumberdaya
alam yang menjadi bahan baku pembuatan aluminium
itu. Masa kedua negara itu masing-masing mendapat
dua sisi relief.
Cerita di dalam empat relief itu menggambarkan
penderitaan warga Kijang yang harus memenuhi nafsu

Monumen tambang PT Antam di Kijang.
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kedua negara yang berkuasa pada masa perang dunia itu.
Pekerja yang bertelanjang dada dengan lengan terikat,
terbungkuk-bungkuk menahan beratnya beban di punggung, dan harus menahan cambuk dari tentara penjajah
yang mengawasi mereka.
Belanda dan Jepang menguasai tambang bauksit di
Bintan pada masa mereka menjajah Indonesia. Bauksit
sebagai bahan baku industri aluminium sangat dibutuhkan kedua negara itu membangun kekuatan mereka.
Adalah perusahaan Belanda, NV Nederland Indische
Bauxiet Exploitatie Maatschappij (NIBEM) yang merintis
eksploitasi bauksit pada 1935 yang berpuasat di Kijang,
Pulau Bintan bagian timur. Hasil eksplorasi menunjukkan daerah itu memiliki kandungan bauksit tinggi
dibanding daerah lain di Pulau Bintan.
Herbert Franke dan CT Herry dalam Mineral Yearbook (1938) mencatat, produksi bauksit yang dikerjakan
NIBEM di Hindia Belanda (sebutan Belanda untuk Indonesia) pada tahun pertama sekitar 9.923 ton. Produksi
ini meningkat pesat pada tahun berikutnya, yakni
150.381 ton. Sementara pada tahun 1937 mereka memperkirakan produksi perusahaan itu mencapai sekitar
300 ribu ton.
NIBEM tak lama menikmati produksi bauksit Bintan.
Ketika Jepang menyerbu masuk kepulauan Indonesia,
negara Asia Timur itu merebut kekuasaan tambang
bauksit di Bintan. Di bawah bendera perusahaan Furukawa Co Ltd, Jepang mengeruk tambang bauksit
Bintan. Paul H Kratoska (1997) menyebutkan, selama
berproduksi pada 1942 hingga 1945, Furukawa menambang sebanyak 1,519 juta ton bauksit dan dari jumlah itu,
mereka mengirim sebanyak 1,350 juta ton ke Jepang.
Perang dunia kedua berakhir buruk bagi Jepang. Selain
mengaku kalah pada pihak sekutu, kekuasaan mereka
di negara jajahan dilucuti, termasuk Furukawa di Bintan.
NV NIBEM kembali mengambil alih tambang bauksit di
Bintan. Kali ini lebih lama hingga tahun 1959.
Penguasaan itu terhenti karena desakan pemerintah
Indonesia menasionalisasi perusahaan asing. Jadilah
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Penambang bauksit di Bintan saat masih dikelola Belanda.
perusahaan ini diambilalih pemerintah dengan mendirikan PT Pertambangan Bauksit Indonesia (Perbaki) yang
kemudian dilebur menjadi PN Pertambangan Bauksit
Indonesia yang ada di dalam lingkup Badan Pimpinan
Umum Perusahaan-Perusahaan Pertambangan Umum
(BPU Pertambun). Pemerintah melebur BPU Pertambun
dengan perusahaan dan proyek di dalam lingkup badan
tersebut di tahun 1968, dan selanjutnya membentuk
PN Aneka Tambang yang menjadi cikal bakal PT Aneka
Tambang.
Pascapeleburan itu Antam melanjutkan kegiatan
produksi bauksit pada 1968. Salah satu Badan Usaha
Milik Negara itu mengakhiri produksinya pada 2009.
Namun, sampai saat ini Antam belum mengakhiri kegiatannya di Bintan. Kegiatan pascatambang masih berlangsung, utamanya kegiatan reklamasi bekas-bekas lokasi
tambang.
Mantan Humas Antam unit Kijang, M Saleh Mursalim
menyebutkan, Antam menghidupi ribuan warga Bintan.
Perusahaan itu turut membantu pemerintah yang masih

Tempat
pencucian bauksit di zaman Belanda.
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mengalami kesulitan pendukung operasional.
"Di tahun 1980-an sampai 1990-an, Antam mampu
mensejahterakan sekitar 1.000 pekerjanya. Pemerintah
daerah juga mendapat bantuan Antam untuk operasional. Misalnya meminjam mobil milik Antam atau saat
Kijang kedatangan tamu dari pusat, Antam meminjamkan fasilitasnya," kata Saleh.
Seperti kisah penguasaan tambang oleh Belanda dan
Jepang, relief-relief yang bercerita tentang perjalanan
Antam di Kijang juga bisa ditemukan di Monumen dan
Relief Sejarah Pertambangan Bauksit Kijang. Terpisah
dari cerita Belanda dan Jepang, kisah tentang Antam
digambarkan pada 14 relief dinding 100 meter di belakang patung penambang. Kisah berawal dari eksplorasi
awal tambang bauksit, kedatangan alat-alat berat milik
Antam, pengapalan bauksit, hingga kegiatan pascatambang menjadi bagian cerita yang tertuang dalam relief
tersebut.
***
Sejak kandungan masif bauksit ditemukan oleh Belanda pada awal abad ke-20, nama Bintan selalu terkait
bahan tambang tersebut. Bintan masih diingat sebagai penghasil bauksit meski saat ini Kalimantan Barat
merupakan daerah dengan produksi bauksit terbesar di
Indonesia.
Keberadaan bahan tambang ini di Bintan, menurut
peneliti Pusat Sumber Daya Geologi Kementerian Energi
dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Rohmana pada 2007
sebagai, "akibat dari pelapukan kimiawi yang intensif
batuan dengan kadar alumunium (Al) tinggi dengan kadar besi (Fe) rendah dan kadar SiO2 (Silika) rendah atau
tidak ada sama sekali."
Peneliti dari Subdit Konservasi Kementerian ESDM
Hartono Lahar, Iwan Aswan, dan Bagja pada 2003 menerangkan, batuan asal pembentuk bauksit merupakan
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batuan hornfel. Batuan ini terbentuk karena pemanasan
batuan beku, yang tersedimentasi sehingga membentuk
batuan endapan berumur 250 juta hingga 200 juta tahun
yang lalu, oleh terobosan batu granit sekitar 200 juta
hingga 150 juta tahun yang lalu.
Kontak antar-dua kelompok batu ini memicu panas yang menghasilkan terbentuknya batuan hornfel.
Pelapukan kimia yang terjadi pada batuan ini selama
jutaan menghasilkan endapan yang saat ini dikenal sebagai bauksit. Endapan tersebut menghasilkan bukit-bukit
landai. Lapisan bauksit umumnya ditemukan 30 sentimeter di bawah lapisan tanah teratas, dengan ketebalan
satu hingga enam meter.
Soal sebarannya, Rohmana menyebutkan bahan galian
bauksit tersebar secara merata di wilayah Pulau Bintan
dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Umumnya sebarannya membentuk bukit-bukit yang landai. "Kondisi ini
memungkinkan pelapukan terus berlanjut," kata Rohmana.
Namun, meski tersebar hampir di seluruh Bintan,
kandungan alumina (Al2O3) dan Silika (SiO2) bervariasi,
Rohmana menyebutkan, wilayah Pulau Bintan bagian
timur adalah wilayah dengan potensi paling besar.
Antam sendiri membagi kualitas cadangan bauksit ke
dalam tiga kelas: kelas A dengan kadar alumina di atas
50 persen dengan kadar silika enam persen, kelas B dengan kadar alumina 48-50 persen dan silika 6-13 persen,
dan kelas C yang kandungan aluminanya di bawah 48
persen dengan kandungan C lebih dari 13 persen.
Selama beroperasi, Antam tidak membutuhkan seluruh bauksit yang dikandung Pulau Bintan. Mereka hanya
membutuhkan bauksit kualitas tertinggi. "Antam selalu

Pabrik pengolahan bauksit.
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mencari kualitas terbaik," kata Saleh.
itu pabrik alumina."
Jepang merupakan pembeli bijih besi yang dikeruk
Sayang, pabrik itu urung terwujud. Padahal pembanAntam di Bintan. Dalam setahun, mereka mengekspor
gunan tiga pabrik lainnya terealisasi. Saleh menyayanghingga satu juta ton ke Negeri Sakura itu. Utuk mekan hal tersebut, karena menurut penelitian Antam pada
menuhi itu, Antam tidak hanya menggarap wilayah
1980-an, jika mereka menambang bauksit berkadar
Bintan, namun pulau-pulau kecil di timur Bintan. Di
alumina kurang dari 50 persen cadangannya bertahan
antaranya adalah Pulau Koyang.
hingga 60 tahun.
Ketergantungan Antam pada bauksit kualitas terbaik
"Pabrik alumina itu bertujuan mengolah bijih bauksit
membuat perusahaan itu tak bisa berlama-lama
berkadar alumina rendah. Antam sebenarnya
saat cadangannya menipis. Laporan Regissudah mengeksplorasi bauksit berkadar
ter of Indo-Pacific Mining 2004 menulis,
rendah sejak 1968, dan tahu potensinya
Kebutuhan China membuat
pada kuartal terakhir 2003 Antam
satu Bintan. Kalau pabrik itu jadi, tidak
tidak lagi menemukan cadangan
hanya bauksit yang bisa diolah. unaktivitas pertambangan
bauksit yang signifikan jumlahnya.
sur lain seperti silika dan besi juga
bauksit swasta menggeliat.
Kondisi ini membuat rencana menbisa kita ambil," ujar Saleh.
Mereka mengambil bauksit
gakhiri produksi mulai dijadwalkan
Kini Antam hanya meninggalkan
dengan kadar alumina di
pada 2004. Laporan tersebut juga
jejak reklamasi. Di bekas-bekas
bawah 50 persen yang dulu
memprediksi pada 2004 cadangan
tambang, mereka melakukan retidak diambil Antam.
bauksit kualitas terbaik tinggal tiga
klamasi dengan tanaman pinus dan
juta ton.
akasia. Di lahan bekas tambang, mereka
Keputusan Antam untuk mengakhiri
kerap menyisakan lapisan tanah setebal 30
produksi di Bintan membuka peluang bagi
sentimeter sebagai media tanam.
perusahaan tambang swasta 'bermain' di sektor itu.
"Prinsip Antam, begitu mau buka lokasi baru, bekas
Apalagi, China mulai mengimpor bauksit dengan kualilahan tambang harus direklamasi dulu. Tailing sisa pentas di bawah 50 persen.
cucian pun harus dibereskan," kata Saleh. Ia menunjuk
"Kebutuhan China membuat aktivitas pertambangan
lahan tempat penimbunan tailing di Kijang adalah Barek
bauksit swasta menggeliat. Mereka mengambil bauksit
Motor, yang kini menjadi salah satu kawasan ekonomi di
dengan kadar alumina di bawah 50 persen yang dulu
daerah itu.
tidak diambil Antam," ujar Zulhidayat, Kabid PertamIronisnya, reklamasi Antam kini
bangan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan
banyak yang hancur karena
dan Energi (KP2KE) Tanjungpinang.
maraknya penambangan
Cadangan bauksit di Pulau bintan memang terbilang
baru yang berlangsung spomasif. Dalam makalahnya yang berjudul Inventarisasi
radis. Mengetahui di lahanBahan Galian Pada Bekas Tambang di Daerah Pulau
lahan reklamasi masih
Bintan, Rohmana menghitung potensi bauksit di pulau
mengandung bauksit, para
Bintan pada 2007 mencapai 209 juta meter kubik, atau
penambang tak menyiajika dikalikan dengan berat rata-rata berat jenis bauksit
nyiakan kesempa2,5, cadangannya saat itu sekitar 522,5 juta ton. Sementara di Pulau Koyang, Rohmana menghitung cadangan
bauksit dengan kadar alumina 45,97 persen sebesar
20,580 juta ton.
Saleh mengungkapkan, Antam sebenarnya
memiliki peluang tetap menambang bauksit
denga kualitas lebih rendah di Bintan. Itu
mungkin saja terjadi jika rencana pembangunan pabrik alumina terwujud.
"Sekitar tahun 1982 sampai 1983 pemerintah memiliki rencana membangun
empat pabrik. Dua di Sumatera Selatan,
satu di Kalimantan Timur, dan satu di
Bintan," kata Saleh. "Yang direncanakan
FOTO: YERMIA RIEZKY
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tan menggerogoti lokasi itu.
"Kami nggak ngerti saat Pulau Koyang ditambang lagi,
padahal di sana sudah tak ada izin pertambangan lagi,"
kata Saleh. "Kalau pergi ke Wacopek pun saya sedih
sekali. betul-betul seperti kubangan."
Saleh yang menjadi karyawan Antam Kijang sejak
1972 hingga pensiun pada 1996 menilai, banyak perubahan dalam praktek pertambangan yang dulu dilakukan
oleh Antam dengan perusahaan tambang swasta yang
berlangsung saat ini. Saat ini, kebanyakan perusahaan
tambang sibuk mengeskploitasi sebanyak-banyaknya
tanpa memikirkan dampak bagi masyarakat.
Dana kepedulian terhadap masyarakat (DKTM) yang
diberikan perusahaan, menurut Saleh, hanya untuk
orang-orang tertentu saja. Di antaranya orang yang
terkena debu atau kebisingan. Sementara untuk daerah
dampaknya sedikit. Ia membandingkan sumbangan
Antam pada Bintan dengan membantu perkembangan
daerah walaupun kuota ekspornya saat itu dibatasi sebanyak satu juta ton per tahunnya.
"Sekarang coba hitung, sebelum berlakunya peraturan
menteri soal ekspor semua perusahaan bisa mengekspor.
Satu kali ekspor bisa mencapai 150 ribu ton dan dua kali
dalam sebulan. Seharusnya mereka bisa memberikan

lebih banyak untuk daerah," kata dia.
Menurutnya, daerah memang mendapatkan PAD dan
royalti dari usaha tambang itu. "Tapi apakah itu seimbang dengan efek yang ditimbulkan?" tanya Saleh.
Hal lain yang disorotnya adalah jarangnya perusahaan yang mempersiapkan penghidupan karyawannya
jika suatu saat mereka berhenti menambang bauksit. Ia
mengingatkan, seperti Antam yang berhenti beroperasi
karena kehabisan cadangan kualitas terbaik, hal yang
sama akan terjadi dengan kualitas bauksit yang lebih
rendah.
"Bauksit itu suatu saat pasti habis," tegasnya. Ia mengatakan, dana DKTM itu seharusnya digunakan untuk
mempersiapkan para pekerja jika suatu saat perusahaan
tidak beroperasi lagi.
Menurut Saleh, pemerintah daerah sudah melakukan
tindakan yang tepat dengan menghentikan produksi
bauksit meskipun ia tak tahu sampai kapan. Penyetopan
ini jadi sarana pemerintah untuk membenahi praktekpraktek pertambangan. Salah satunya dengan menghukum praktek penambangan ilegal yang banyak merugikan warga dan menegaskan rencana pada perusahaanperusahaan yang mendapat izin penambangan. (yermia
riezky)

Alat berat yang pernah dipakai PT Antam.
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