
KAJIAN POTENSI
MINERAL IKUTAN PADA 
PERTAMBANGAN TIMAH

2017

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

www.esdm.go.id
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2017

Perkembangan teknologi yang makin pesat tidak terlepas dari 
dukungan logam-logam yang bernilai tinggi dalam 

pembuatannya. Indonesia memiliki logam-logam yang sangat 
penting untuk industri strategis masa depan. Unsur-unsur yang 

langka ini dikenal dengan sebutan, logam tanah jarang (LTJ). 
Lokasinya tersebar di Pulau Sumatera (Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung), Pulau Kalimantan (terutama Kalimatan Barat dan 
Kalimantan Tengah), Pulau Sulawesi dan Pulau Papua dengan 
perkiraan total potensi mencapai 1,5 miliar ton (ESDM, 2015).

KAJIAN POTENSI
MINERAL IKUTAN PADA PERTAMBANGAN TIMAH

KAJIAN POTENSI M
INERAL IKUTAN PADA PERTAM

BANGAN TIM
AH



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

2017 

Kajian Potensi Mineral Ikutan 
Pada Pertambangan Timah

ISBN: 978-602-0836-28-7



Kajian Potensi Mineral Ikutan pada Pertambangan Timah i 

TIM PENYUSUN 

Pengarah 
Sekretaris Jenderal KESDM  
  
Penanggungjawab 
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM  
   
Ketua Tim 
Kepala Bidang Kajian Strategis 
Suyono  
 
Anggota:  
Agus Supriadi  Qisthi Rabbani  
Agung Wahyu Kencono   Ririn Aprillia  
Bambang Edi Prasetyo  Sunarti  
Catur Budi Kurniadi   Tri Nia Kurniasih 
Dini Anggreani  T. Pandhu Baskoro 
Feri Kurniawan  Yogi Alwendra  
Indra Setiadi  
  

 
Penerbit 
Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya 
Mineral 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
Jl. Pegangsaan Timur No.1 Jakarta Pusat 10320 
 
Telp. : (021) 21390445 
Fax : (021) 21390445 
Email : kastra@esdm.go.id 
 
Cetakan pertama,  Desember 2017 
Hak cipta dilindungi undang-undang 
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan 
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit. 

mailto:kastra@esdm.go.id


Kajian Potensi Mineral Ikutan pada Pertambangan Timah ii 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 
 
Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber di 
bawah ini yang telah membagi waktu dan informasi yang 
berharga sehingga buku ini dapat diterbitkan. 

 Prof. Riset Siti Rochani, M.Sc., Puslitbang tekMira  

 Ir. Nuryadi Saleh, M. T., Puslitbang tekMira 

 Erman, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kajian Potensi Mineral Ikutan pada Pertambangan Timah iii 

DAFTAR ISI 

 
DAFTAR ISI............................................................................. iii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................. v 

DAFTAR TABEL ................................................................... viii 

KATA PENGANTAR ............................................................... ix 

RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................... xi 

BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................... 1 

1.1. Latar Belakang ............................................................. 1 

1.2. Tujuan Analisis dan Evaluasi ....................................... 2 

1.3. Sistematika Penulisan Laporan ................................... 2 

BAB 2 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 

PENGEMBANGAN LTJ (Logam Tanah Jarang) di 

INDONESIA............................................................................. 4 

2.1 Keberadaan LTJ dari Penambangan Timah dan LTJ 

lainnya di Indonesia ............................................................ 4 

2.1.1 Sebaran dan Jumlah Masing-Masing LTJ di 

Indonesia ......................................................................... 6 

2.1.2. Sejarah Pemanfaatan LTJ di Indonesia ................ 7 

2.2. Permasalahan dan Tantangan Pemrosesan LTJ, 

Teknologi, dan Keekonomian ........................................... 10 

2.3 Perkembangan Kebijakan Pengembangan LTJ di 

Indonesia ........................................................................... 14 



Kajian Potensi Mineral Ikutan pada Pertambangan Timah iv 

BAB 3 METODOLOGI ........................................................... 20 

3.1. Analytical descriptive .................................................. 20 

3.1.1 Value Chain (Rantai Nilai) .................................... 20 

3.2. Sistem Dinamik dan Causal Loop Diagram ............... 28 

BAB 4 ANALISIS DAN EVALUASI ....................................... 47 

4.1. Hasil Simulasi ............................................................. 47 

4.2 Perkembangan Harga LTJ (REO Oxide dan Logam) . 59 

4.2.1 REO Oxide ........................................................... 59 

4.2.2 RE Logam ............................................................ 79 

4.3 Strategi Penyelesaian Permasalahan dan 

Pengembangan LTJ Indonesia ......................................... 89 

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ....................... 91 

5.1 KESIMPULAN ............................................................. 91 

5.2 REKOMENDASI .......................................................... 93 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................. 95 

 

 
 

  



Kajian Potensi Mineral Ikutan pada Pertambangan Timah v 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1 Peta Sumber Daya LTJ Indonesia ......................... 6 

Gambar 2 Penandatanganan MoU Lintas Kementerian/Badan 

terkait Logam Tanah Jarang ................................................. 18 

Gambar 3 Jalur proses produksi LTJ dari bijih ..................... 21 

Gambar 4 Nilai tambah Logam Tanah Jarang dari hulu 

sampai hilir ............................................................................ 26 

Gambar 5 Rantai pasokan LTJ di dunia ............................... 28 

Gambar 6 Causal loop diagram ............................................ 33 

Gambar 7 Causal loop diagram eksplorasi, cadangan, dan 

pemanfaatan ......................................................................... 35 

Gambar 8 Simulasi skenario satu dengan kapasitas smelter 

3.000 ton per tahun ............................................................... 48 

Gambar 9 Recovery LTJ dengan kapasitas smelter 3.000 ton 

per tahun ............................................................................... 49 

Gambar 10 Simulasi skenario 2 dengan kapasitas smelter 

10.000 ton per tahun ............................................................. 50 

Gambar 11 Recovery LTJ dengan kapasitas smelter 10.000 

ton per tahun ......................................................................... 51 

Gambar 12 Simulasi skenario Non BaU 2 dengan kapasitas 

smelter 20.000 ton per tahun ................................................ 51 

Gambar 13 Recovery LTJ dengan kapasitas smelter 20.000 

ton per tahun ......................................................................... 52 

Gambar 14 Harga Scandium Oxide (Sc2O3) dengan kadar 

minimum 99,99% .................................................................. 60 

Gambar 15 Yttrium Oxide (Y2O3) dengan kadar minimum 

99,999% ................................................................................ 62 

file:///C:/Users/catur/Desktop/Miscellanous/2017/2017/mineral/lap%20kajian%20potensi%20mineral%20ikutan%20pada%20pertambangan%20Timah/lap%20ltj_jan_ow.docx%23_Toc505873109
file:///C:/Users/catur/Desktop/Miscellanous/2017/2017/mineral/lap%20kajian%20potensi%20mineral%20ikutan%20pada%20pertambangan%20Timah/lap%20ltj_jan_ow.docx%23_Toc505873109


Kajian Potensi Mineral Ikutan pada Pertambangan Timah vi 

Gambar 16 Lanthanum Oxide (La2O3) dengan kadar minimal 

99% ....................................................................................... 63 

Gambar 17 Cerium Oxide (CeO2) dengan kadar minimal 99%

 .............................................................................................. 64 

Gambar 18 Praseodymium oxide (Pr2O3) dengan kadar 

minimal 99,5% ....................................................................... 65 

Gambar 19 Neodymium oxide (Nd2O3) dengan kadar minimal 

99,5% .................................................................................... 67 

Gambar 20 Samarium oxide (Sm2O3)dengan kadar minimal 

99,9% .................................................................................... 67 

Gambar 21 Europium oxide (Eu2O3) dengan kadar minimal 

99,999% ................................................................................ 69 

Gambar 22 Gadolinium oxide (Gd2O3) dengan kadar minimal 

99% ....................................................................................... 70 

Gambar 23 Terbium Oxide (Tb4O7) dengan kadar minimal 

99,99% .................................................................................. 71 

Gambar 24 Dysprosium Oxide (Dy2O3) dengan kadar 

minimal 99,5% ....................................................................... 72 

Gambar 25 Holmium Oxide (Ho2O3) dengan kadar minimal 

99,5% .................................................................................... 73 

Gambar 26 Erbium Oxide (Er2O3) dengan kadar minimal 

99,5% .................................................................................... 74 

Gambar 27 Ytterbium Oxide (Yb2O3) dengan kadar minimal 

99,99% .................................................................................. 75 

Gambar 28 Lutethium Oxide (Lu2O3) dengan kadar minimal 

99,99% .................................................................................. 76 

Gambar 29 Scandium dengan kadar minimal 99,99% ......... 79 



Kajian Potensi Mineral Ikutan pada Pertambangan Timah vii 

Gambar 30 Yttrium dengan kadar minimal 99% ................... 80 

Gambar 31 Lanthanum dengan kadar minimal 99% ............ 81 

Gambar 32 Cerium dengan kadar minimal 99% ................... 82 

Gambar 33 Praseodymium dengan kadar minimal 99,5% ... 83 

Gambar 34 Praseodymium dengan kadar minimal 99% ...... 84 

Gambar 35 Samarium dengan kadar minimal 99,5% ........... 85 

Gambar 36 Europium dengan kadar minimal 99,5% ............ 86 

Gambar 37 Terbium dengan kadar minimal 99,9% .............. 87 

Gambar 38 Dysprosium dengan kadar minimal 99,5% ........ 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kajian Potensi Mineral Ikutan pada Pertambangan Timah viii 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1 Sumber Daya Total Mineral Logam Tanah Jarang (LTJ) 

Indonesia ................................................................................. 5 

Tabel 2 Komposisi unsur tanah jarang dalam pasir monasit 22 

Tabel 3 Kadar/komposisi LTJ Oksida ................................... 23 

Tabel 4 Kadar/komposisi LTJ Oksida yang dihasilkan oleh 

Molycorp Silmet ..................................................................... 24 

Tabel 5 Unsur LTJ Oksida dalam  campuran LTJ-Oksida .... 25 

Tabel 6 Kebutuhan LTJ dunia per tahun dalam berbagai 

komoditas .............................................................................. 27 

Tabel 7 Negara-negara yang sedang melakukan 

pembangunan smelter perolehan LTJ dengan kapasitas 

masing-masing ...................................................................... 58 

Tabel 8 Perbandingan harga antara heavy element dan light 

element logam tanah jarang dalam bentuk oksida yang 

diperjualbelikan di pasar internasional .................................. 78 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Kajian Potensi Mineral Ikutan pada Pertambangan Timah ix 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan yang 

Maha Esa, Buku Kajian Potensi Mineral Ikutan Pada 

Pertambangan Timah ini dapat kami selesaikan dengan baik. 

Potensi Mineral Ikutan pada Pertambangan Timah 

memberikan gambaran bagaimana mineral-mineral ikutan 

mengandung potensi logam tanah jarang yang sangat besar. 

Pemanfaatan logam tanah jarang di tanah air masih belum 

maksimal. Pengusahaan untuk mendapatkan unsur-unsur 

yang sangat berharga ini telah lama dikuasai, baik sejak 

pemisahan dari mineral utama timah maupun dari hasil terak 

timah yang telah berkadar hampir 100%.  

Dengan memperhatikan rantai nilai yang akan diperolah dari 

pengusahaan logam langka ini, seyogyanya mampu 

memenuhi permintaan dunia dan domestik. Kemajuan industri 

hulu dan hilir dari logam tanah jarang harus didukung sejak 

awal sehingga bisa berkompetisi dengan negara-negara 

lainnya. Meskipun jumlah industri yang melakukan 

pengusahaan mineral ikutan ini masih minim, Pemerintah 

harus mendukung pengembangannya ke depan. Kapasitas 

smelter dan produksi pengolahan mineral ikutan harus terus 

ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi 

industri strategis dalam negeri. 

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan dukungan dan membantu penyusunan 

buku ini. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi kepada 
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Pimpinan Kementerian ESDM maupun BUMN dan pihak lain 

dalam pengembangan kebijakan dan strategi untuk makin 

memperhatikan potensi mineral ikutan dengan unsur-unsur 

langka yang ada di dalamnya.  

       

  

Jakarta,    Desember 2017 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Perkembangan teknologi yang makin pesat tidak terlepas dari 

dukungan logam-logam yang bernilai tinggi dalam 

pembuatannya. Indonesia memiliki logam-logam yang sangat 

penting untuk industri strategis masa depan. Unsur-unsur yang 

langka ini dikenal dengan sebutan, logam tanah jarang (LTJ). 

Lokasinya tersebar di Pulau Sumatera (Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung), Pulau Kalimantan (terutama Kalimatan Barat 

dan Kalimantan Tengah), Pulau Sulawesi dan Pulau Papua 

dengan perkiraan total potensi mencapai 1,5 miliar ton (ESDM, 

2015). 

Dari ke-17 unsur logam tanah jarang tersebut, 6 diantaranya 

sangat diperlukan untuk pengembangan kendaraan listrik, 

yaitu lanthanum (La), cerium (Ce), neodymium (Nd)  untuk 

baterai; praseodymium (Pr),  neodymium (Nd), terbium (Tb), 

dan dysprosium (Dy) untuk generator dan motor listrik.  

Dari kajian yang dilakukan, diketahui bahwa untuk 

mendapatkan LTJ tersebut dapat dilakukan dengan 2 

pendekatan yaitu mendapatkan dari hulu penambangan timah 

dengan kadar yang lebih besar dan biaya lebih murah; dan dari 

pengolahan slag timah dengan kadar yang relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan yang pertama dan biaya yang lebih 

tinggi.  

Dari pengolahan slag, 6 kadar yang tertinggi yang dapat di-

recovered adalah Cerium (16.400 part per million, ppm), 

Yttrium (13.900 ppm), Lanthanum (7.470 ppm), Neodymium 
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(6.470 ppm), Dysprosium (2.210 ppm), dan Praseodymium 

(1.810 ppm). Jika kapasitas smelter untuk pengolahan slag ini 

ditingkatkan hingga 3000 ton per tahun, maka akan dapat 

memenuhi demand dunia hingga 1,13% pada tahun 2045 

sebesar 360 ribu ton. Kapasitas 10.000 ton per tahun dapat 

memenuhi demand dunia sekitar 4,23% pada tahun 2056 

sebesar 437 ribu ton. Perolehan LTJ akan jauh lebih besar jika 

dilakukan dari sejak hulu penambangan timah, mampu 

mencapai 74% pada tahun 2045, dan Indonesia diprediksi 

akan menjadi pesaing utama China dalam memenuhi demand 

dunia.  

Untuk bisa mengembangkan pemanfaatan LTJ ke depan 

dengan lebih baik dan menyelesaikan permasalahan dalam 

pengolahan LTJ adalah perlu adanya regulasi yang khusus 

mengatur pengelolaan LTJ termasuk pembangunan industri 

pengolahan dari sejak hulu penambangan timah hingga 

smelter yang dibutuhkan. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Potensi mineral ikutan logam utama atau biasa disebut Logam 

Tanah Jarang (LTJ) di Indonesia sangat melimpah. Lokasinya 

tersebar di Pulau Sumatera (Provinsi Bangka Belitung), Pulau 

Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua dengan 

perkiraan total potensi mencapai 1,5 miliar ton (ESDM, 2015). 

 

Potensi LTJ di Bangka Belitung diperkirakan mencapai 7 

(tujuh) juta ton dan merupakan mineral ikutan ataupun tailing 

dari kegiatan pertambangan timah. Mineral-mineral itu menjadi 

produk sampingan (slag) pengolahan bijih timah di kepulauan 

tersebut. Mineral tailing dari sisa tambang timah tersebut 

hanya disimpan di gudang, tidak diolah. Hal ini dikarenakan 

Pemerintah belum melihat potensi LTJ ini. Lebih menyedihkan 

lagi, beberapa oknum yang mulai mengerti potensi 

pengelolaan LTJ dengan sengaja menjual mineral yang 

mengandung LTJ kepada orang-orang asing yang datang ke 

Bangka Belitung dengan harga yang sangat rendah.  

Pengelolaan LTJ di Indonesia terhambat banyak kendala, 

salah satunya penguasaan teknologi LTJ di Indonesia belum 

mencapai skala komersial. Selain itu, sumber LTJ berada 

bersama logam utama hasil tambang, sedangkan sumber 

sekunder terbawa sisa proses (filtrat, tailing) sehingga lebih 

sulit diekstraksi. Penelitian tentang LTJ di Indonesia belum 
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optimal dan masih dilakukan secara parsial oleh masing - 

masing instansi yang menganggap potensi LTJ ini merupakan 

hal yang penting. Padahal dalam pengembangan penelitian 

LTJ ini diperlukan sinergi dari para stakeholder.  

1.2. Tujuan Analisis dan Evaluasi 

Untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam 

pengembangan mineral ikutan logam timah serta merumuskan 

rekomendasi kebijakan pengembangan mineral ikutan logam 

timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

1.3. Sistematika Penulisan Laporan 

Agar laporan ini mudah dipahami, laporan ini ditulis dengan 

menggunakan alur yang terdiri dari lima bab. 

Bab 1 

Bab ini merupakan Bab Pendahuluan yang berisi mengenai 

latar belakang dan tujuan yang mendasari perlu dilakukannya 

kegiatan kajian potensi mineral ikutan pada pertambangan 

timah.  

 

Bab 2 

Pada bab 2 ini diuraikan permasalahan dan tantangan 

pengembangan LTJ di Indonesia yang meliputi pemrosesan 

LTJ, teknologi yang sudah dikuasai oleh berbagai institusi, 

termasuk nilai keekonomian.  

Di samping itu, bab ini juga membahas kebijakan-kebijakan 

yang berkaitan dalam upaya pengembangan LTJ di tanah air; 

keberadaan LTJ yang jumlahnya relatif besar dan sejarah 

pemanfaatan LTJ di Indonesia.  
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Bab 3 

Bab ini berisi metodologi yang digunakan. Pendekatan 

analytical descriptive berfungsi mengidentifikasi dan 

menguraikan permasalahan dan tantangan dalam 

pengembangan LTJ. Selain itu, dijelaskan juga dengan Value 

Chain dalam pengembangan LTJ di Indonesia. Pendekatan 

sistem dinamik, sedikit diuraikan dalam melihat hubungan 

sebab akibat dalam pengembangan LTJ.  

Bab 4 

Pada bab ini diuraikan hasil analisis dan evaluasi 

pengembangan LTJ ke depan. Ada 3 skenario yang 

dikembangkan terkait jumlah slag yang dapat diolah untuk me-

recovered LTJ. Skenario yang dikembangkan berdasarkan 

kapasitas pengolahan smelter (3.000 ton per tahun, 10.000 ton 

per tahun, hingga 20.000 ton per tahun). 

Selain itu juga dibahas strategi penyelesaian permasalahan 

pengembangan LTJ dengan melihat kondisi kemampuan 

dalam negeri.  

Bab 5 

Bab ini berisi kesimpulan serta rekomendasi kebijakan yang 

dapat digunakan ke depan dalam upaya mengembangkan 

industri LTJ di tanah air.  
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BAB 2 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 

PENGEMBANGAN LTJ (Logam Tanah Jarang) di 

INDONESIA 

 

2.1 Keberadaan LTJ dari Penambangan Timah dan 

LTJ lainnya di Indonesia 

 

Logam tanah jarang dari penambangan timah, ada yang 

bersifat berat (heavy) dan ringan (light). Paling tidak ada 12 

oksida logam tanah jarang yang diidentifikasi dari hasil 

penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

 

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mineral LTJ 

merupakan hasil samping dari penambangan timah. Estimasi 

potensi LTJ secara hipotetik di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung adalah 7.000.000 ton (hasil penelitian BATAN). 

Mineral-mineral yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu ilmenit 

(32,43%), zircon (16,65%), kasiterit (12,59%) dan monasit 

(11,76%). Monasit (Ce,La,Y,Th)PO3) merupakan senyawa 

fosfat LTJ yang mengandung 50-70% oksida LTJ. 
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Nama Jumlah Unit Keterangan 

Monasit 180.323 ton Terdapat di Bangka, 

Belitung, dan 

Kundur (darat dan 

laut) 

Xenotim 21.876 ton Terdapat di Bangka, 

Belitung, dan 

Kundur (darat dan 

laut) 

Zircon 

1.226.268 ton Terdapat di Bangka, 

Belitung, dan 

Kundur (darat dan 

laut) 

8.855.120 ton Terdapat di 

Katingan, 

Kalimantan Tengah 

Tabel 1 Sumber Daya Total Mineral Logam Tanah Jarang (LTJ) 
Indonesia,  PSDG KESDM, 2015 
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2.1.1 Sebaran dan Jumlah Masing-Masing LTJ di 

Indonesia 

 

 

Gambar 1 Peta Sumber Daya LTJ Indonesia (Badan Geologi, 2014) 

 

Volume endapan mengandung LTJ yang tersebar di berbagai 

daerah menunjukkan jumlah yang sangat besar. Pada pulau 

Sumatera, jenis endapan LTJ yang terbentuk adalah LTJ 

pelapukan dengan volume mencapai 4.426.115,4 ton. Dengan 

estimasi sekitar 0,45% dari volume tersebut mengandung LTJ, 

maka paling tidak lebih dari 19.000 ton LTJ terkandung 

padanya (Gambar 1). Untuk khusus di Pulau Bangka Belitung, 

jenis endapan LTJny adalah LTJ tailing, hasil penambangan 

timah. Volume endapan tersebut mencapai lebih dari 16,6 

miliar meter kubik. Dengan asumsi yang sangat kecil, yakni 

hanya 0,0023%, paling tidak terdapat lebih dari 383.000 ton  

LTJ. Jika asumsi ini ditingkatkan, paling tidak LTJ yang bisa di-
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recovered sekitar 5% dari volume awal, maka ada sekitar 

833.130.000 ton LTJ yang dapat diolah.  

Sedangkan pada Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, 

endapan LTJ yang ada adalah endapan LTJ laterit dengan 

volume masing-masing mencapai                  1.928.640 ton dan 

1.515.056 ton. Dengan menggunakan rasio estimasi yang 

sangat kecil terhadap volume yang ada, yakni sekitar 0,0114% 

(Pulau Kalimantan) dan 0,0292% (Pulau Sulawesi), maka 

jumlah minimal LTJ yang dapat diolah sekitar 219 ton dan 443 

ton.  

 

2.1.2. Sejarah Pemanfaatan LTJ di Indonesia 

 

Pengetahuan tentang adanya logam tanah jarang di Indonesia 

belum tersebar dengan baik. Bahkan di daerah-daerah yang 

memiliki potensi logam bernilai tambah tinggi ini. Namun 

demikian, dari berbagai sumber diketahui bahwa usaha untuk 

memahami keberadaan logam langka ini telah dimulai sejak 

tahun 1990-an. Eksplorasi LTJ pada waktu itu dilakukan oleh 

Direktorat Sumber Daya Mineral, Departemen Pertambangan 

dan Energi.  

Hasil penyelidikan waktu itu menyebutkan beberapa daerah di 

Indonesia memiliki mineral-mineral yang mengandung logam 

tanah jarang dengan kadar yang cukup signifikan. Dua wilayah, 

Kepulauan Riau dan Bangka Belitung memiliki endapan alluvial 

timah placer dengan kadar monasit dan xenotim yang relatif 

tinggi, 6 hingga 48 gram/cm3. Selain monasit dan xenotim yang 
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mengandung LTJ, mineral zircon yang ditemukan di kawasan 

Kalimantan, Sulawesi, dan Papua berpotensi mengandung 

logam-logam yang menjadi incaran industri masa depan.  

Usaha-usaha pemetaaan tersebut masih belum menuju ke 

pemanfaatan yang maksimal untuk kebutuhan industri sangat 

strategis di tanah air. Beberapa lembaga riset tanah air bekerja 

sama dengan industri pertambangan nasional mulai 

mengintensifkan riset untuk pemanfaatan logam-logam tanah 

jarang ini. Dengan memanfaatkan tailing hasil pengolahan 

timah, BATAN berhasil memisahkan unsur-unsur tanah jarang 

yang terdapat dari mineral monasit.  

 

Pada tahun 2002, Pusat Pengembangan Bahan Galian dan 

Geologi Nuklir BATAN mengeluarkan hasil kajian yang telah 

mereka lakukan selama ini. Fokus kajian adalah pemanfaatan 

sumber daya mineral monasit untuk industri superkonduktor.  

Dengan kandungan logam tanah jarang sekitar 60% dan 

ketersediaan yang melimpah, mineral monasit sangat potensial 

untuk dimanfaatkan bagi pengembangan industri 

superkonduktor tanah air.  

 

BATAN telah melakukan riset tentang monasit dengan 

bekerjasama dengan PT Timah sejak tahun 1980 hingga tahun 

2000 dengan visi untuk mendukung pengembangan industri 

superkonduktor dalam negeri. Secara mandiri, dalam rentang 

waktu 9 tahun, BATAN juga meneliti potensi sumberdaya 

monasit sejak tahun 1989. Meskipun belum final, lembaga riset 
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tersebut berhasil mengestimasi sumberdaya monasit sebesar 

2.203,833 ton pada salah satu lokasi di Kalimantan Barat.  

 

Kelanjutan penelitian tersebut belum membuahkan hasil. 

Hingga kini industri superkonduktor belum terbentuk di tanah 

air. Namun, beberapa temuan di lapangan, banyak tailing 

penambangan timah yang mengandung monasit diekspor. Di 

sisi lain, riset tentang pemanfaatan logam tanah jarang masih 

tetap dilakukan.  

Beberapa tahun terakhir, Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Teknologi Mineral dan Batubara (Puslitbang tekMira) bekerja 

sama dengan Universitas Padjajaran, dan Rumah Sakit Hasan 

Sadikin Bandung melakukan riset pemanfaatan LTJ untuk 

kesehatan. Logam tanah jarang yang digunakan adalah Gd 

(Gadolinium) yang dapat digunakan untuk mendeteksi anomali 

fungsi-fungsi organ internal tubuh manusia. Penelitian ini 

sudah menunjukkan hasil positif dan tinggal ditingkatkan 

menjadi skala komersil.  

Pemanfaatan dari masing-masing unsur tanah jarang, selain 

Gd, di tanah air masih belum optimal. Dengan 17 unsur yang 

ada, Indonesia harus memiliki prioritas pemanfaatan unsur-

unsur tersebut untuk kemajuan dan daya saing internasional.  
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2.2. Permasalahan dan Tantangan Pemrosesan 

LTJ, Teknologi, dan Keekonomian 

 

Secara umum, hasil identifikasi atas permasalahan dalam 

kajian potensi mineral ikutan dalam pertambangan timah 

adalah sebagai berikut: 

1. Banyaknya sumber daya mineral ikutan yang belum 

dipetakan dengan baik. Ini berefek kepada data yang 

akurat untuk menggambarkan volume dari masing-

masing LTJ di tanah air. Beberapa hasil studi literatur 

menunjukkan bahwa volume LTJ relatif berbeda satu 

dengan yang lain. Kemungkinan besar ini disebabkan 

oleh cara pendekatan yang berbeda dalam 

menghitungnya. Sebagai contoh, BATAN dari tahun 

1989 hingga tahun 1998 menghitung volume monasit 

di sekitar Kalimantan Barat mencapai lebih dari 2,2 juta 

ton dengan persentase LTJ mencapai 60,88%1. Jika 

menggunakan angka ini, jumlah minimal LTJ yang 

dapat diperoleh sekitar 133 juta ton di Pulau 

Kalimantan. Angka ini jauh berbeda dengan angka 

yang dikeluarkan oleh Pusat Sumber Daya Geologi 

pada tahun 2014, yakni hanya sekitar 219 ton volume 

LTJ yang dapat diperoleh di Pulau Kalimantan 

(Gambar 1).   

                                                      

1 Tinjauan Sumber Daya Monasit di Indonesia sebagai Pendukung 

Industri Superkonduktor, BATAN, Mei 2002 
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2. Sumber daya LTJ yang belum dikelola dengan baik 

yang berdampak kepada tata kelola pengusahaan LTJ 

yang masih belum baik. Salah satu penyebab 

utamanya adalah karena belum adanya regulasi yang 

khusus mengatur tentang pengelolaan atau 

pengusahaan LTJ. Izin usaha yang dikeluarkan dalam 

penambangan mineral bukan izin usaha yang 

langsung berkaitan dengan LTJ. LTJ hanya sebagai 

mineral ikutan dari penambangan mineral utama. 

Sebagai contoh dalam penambangan mineral timah. 

Di dalam usaha penambangan timah, diperoleh 

mineral-mineral ikutan yang sangat berharga. 

3. Industri hulu dan hilir dalam pengusahaan mineral 

ikutan serta pemurnian LTJ dari slag penambangan 

timah belum tumbuh dengan baik. Dari sisi hulu, 

beberapa praktisi di lapangan merasakan bahwa 

pengelolaan penambangan timah sebelum tahun 2000 

jauh lebih baik dibandingkan setelahnya. Kelebihan 

dari pengelolaan sebelum tahun 2000 adalah 

kandungan mineral casiterit yang akan diolah menjadi 

timah tidak terlalu tinggi, yakni sekitar 30%. Akibat 

positi dari kadar yang tidak tinggi ini adalah mineral-

mineral ikutan lainnya yang sangat berharga dapat 

diolah dari awal, tidak terbuang sia-sia kembali ke 

lautan. Ada 3 mineral ikutan yang mengandung LTJ 

yaitu monasit, xenotim, dan zircon. Sedangkan 

pengelolaan penambangan timah setelah tahun 2000 
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mensyaratkan kadar mineral casiterit yang akan diolah 

hingga dilebur minimal 70%. Dengan kadar yang tinggi 

ini, banyak mineral ikutan yang berharga terbuang.  

 

Sedangkan dari sisi hilir, pengolahan 2nd slag timah 

dari peleburan timah berkadar lebih dari 99% masih 

dapat diperoleh LTJ. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh salah satu smelter bekerja sama dengan Jepang 

dan Australia menunjukkan 2nd slag timah masih 

mengandung sekitar 5-6% LTJ. Pilot project yang 

dikembangkan sudah berhasil memproduksi light to 

heavy LTJ, hanya perlu ditingkatkan skalanya menjadi 

skala komersil. Akan tetapi, karena harga yang relatif 

turun sejak tahun 2002 dan suplai slag yang belum 

pasti mengakibatkan usaha hilirisasi LTJ tidak berjalan 

lancar. Saat ini, pengusahaan LTJ dari 2nd slag timah 

dihentikan sementara hingga harga jual di pasaran 

kembali naik.  

 

Dengan mengidentifikasi 3 masalah utama dalam 

kajian ini, tantangan yang harus dijawab adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan pendataan dan pemetaan sumber daya 

LTJ yang akurat dan komprehensif. Berbagai sumber 

data dari berbagai institusi yang pernah melakukan 

perhitungan volume mineral-mineral ikutan pembawa 

LTJ dikonsolidasikan, direviu bersama sehingga 
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menghasilkan data dan peta tunggal yang dapat 

dijadikan acuan bersama ke depan. 

2. Pemerintah mengeluarkan satu peraturan yang solid 

dan komprehensif yang mengatur pengelolaan mineral 

ikutan dan LTJ dari sisi hulu hingga hilir yang berpihak 

kepada kemajuan pengembangan industri sangat 

strategis dari LTJ ke depan.  

3. Pemerintah memberikan fokus pembangunan smelter 

LTJ dari pengolahan refining timah berkadar 99% dan 

pengolahan mineral ikutan dari pencucian timah 

berkadar rendah. Indonesia telah lebih dari satu abad 

melakukan penambangan timah dan mengekspor tin 

ingot ke berbagai negara. Perlu mendata ulang jumlah 

ekspor timah Indonesia sejak awal mengingat potensi 

LTJ yang terkandung dari slag timah hasil tin refinery.  

4. Pemerintah harus memberikan prioritas 

pengembangan 3 industri sangat strategis yang 

berbasiskan teknologi LTJ yaitu: 

a. Industri pertahanan (teknologi anti radar, 

senjata laser, dan peluru) 

b. Industri kesehatan ( teknologi pendeteksian 

kanker dan berbagai jenis penyakit berbahaya 

lainnya) 

c. Industri energi (teknologi pembangkit listrik 

dari magnet permanen, dan teknologi mobil 

listrik) 
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2.3 Perkembangan Kebijakan Pengembangan LTJ 

di Indonesia 

 

KESDM terus menggiatkan usaha-usaha untuk meningkatkan 

nilai tambah LTJ. Meskipun belum adanya regulasi dan 

undang-undang yang mengatur pengelolaan dan 

pengusahaan LTJ secara spesifik dan holistik, beberapa 

kementerian terkait berupaya melakukan sinkronisasi 

kebijakan-kebijakan agar menghasilkan output dan outcome 

yang bermanfaat bagi pembangunan industri strategis dalam 

negeri ke depan.  

Beberapa dokumen resmi nasional yang pernah ada yang 

menyebutkan tentang logam tanah jarang antara lain 

termaktub dalam: 

1. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional) 2015 – 2019 

Di dalam Buku I RPJMN tersebut dinyatakan arah Kebijakan 

dan Strategi Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

bagi daya saing sektor produksi: Di bidang material maju 

(advanced materials) akan dibangun pusat keunggulan 

nasional untuk magnet permanen dan pengolahan logam 

tanah jarang, material baterai padat, material berbasis silikon. 

Selain itu, Pemerintah berencana untuk menumbuhkan 

populasi industri yang berskala besar dan sedang di luar Pulau 

Jawa dengan membentuk industri pengolah sumber daya, 

yaitu industri pengolahan logam tanah jarang. Rencana ini 

harus ditindaklanjuti dengan implementasinya di lapangan. 
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Pada Buku II RPJMN, Pemerintah sudah menetapkan lokasi 

pengembangan kawasan industri untuk tahun 2015-201. Untuk 

komoditi utama logam tanah jarang, kawasan industri yang 

dimaksud ada pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 

Kabupaten Bangka Barat, dengan luas yang disiapkan sebesar 

765,4 hektar.  

Sedangkan pada Buku III RPJMN 2015-2019 Pemerintah telah 

menyatakan pentingnya pengembangan institusi riset yang 

fokus pada pengelolaan logam tanah jarang ke depan di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

 

2. RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) 

2015-2035 

Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian pada 

tahun 2015 yang menyatakan bahwa logam tanah jarang 

merupakan industri prioritas yang harus dikembangkan dalam 

periode tersebut.  

Periode pertama, yakni tahun 2015-2019 mengandalkan 

konsentrat logam tanah jarang. Periode kedua yakni tahun 

2020-2024 naik dari konsentrat menjadi logam tanah jarang. 

Sedangkan pada periode ketiga yakni tahun 2025-2035 

membangun industri logam tanah jarang untuk komponen 

elektronik.  

Dalam pengelompokan industri yang dibuat Kementerian 

Perindustrian, ada 3 jenis industri yang menggunakan logam 

tanah jarang, yaitu: 



Kajian Potensi Mineral Ikutan pada Pertambangan Timah 16 

a. Industri Elektronika dan Telematika yang 

melaksanakan pemetaan dan pengembangan potensi 

REE untuk menjadi material unggul pada nanobio ICT. 

b. Industri Pembangkit Energi yang memfasilitasi 

penelitian dan pengembangan potensi REE sebagai 

bahan paduan dan bahan baku nuklir serta 

memfasilitasi pendirian pabrik/pusat pengolahan lanjut 

REE produk bahan baku nuklir sebagai bahan bakar 

pembangkit listrik atau bahan penolong beradiasi di 

industri.  

c. Industri Logam Dasar dan  Bahan Galian Bukan 

Logam yang memfasilitasi pembangunan pabrik 

konsentrasi logam tanah jarang serta meningkatkan 

kapasitas pabrik-pabrik tersebut.  

 

3. RIRN (Rencana Induk Riset Nasional) 2015-2045 

 

Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2016 ini memuat 

topik riset material maju (advanced materials) dengan fokus 

pertama dan kedua adalah tanah jarang dan bahan magnet 

permanen. Dalam rentang waktu yang cukup panjang tersebut, 

dinyatakan bahwa target dari tema riset pengolahan mineral 

strategis adalah adanya pilot plant pengolahan logam tanah 

jarang menjadi logam strategis bernilai ekonomi tinggi.  

Hal penting lainnya yang menjadi fokus dokumen ini adalah 

penguasaan teknologi ekstraksi logam kunci magnet kuat dari 
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mineral monasit, serta teknologi perakitan logam paduan 

bahan magnet kuat.  

Dalam kurun waktu 2015 hingga 2016, beberapa pihak yang 

memiliki perhatian yang sama terhadap pengembangan logam 

tanah jarang di tanah air berusaha merumuskan Memorendum 

of Understanding (MoU). MoU ini merupakan MoU 

Pengembangan Industri Berbasis Logam Tanah Jarang yang 

ditandatangani oleh 4 Menteri dan 2 Kepala Badan yakni: 

Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Tenaga 

Nuklir Nasional, serta Kepala Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi.  
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Gambar 2 Penandatanganan MoU Lintas Kementerian/Badan terkait 
Logam Tanah Jarang 
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Pada tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan 

ESDM bersama dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu 

Bara, dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan 

Konservasi Energi KESDM melakukan penelitian LTJ dengan 

Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, 

Perguruan Tinggi dan BUMN, untuk mendukung: 

a. industri pertahanan nasional 

b. energi baru terbarukan 

c. kesehatan 

 

Dokumen-dokumen resmi tersebut seyogyanya diharapkan 

dapat menjadi basis yang kuat untuk mendorong 

pembangunan industri logam tanah jarang di tanah air.  
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BAB 3 METODOLOGI 

 

3.1. Analytical descriptive 

 

Melakukan deskripsi analisis terhadap data primer dan data 

sekunder yang diperoleh baik dari praktisi pengembangan 

logam tanah jarang, dan diskusi dengan para tenaga ahli di 

lingkup KESDM. Selain itu dilakukan 3 skenario untuk 

pengembangan industri LTJ ke depan dengan 

mempertimbangkan kesiapan dan optimisme Pemerintah. 

 

3.1.1 Value Chain (Rantai Nilai) 

 

Meskipun industri pengolahan dan pemurnian LTJ dari hasil 

penambangan timah masih belum well-established analisis 

terhadap potensi rantai nilai pengembangan LTJ dari hulu 

hingga hilir diuraikan.  

 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Logam Tanah Jarang 

sering dibagi menjadi 2 klasifikasi yaitu: Logam Tanah Jarang 

Berat (Heavy Rare Earths) dan Logam Tanah Jarang Ringan 

(Light Rare Earths). 

 

LTJ-berat tidak banyak melimpah dibandingkan LTJ-ringan, 

tetapi justru LTJ ini yang sering digunakan dalam aplikasi 

industri yang lebih luas meskipun kelangkaannya. Hanya 

sekitar 5% dari semua LTJ yang ditambang adalah LTJ berat, 
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sedangkan 95% adalah LTJ-ringan. Namun, pada 

kenyataannya LTJ-ringan lebih sedikit aplikasi di industrinya. 

LTJ-ringan ini hanya digunakan antara lain pada laptop, 

headphone, TV coloration dan katalis. Sedangkan penggunaan 

LTJ-berat sangat besar yaitu pada mesin hibrida, laser, layar, 

paduan permukaan dan peralatan medis. 

 

Pengolahan LTJ dari proses penambangan hingga diperoleh 

produk yang dapat diaplikasikan sangatlah panjang. Proses 

tersebut dimulai dari penambangan, kominusi (pengecilan 

ukuran), benefisiasi (peningkatan kadar), ekstraksi hingga 

dihasilkan produk campuran LTJ-oksida, pemisahan masing-

masing unsur LTJ hingga diperoleh individu LTJ-oksida, 

reduksi LTJ-oksida menjadi logamnya dan proses paduan 

logam LTJ dengan logam lainnya sehingga dapat digunakan 

untuk aplikasi teknologi maju. Jalur proses produksi logam 

tanah jarang dari bijih dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3 Jalur proses produksi LTJ dari bijih (Gupta, C.K. dan 
Krishnamurthy, N., 2005) 
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Peningkatan nilai tambah untuk masing-masing produk dari 

setiap tahapan proses sangatlah berbeda. Potensi sumber 

daya mineral pembawa LTJ di Indonesia yang sangat 

melimpah yaitu monasit, merupakan mineral ikutan dari 

kasiterit, apabila diolah menjadi LTJ-oksida tentunya nilai 

jualnya sangat jauh berbeda apabila hanya dijual sebagai 

monasit. Pasir monasit apabila hanya dijual dalam bentuk raw 

material hanya dihargai dikisaran Rp 6.500/kg. Kandungan LTJ 

dalam pasir monasit di Pulau Bangka yang pernah dianalisis 

oleh salah satu lembaga Riset dapat dilihat dalam Tabel 2. 

 

Unsur  Kadar unsur, % 

La 11,34 

Ce 18,27 

Nd 8,64 

Pr 0,54 

Th 6,47 

lain-lain (Si + Zr+ Sn)  

Total LTJ 38,79 

Tabel 2 Komposisi unsur tanah jarang dalam pasir monasit 
                   

  

Pasir monasit dengan kandungan LTJ sekitar 38 % sangat 

disayangkan apabila dijual hanya dalam bentuk pasir saja 

tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Harga dipasaran 

sangatlah murah karena hanya sekitar Rp. 6500/kg. Apabila 
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LTJ dari monasit tersebut diolah untuk menghasilkan LTJ-

oksida akan memiliki nilai tambah yang cukup besar. Di 

pasaran harga konsentrat LTJ-oksida berkisar U$ 3,2/kg atau 

Rp. 43.200/kg (kurs $ adalah Rp. 13.500). Nilai tambah yang 

diperoleh sangat signifikan yaitu sekitar 6x dibandingkan pasir 

monasitnya. Konsentrat LTJ-oksida yang sudah dihasilkan 

oleh Pilot Plant di salah satu Lembaga Riset di Indonesia dapat 

dilihat pada Tabel 3.  

 

Senyawa 

Kadar 

oksida,%  

Kadar unsur,% 

1 La2O3 28,14 21,35 

2 Ce2O3 46,23 35,37 

3 Nd2O3 21,07 15,52 

4 Pr2O3 1,56 1,14 

 Jumlah 97,00  

Tabel 3 Kadar/komposisi LTJ Oksida 

 

 

Produk LTJ oksida yang sudah dihasilkan ini, apabila 

dibandingkan dengan produk dari Molycorp sudah dapat 

bersaing. Berikut produk LTJ oksida yang sudah dihasilkan 

oleh Molycorp. Namun, produk tersebut masih berupa produk 

antara (intermediate) yang belum laku dijual. 
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Tabel 4 Kadar/komposisi LTJ Oksida yang dihasilkan oleh Molycorp 
Silmet (Rare Element Resources Ltd. 2012, TREO    = Total Rare 
Earth Oxide) 
  

Proses untuk mendapatkan produk hingga LTJ-oksida ini dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu metode basa (melarutkan 

konsentrat monasit dalam larutan alkali) dan metode asam 

(melarutkan konsentrat monasit dalam larutan asam).  

 

Sedangkan untuk memisahkan masing-masing unsur 

oksidanya dari LTJ oksida dapat dilakukan dengan metode 

ekstraksi pelarut. Setelah dipisahkan tidak hanya unsur-unsur 

yang besar saja yang dapat diekstrak, tetapi unsur yang 

kecilpun dapat diekstrak juga. Produk dari proses pemisahan 

berupa; Ce2O3, La2O3, Nd2O3, Pr2O3, Gd2O3, Sm2O3, dan Y2O3.  

Masing-masing individu LTJ tersebut sudah dapat dijual untuk 

bahan baku material maju. Harga total LTJ-oksida adalah 
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sekitar U$ 16/kg  atau Rp. 216.000 (kurs $ adalah Rp. 13.500). 

Kandungan komposisi LTJ oksida dapat dilihat pada Tabel 5. 

No Senyawa Kadar oksida,% 

1 La2O3 28,14 

2 Ce2O3 46,23 

3 Nd2O3 21,07 

4 Pr2O3 1,56 

5 Gd2O3 0,8 

6 Sm2O3 1,05 

7 Y2O3 1,15 

 Jumlah 100,00 

Tabel 5 Unsur LTJ Oksida dalam  campuran LTJ-oksida 

 

Nilai tambah yang dihasilkan dari mengolah LTJ-oksida 

dengan memisahkan masing-masing individu LTJ-oksidanya 

diperoleh peningkatan yang sangat signifikan yaitu sekitar 32x 

dibandingkan nilai raw material. 

 

Prarancangan pengolahan pasir monasit dengan proses asam 

yang dilengkapi dengan rancangan konsep pengolahan limbah 

(IPAL) pernah dilakukan oleh PSTA BATAN . Pabrik 

pengolahan pasir monasit  untuk kapasitas bahan baku 720 

ton/tahun, membutuhkan biaya proyek sebesar = Rp 

87.519.273.871,- Net Present Value (NPV) = Rp 

56.176.249.308,-, IRR (%) = 20,7%.,BC ratio =1,027, Break 

Even Point (BEP) = Rp. 25.000.000,- , Payback Periode < 5 

tahun = 4,9. Dari pertimbangan besaran/angka-angka hasil 
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perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa proyek ini layak 

dilanjutkan untuk didirikan pabrik.  

 

Setelah oksida-oksida logam tanah jarang dipisahkan satu 

sama lain, maka untuk membuat logamnya agar dapat 

dilakukan proses paduan dengan logam lainnya untuk 

digunakan dalam berbagai aplikasi adalah dengan mereduksi 

hingga dapat menghasilkan kemurnian logam sampai >95%, 

besarnya nilai tersebut tergantung pada pengotornya. 

 

Nilai tambah yang dihasilkan dengan mengolah menjadi 

bentuk logamnya dapat mencapai 60x lipat dibandingkan 

dalam bentuk raw materialnya. Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa nilai tambah dari pengolahan LTJ dari hulu 

ke hilir seperti tertera dalam Gambar 4. 

 

Gambar 4 Nilai tambah Logam Tanah Jarang dari hulu sampai hilir 

 

Kebutuhan pasar dunia lebih banyak membutuhkan LTJ dalam 

bentuk oksidanya, dibandingkan dalam bentuk logam. 

No Komoditas Jumlah (kg) 

1 Logam  

 Pr 62.583 

 Nd 63.846 

 La 2.139.790 
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No Komoditas Jumlah (kg) 

2 Oksida  

 Ce 1.724.872 

 La 15.409.900 

 Nd 494.482 

 Pr 176.414 

 Y 1.305.598 

 Eu 2.216 

 Dy 14.382 

Tabel 6 Kebutuhan LTJ dunia per tahun dalam berbagai komoditas 
(Argus Rare Earth, 2014) 
 

Indonesia sendiri juga mengimpor LTJ yaitu baru sebatas 

lanthanum oksida dengan jumlah 165.000 kg/tahun. Lantanum 

oksida digunakan secara ekstensif pada aplikasi lampu karbon, 

terutama di industri perfilman untuk lampu studio dan projeksi, 

meningkatkan resistansi alkali pada gelas, nodular cast iron. 

Pada Tabel 6 terlihat bahwa kebutuhan logam hanya 

didominasi oleh logam Pr, Nd dan La. Logam Pr dan Nd ini 

banyak diaplikasikan untuk magnet permanen yang digunakan 

pada generator, motor alternator dan DC motor.  

 

Setelah terbentuk logam dari LTJ dapat diaplikasikan untuk 

industri dengan dipadukan dengan logam lain. Nilai tambah 

yang dihasilkan dengan mengolah menjadi bentuk logamnya 

dapat mencapai 134 s.d 288 kali lipat dibandingkan dalam 

bentuk raw materialnya tergantung dari aplikasi industrinya.  



Kajian Potensi Mineral Ikutan pada Pertambangan Timah 28 

Rantai pasokan LTJ di dunia untuk bijih hingga diperoleh 

oksidanya dikuasai oleh China, Japan, Australia dan USA. 

Sedangkan untuk produk logam sampai magnet dikuasai oleh 

negara Japan dan USA yang diaplikan untuk industri otomotif, 

elektronik, turbin, dll. Rantai pasokan LTJ dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

 

Gambar 5 Rantai pasokan LTJ di dunia 

 

3.2. Sistem Dinamik dan Causal Loop Diagram 

 

Sistem dinamik merupakan suatu cara pandang dan 

sekumpulan alat yang memampukan para policy makers untuk 
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memahami struktur dan dinamika suatu sistem yang kompleks. 

Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950 

oleh Jay W. Forrester di Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). Forrester (1961) menegaskan bahwa semua keputusan 

yang diambil berdasarkan model, biasanya “model mental”. Di 

dalam sistem dinamik, terminologi “model mental” bermakna 

keyakinan-keyakinan yang kita miliki, yang terbangun dalam 

pemikiran kita, tentang penyebab dan akibat yang 

menggambarkan bagaimana suatu sistem bekerja, batasan-

batasan model dalam sistem tersebut serta rentang waktu 

yang dipertimbangkan dalam memandang permasalahan yang 

ada.  

 

Pemecahan permasalahan dengan pendekatan sistem 

dinamik mensyaratkan cara berfikir yang sistematis (systems 

thinking), konsistensi logika yang tinggi, serta pemahaman 

hubungan causalitas atau correlation yang utuh.  

Beberapa tokoh central dalam pengembangan sistem dinamik, 

seperti Sushil (1993) dan Sterman (2000) mendefinisikan 6 

langkah untuk memecahkan permasalahan yang ada: 

1. Identifikasi dan definisi masalah  

2. Konseptualisasi sistem 

3. Formulasi model 

4. Simulasi dan validasi model 

5. Analisis kebijakan dan perbaikan 

6. Implementasi kebijakan 
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Penjelasan masing-masing tahapan tersebut sebagai berikut: 

1. Identifikasi dan definisi masalah 

Setiap policy makers harus mampu mendeteksi permasalahan 

yang terjadi di dalam sistem yang akan dimodelkan. Apa saja 

yang menjadi akar permasalahan untuk kemudian didefinisikan 

dengan sesederhana mungkin.  

 

Sterman (2000) mengungkapkan bahwa jangan memodelkan 

sistem, tapi selalu modelkan permasalahan.  

 

2. Konseptualisasi sistem 

Konseptualisasi sistem bermaksud melihat permasalahan 

yang akan dimodelkan dengan melibatkan berbagai variabel 

dari sistem yang ada. Konseptualisasi ini dapat diterjemahkan 

ke dalam bentuk persamaan matematis, grafis, atau deskriptif-

naratif.  

 

Penggambaran sistem secara abstraksi ini harus diuji dengan 

kondisi riil di lapangan. Konseptualisasi sistem ini kemudian 

dipertajam dengan formulasi model. 

 

3. Formulasi model 

Formulasi model bermaksud mendapatkan model yang logis 

yang dapat merepresentasikan kondisi sistem yang 

sebenarnya. Secara umum, formulasi model menggunakan 

persamaan matematis, mempertimbangkan satuan waktu dan 

satuan lainnya yang tepat.  
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4. Simulasi dan validasi model 

Simulasi diperlukan untuk menguji konseptual model yang 

dikembangkan beserta formulasinya. Dengan simulasi, policy 

makers dapat melihat berbagai kemungkinan dampak dari 

berbagai pilihan kebijakan yang akan diambil ke depan. Di 

samping itu, diperlukan usaha untuk memvalidasi model yang 

dibuat apakah benar-benar menggambarkan kondisi nyata di 

lapangan.  

 

5. Analisis kebijakan dan perbaikan 

Sebagai policy makers, tujuan akhir melakukan pemodelan 

permasalahan adalah menyiapkan kebijakan yang tepat serta 

mengetahui dampak dari kebijakan yang diambil terhadap 

masalah tersebut. Tools berupa model beserta simulasinya 

memungkinkan para pengambil kebijakan melihat advantages 

dan disadvantages yang akan terjadi dalam jangka waktu 

panjang. Policy makers bercita-cita agar setiap kebijakan yang 

dihasilkan memberikan efek positif yang lebih luas terhadap 

sistem.  

 

Akan tetapi, setiap kebijakan akan menghasilkan efek baru. 

Umpan balik (feedback) diperlukan untuk memperbaiki 

kebijakan yang sebelumnya. Para pembuat kebijakan memiliki 

tugas untuk terus menyempurnakan kebijakan yang telah 

dibuat dan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif.  
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6. Implementasi kebijakan 

Kebijakan yang telah didesain dengan pendekatan sistem 

dinamik perlu diterapkan. Efek implementasi kebijakan 

membuktikan apakah skenario yang dikembangkan menjawab 

permasalahan yang terjadi selama ini. 

 

CAUSAL LOOP DIAGRAM (CLD) 

 

Salah satu tool penting dalam systems thinking sistem dinamik 

adalah Causal Loop Diagrams (CLD). CLD merupakan alat 

yang penting dalam menggambarkan feedback (umpan balik) 

struktur sebuah sistem. Yang membedakan konsep sistem 

dinamik dengan pendekatan lainnya adalah adanya feedback, 

dimana banyak mental model yang dibangun seringkali 

melupakan critical feedbacks yang menentukan dinamisnya 

suatu sistem.  

Profesor Sterman dari MIT (2000) menyebutkan keunggulan 

menggunakan CLD adalah: 

1. Dapat memotret dengan cepat hipotesis-hipotesis 

pemodel tentang penyebab dinamisnya suatu sistem 

2. Menjelaskan dan menggambarkan mental model yang 

ada, baik yang individual atau kelompok. 

3. Mengkomunikasikan umpan balik-umpan balik yang 

penting, yang diyakini bertanggungjawab terhadap 

suatu masalah.  
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Sebuah causal diagram terdiri atas variabel-variabel yang 

dihubungkan oleh anak panah yang menunjukkan pengaruh 

sebab akibat terhadap variabel lainnya. Dalam suatu causal 

diagram dapat diidentifikasi beberapa loop umpan balik yang 

penting, yang biasa dikenal dengan umpan balik positif 

(reinforcing) dan umpan balik negatif (balancing). Secara 

sederhana, causal diagram dan umpan balik dalam suatu 

sistem dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

Gambar 6 Causal loop diagram (Modified after Sterman 2000) 

 

Hubungan positif menunjukkan bahwa jika “cause” (penyebab) 

bertambah, maka “effect” (akibat) akan bertambah, melampaui 

apa yang seharusnya terjadi; dan jika “cause” (penyebab) 

berkurang, maka “effect” (akibat) akan berkurang, melewati 

apa yang seharusnya terjadi. 

 

Sedangkan, hubungan negatif berarti bahwa jika “cause” 

(penyebab) bertambah, maka “effect” (akibat) akan berkurang 
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di bawah apa yang seharusnya terjadi; dan jika “cause” 

(penyebab) berkurang, maka “effect” (akibat) akan bertambah, 

di atas apa yang seharusnya terjadi. 

 

Hubungan polaritas yang ditunjukkan dengan tanda positif dan 

negatif di ujung tanda panah menggambarkan struktur dari 

sistem. Tanda polaritas ini tidak menunjukkan perilaku 

variabel. Tanda polaritas ini menggambarkan apa yang akan 

terjadi jika ada perubahan. Perlu diingat, bahwa tanda tanda ini 

bukan menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, 

melainkan apa yang akan terjadi pada sistem tersebut.  

 

Jika ada kenaikan pada variabel “cause” tidak berarti pada 

“effect” kenyataannya juga terjadi kenaikan. Ada dua alasan 

yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, sebuah variabel 

seringkali memiliki lebih dari satu input sehingga untuk 

mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, maka perlu 

mengetahui bagaimana seluruh input ini berubah. Yang kedua, 

jauh lebih penting, causal loop diagram tidak membedakan 

antara stocks (akumulasi sumber daya pada suatu sistem) dan 

flows (kecepatan perubahan yang mengubah sumber daya 

tersebut).  

 

Dalam konteks energi dan sumber daya mineral, secara 

sederhana, hubungan antara aktifitas eksplorasi, cadangan, 

dan pemanfaatannya dapat dilihat pada causal loop diagram 

dibawah ini. 
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Gambar 7 Causal loop diagram eksplorasi, cadangan, dan 
pemanfaatan 
 

Makin banyak usaha eksplorasi yang dilakukan, maka makin 

besar peluang meningkatkan cadangan energi dan mineral. 

Input variabel eksplorasi, salah satunya dipengaruhi oleh 

waktu eksplorasi. Waktu eksplorasi bermakna rentang waktu 

yang diperlukan untuk melakukan aktivitas geologi, geofisika, 

dan geokimia hingga akhirnya diperoleh nilai cadangan dari 

suatu sumber energi atau mineral.  

 

Di dunia pertambangan mineral, minyak bumi, dan gas, waktu 

eksplorasi berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan masing-

masing Negara. Indonesia menetapkan kebijakan jangka 

waktu maksimum dibolehkannya melakukan eksplorasi minyak 

dan gas bumi selama 10 tahun. Jika dalam rentang waktu 
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tersebut tidak ditemukan prospek lapangan yang bisa 

dikembangkan, maka daerah eksplorasi tersebut harus 

dikembalikan ke Negara.  

Loop reinforcing ada di sisi sebelah kiri, sedangkan loop 

balancing pada sebelah kanan. Makin besar pemanfaatan atas 

sumber mineral yang ada, maka cadangan mineral tersebut 

akan terus berkurang. Sehingga loop yang terbentuk adalah 

loop balancing. Laju pemakaian terhadap sumber mineral atau 

energi merupakan salah satu input variabel pemanfaatan. 

Makin cepat tingkat pemakaian suatu sumber mineral 

mengakibatkan pemanfaatan sumber mineral tersebut makin 

tinggi.  

 

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan 

Causal Loop Diagram (CLD) 

 

Setiap hubungan variabel dalam diagram harus 

menggambarkan hubungan sebab akibat. Bukan korelasi antar 

variabel.  Sebuah model sistem dinamik harus mampu meniru 

struktur sistem rill dengan baik sehingga model dapat bereaksi 

dengan cara yang sama sebagaimana sistem riil. Model tidak 

hanya mampu meniru perilaku-perilaku sistem riil di masa lalu, 

namun model juga harus mampu merespon keadaan-keadaan 

dan kebijakan yang keseluruhannya baru. Kekurangan korelasi 

adalah, korelasi tidak menggambarkan struktur suatu sistem 

yang riil, melainkan hanya mampu merefleksikan reaksi-reaksi 

masa lalu antar variabel dalam suatu sistem.  
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Sebagai contoh, jika keadaan-keadaan berubah, jika loop 

umpan balik yang sebelumnya resesif kemudian menjadi 

dominan, maka korelasi antar variabel yang sebelumnya dapat 

diandalkan menjadi tidak layak diandalkan.Sehingga yang 

harus benar-benar diperhatikan adalah model dan causal loop 

diagram yang dikembangkan hanya boleh memasukkan 

hubungan-hubungan sebab akibat yang dipercaya mendasari 

struktur sebab akibat dari sistem tersebut. Barulah korelasi 

antar variabel akan muncul dari perilaku model ketika 

disimulasikan.   

 

Meskipun antar variabel ada korelasi positif, pemodel tidak 

boleh membuat hubungan antar variabel tersebut di dalam 

model. Ketidakmampuan membedakan antara korelasi dan 

kausalitas akan menghasilkan keputusan dan kebijakan yang 

salah fatal.  

 

Kelemahan Causal Loop Diagram (CLD) 

Causal Loop Diagram sangat berguna dalam banyak situasi. 

CLD sangat cocok untuk menggambarkan proses saling 

ketergantungan dan umpan balik antar variabel. CLD dapat 

digunakan secara efektif untuk memulai pemodelan dengan 

menggambarkan model mental, serta mengkomunikasikan 

hasil-hasil dari pemodelan, terutama struktur umpan balik dari 

sistem.  

Akan tetapi, CLD memiliki sejumlah keterbatasan dan dapat 

dengan mudah disalahgunakan. Salah satu kelemahan utama 
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dari CLD adalah tidak mampu menggambarkan struktur stok 

dan aliran (flow) dari sistem secara jelas; 2 konsep utama 

dalam teori sistem dinamik.  

Systems Thinking dalam sistem dinamik mendasarkan kepada 

dua aspek penting: struktur dan perilaku. Dalam memahami 

dua unsur penting ini, sistem dinamik memiliki pola: 

1. Feedback (Causal loop) 

2. Stock (level) and flow (rate) 

3. Delay 

4. Nonlinearity 

 

Causal loop, secara sederhana menggambarkan pola sebab 

akibat dalam sistem yang sedang dikaji. Jika respon yang 

diperoleh bernilai positif, yang berarti kesesuaian antara sebab 

dan akibat, saling menguatkan, maka loop yang terbentuk 

bersifat growth atau reinforcing. Sebaliknya, jika di dalam 

causal loop tersebut terdapat pola sebab akibat yang 

menegatifkan, maka loop yang terbentuk bersifat goal seeking. 

 

Level menyatakan kondisi sistem pada setiap saat. Dalam 

kerekayasaan (engineering) level sistem lebih dikenal sebagai 

state variable system. Level merupakan akumulasi di dalam 

sistem. Sedangkan rate merupakan variabel dalam model yang 

dapat mempengaruhi level. Persamaan suatu variabel rate 

merupakan suatu struktur kebijakan (policy) yang menjelaskan 

mengapa dan bagaimana suatu keputusan (action) dibuat 

berdasarkan kepada informasi yang tersedia di dalam sistem.  
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Di dalam delay, ada 3 delay yaitu: construction delay, delivery 

delay, dan perception delay. Delay (keterlambatan) terjadi 

dalam hal konstruksi, pengiriman suatu pesanan, serta 

persepsi dalam menerjemahkan informasi yang diterima. 

 

Nonlinearity menunjukan proses loop yang terjadi tidak lurus 

dan terdapat faktor yang mempengaruhi causal loop yang 

terbentuk tersebut. Hubungan antara variabel-variabel yang 

terbentuk tidak selalu bermuatan positif, tapi bervariasi positif 

dan negatif.  

 

Faktor yang mempengaruhi harga LTJ 

  

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi harga logam 

termasuk LTJ di dunia selama ini (Jhon F. Papp, USGS, 2008) 

a. Peristiwa internasional 

Yang dimaksud dengan peristiwa internasional adalah perang 

dan krisis ekonomi. 

b. Peristiwa domestik 

Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa domestik antara 

lain terpecahnya Uni Soviet pada tahun 1991, pertumbuhan 

ekonomi China yang dimulai dengan kebijakan “open door” 

pada tahun 1970an yang sangat berpengaruh pada pasar 

setelah tahun 1990an. Selain ini, perubahan harga juga 

disebabkan sebagai respon terhadap adanya kejadian pada 
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jenis-jenis logam tertentu, perubahan penggunaan jenis logam, 

pajak yang dikenakan, atau aksi pemogokan pertambangan.  

 

Sederhananya, harga LTJ ditentukan oleh ketidakseimbangan 

antara suplai dan permintaan, serta biaya pemisahan mineral 

pembawa unsur LTJ dari mineral induknya yang mengandung 

unsur radioaktif, seperti uranium dan thorium.  

 

USGS dalam laporannya tahun 2013 menyebutkan untuk 

harga senyawa cerium, lanthanum, dan yttrium secara 

signifikan paling dipengaruhi oleh lemahnya permintaan. 

 

KONSEPTUALISASI STUDI KASUS: Pengelolaan Logam 

Tanah Jarang (LTJ) 

A. Mendefinisikan Masalah 

Salah satu masalah yang akan dimodelkan adalah 

pengelolaan logam tanah jarang. Indonesia memiliki slag timah 

yang relatif besar yang berada di Kepulauan Bangka Belitung. 

Pada tahun 2017, tercatat sekitar 365.644 ton slag timah. Jika 

slag timah ini diolah, berdasarkan pengalaman, paling tidak 

5,5% dari produksi timah dapat menghasilkan LTJ. Salah satu 

smelter mampu menghasilkan 3% LRE (Light Rare Elements) 

dan 2,5% HRE (Heavy Rare Elements). Biaya yang diperlukan 

untuk mengekstraksi LTJ dari slag ini sekitar US$23 per kg.  

 

Di tengah kondisi harga LTJ yang sedang turun, pada tahun 

2012 hanya sebesar US$25 per kg, sedangkan pada tahun 
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2010 harganya mencapai US$80 per kg, maka perlu strategi 

kapan sebaiknya LTJ mulai diproduksi kembali. Berapa lama 

waktu yang diperlukan untuk menghasilkan tiap kg dari LTJ? 

Pada skala pilot project, sekitar 63 kg slag timah yang diolah, 

dapat menghasilkan 3 kg REO (Rare Elements Oxides).  

 

Di sisi lain, jika LTJ diperoleh lebih awal dari penambangan 

timah yang berasal dari tin alluvial, biaya yang diperlukan 

hanya sekitar US$ 8 per kg. Data Badan Geologi menunjukkan 

bahwa total cadangan bijih timah Indonesia per Maret 2015 

sebesar 1,5 miliar ton. Skala riset menunjukkan bahwa jika LTJ 

diambil dari mineral monasit dan xenotim hasil pengolahan 

dihulu dengan kadar SnO sekitar 30%, jumlah LTJ yang dapat 

di-recovered jauh lebih besar. Jika dilakukan ekstraksi lebih 

awal dari sisi hulu, maka bisa mendapatkan 54-65% REE REO 

dari mineral xenotim, 60-62% dari mineral monasit. Tingkat 

kebutuhan dunia dari tahun 2010 sebesar 136.000 ton, dan 

pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 210.000 ton. Dalam 

hal proyeksi tingkat permintaan dunia terhadap LTJ REO ada 

3 sumber yaitu: 

 

1. Laporan USGS pada tahun 2010 

2. Laporan MIT pada tahun 2012 

3. Laporan Adamas Inteligence 2014 

              

Laporan USGS menyebutkan bahwa permintaan dunia 

terhadap LTJ pada tahun 2010 mencapai 136.000 ton. Pada 
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tahun 2015 diperkirakan mencapai 185.000 ton. Dengan 

asumsi pertumbuhan permintaan LTJ linier, maka diperoleh 

pertumbuhan sebesar 9800 ton per tahun atau sekitar 7,2%. 

 

Laporan MIT menyatakan bahwa pada tahun 2011 permintaan 

dunia untuk LTJ sebesar 105.000 ton, dan pada tahun 2025 

diperkirakan mencapai 210.000 ton. Dengan asumsi 

pertumbuhan yang linier, maka pertumbuhan permintaan LTJ 

sebesar 7500 ton atau sekitar 7,1% setiap tahun. 

 

Sedangkan laporan Adamas Inteligence relatif berbeda. 

Pertumbuhan permintaan LTJ dunia setiap tahun sebesar 5000 

ton atau sebesar 4,2%, dengan permintaan pada tahun 2014 

sebesar 120.000 ton dan diprediksi pada tahun 2020 sebesar 

150.000 ton.  

 

Dalam proyeksi ke depan, dapat digunakan persentase 

pertumbuhan untuk permintaan LTJ berkisar dari 4,2% hingga 

7,2% atau dari sebesar 5000 ton hingga 9800 ton per tahun.  

 

Untuk Indonesia, sejak tahun 2007, rata-rata produksi timah 

Indonesia sekitar 90.000 ton per tahun dan semuanya diekspor 

untuk memenuhi kebutuhan luar negeri. Untuk menghasilkan 

90.000 ton per tahun, dengan kadar timah sebesar 90%, dan 

recovery factor sebesar 90%, maka diperlukan bijih timah yang 

akan diolah sebesar 111.000 ton tiap tahun. Dari 90.000 ton 

timah, bisa diekstrak sebesar 4500 ton LTJ.  
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Data USGS menyebutkan cadangan bijih timah Indonesia 

sebesar 0,9 juta ton. Jika menggunakan data USGS, maka 

industri timah di Indonesia tanpa ada penemuan cadangan 

timah yang baru, akan bisa berproduksi selama 9 tahun. Akan 

tetapi, dengan optimisme data cadangan Badan Geologi, maka 

industri timah di tanah air, meskipun tanpa ada penemuan 

cadangan baru, akan mampu berproduksi hingga 1500 tahun 

lebih.  

 

Adapun masalah yang perlu untuk diselesaikan: 

a. Berapa lama waktu yang dapat dioptimalkan untuk 

memproduksi LTJ dari slag yang ada 

b. Kapan sebaiknya memproduksi LTJ tersebut 

c. Berapa banyak LTJ sebaiknya setiap tahun 

diproduksi 

d. Bagaimana kondisi demand yang ada baik dalam 

negeri atau internasional 

Ada dua strategi kebijakan yang dapat digunakan: 

a. Memproduksi sebanyak-banyaknya LTJ sejak 

awal, untuk kemudian diperdagangkan atau 

disimpan sebagai inventory (persediaan). 

b. Memproduksi LTJ sesuai dengan kebutuhan 

pasar, beserta tingkat keekonomiannya.  

 

B. Mengidentifikasi Variabel-Variabel Kunci 
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Dengan deskripsi di atas, ada beberapa variabel kunci yang 

dapat digunakan dalam   memodelkan pengelolaan logam 

tanah jarang di Indonesia. 

a. Laju produksi timah (ton/tahun) 

b. Laju produksi REO LTJ dari slag timah (5% x 

produksi timah) (ton/tahun) 

Satu smelter mampu mengolah slag timah dengan kadar 70-

99% dengan menghasikan 5,5% REO (Rare Earth Oxides), 

dengan rincian 3% LRE (unsur ringannya), dan 2,5% HRE 

(unsur beratnya) 

c. Harga timah (US$/ton) 

d. Harga LTJ (US$/kg) 

e. Demand timah (ton/tahun) 

f. Demand LTJ (kg/tahun) 

g. Cadangan bijih timah (juta ton) 

C. Mengembangkan Reference Mode 

Reference mode merupakan acuan yang digunakan untuk 

menggambarkan 2 strategi kebijakan yang akan diambil 

sebagaimana keterangan di bagian A di atas. 

Salah satu unsur LTJ, lanthanum (La) dibutuhkan oleh Jepang 

sebanyak 60 kiloton pada tahun 2020.  

 

Untuk membuat reference mode perlu memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Time horizon (rentang waktu) yang digunakan. 

Dalam kajian ini, rentang waktu yang digunakan 

hingga tahun 2045. 
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b. Beberapa gambar yang berbeda diplot untuk 

menghindari kekacauan antar dua strategi 

tersebut. Sumbu waktu (sumbu horizontal) 

masing-masing grafik dibuat sejajar sehingga bisa 

rentang waktu dari masing-masing peristiwa dapat 

dibandingkan secara langsung. 

c. Variabel-variabel dengan satuan yang sama diplot 

pada sumbu yang sama. Sebagai contoh, laju 

produksi timah dan laju produksi REO dari slag 

timah, keduanya diukur dengan satuan ton/tahun, 

dan diplot bersama pada sumbu horizontal. Pada 

sumbu vertikal adalah demand per tahun.  

d. Pemodel tidak perlu data kuantitatif untuk meng-

capture dinamika dari reference mode. Jika data 

numerik tidak tersedia, pemodel sebaiknya 

memperkirakan pola perilaku dari masing-masing 

variabel dari deskripsi tertulis dan sumber 

informasi yang bersifat kualitatif lainnya.  

e. Untuk strategi masing-masing kebijakan dalam 

pengelolaan LTJ ini, paling tidak ada 3 grafik yang 

dibuat: 

a. Grafik yang menggambarkan permintaan 

per tahun (sumbu vertikal), dan laju 

produksi timah, dan laju produksi REO 

dari slag timah (sumbu horizontal), 

sebagaimana penjelasan c di atas.  
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b. Grafik yang menggambarkan demand 

(sumbu vertikal) dan demand yang tidak 

terpenuhi pada tiap tahun karena produksi 

timah dan produksi REO LTJ yang tidak 

lancar.  

c. Grafik yang menggambarkan variabel 

harga, laju produksi, cadangan bijih timah, 

dan demand. 

f.  Skala dan besaran kasar masing-masing grafik, 

jika memungkinkan, diplot. Selain itu, tentunya jika 

data tersedia, maka harus digunakan. Jangan 

abaikan variabel-variabel penting hanya karena 

variabel tersebut belum diukur atau karena 

datanya belum tersedia. Satu tujuan utama dalam 

proses pemodelan adalah identifikasi variabel-

variabel yang seharusnya diukur sehinga 

pekerjaan empiris yang diperlukan dapat 

diselesaikan.  
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BAB 4 ANALISIS DAN EVALUASI 

  

          

4.1. Hasil Simulasi  

 

a. Skenario 1 

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 2, alternatif kebijakan yang 

dapat diambil adalah menggenjot produksi LTJ sejak awal atau 

melakukan pengolahan LTJ sesuai dengan nilai keekonomian. 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam skenario satu pada 

kajian ini adalah  

1. pengolahan LTJ melibatkan smelters yang dimiliki oleh 

swasta dan BUMN (PT Timah) dengan total kapasitas 

untuk mengolah 2nd slag sebesar 3000 ton per tahun.  

2. Kapasitas ini diasumsikan ada pada tahun 2020, 

karena waktu yang diperlukan untuk membangun 

smelter berkisar 2-3 tahun.  

3. Pada tahun 2045, kapasitas smelter meningkat 

menjadi 6000 ton per tahun dengan asumsi terjadi 

kenaikan signifikan produksi mobil listrik dunia.  
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Dengan menggunakan skenario pengolahan 2nd slag timah 

sebanyak 3.000 ton per tahun, Indonesia memiliki masa 

produksi hingga tahun 2091. Pada tahun 2045, Indonesia 

merencanakan meningkatkan 2 kali kapasitas pengolahan 

menjadi 6.000 ton per tahun.  
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Gambar 8 Simulasi skenario satu dengan kapasitas smelter 3.000 ton per tahun 
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Gambar 9 Recovery LTJ dengan kapasitas smelter 3.000 ton per 
tahun 

 

Paling tidak, terdata 2 negara yang membangun smelter 

dengan kapasitas sekitar 1.500 s.d 6000 ton per tahun.  

India saat ini sedang mengembangkan pabrik pengolahan 

monasit untuk mendapatkan LTJ dengan kapasitas 2500 ton 

per tahun. Pembangunan smelter ini sudah dimulai sejak Juli 

tahun 2012 di Chatrapur, negara bagian Odisha, India. LTJ 

diperoleh dari operasi penambangan batu pasir yang 

mengandung mineral berat (USGS 2012).  

 

Selain India, Kazakhstan dan Jepang melakukan kerjasama 

pembangunan pabrik pengolahan LTJ di Stepnogorsk. Target 

utama negara ini adalah menghasilkan dysprosium dan 

neodymium dari logam tanah jarang karbonat. Kapasitas 

produksi pada awalnya hanya sebesar 1.500 ton per tahun 

pada tahun 2012, kemudian akan diekspansi 4 kali lipat pada 

menjadi 5.000 s.d 6.000 ton per tahun pada akhir 2017 

(USGS).  
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b. Hasil Simulasi 2 dan 3 

 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam skenario 2 dan 3 pada 

kajian ini adalah  

1. pengolahan LTJ melibatkan smelters yang dimiliki oleh 

swasta dan BUMN (PT Timah) dengan total kapasitas 

untuk mengolah 2nd slag sebesar 10.000 ton per tahun.  

2. pengolahan LTJ melibatkan smelters yang dimiliki oleh 

swasta dan BUMN (PT Timah) dengan total kapasitas 

untuk mengolah 2nd slag sebesar 20.000 ton per tahun.  

 

 

Gambar 10 Simulasi skenario 2 dengan kapasitas smelter 10.000 ton 
per tahun 
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Gambar 11 Recovery LTJ dengan kapasitas smelter 10.000 ton per 
tahun 

 

 

Gambar 12 Simulasi skenario Non BaU 2 dengan kapasitas smelter 
20.000 ton per tahun 
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Gambar 13 Recovery LTJ dengan kapasitas smelter 20.000 ton per 
tahun 

 

 

 

 

Sebagai perbandingan, berikut disajikan perkembangan 

industri LTJ termasuk rencana dan realisasi smelter LTJ dari 

berbagai dunia yang dibuat oleh USGS.  
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No NEGARA 
Cadangan REO 

(proven and probable) 
KAPASITAS PRODUKSI MULAI BEROPERASI 

1. Australia a. Alkane Resources Ltd. 

Menghitung cadangan proven 

dan probable di New South Wales 

sebesar 316.000 ton (cutoff grade 

1,5%) 

b. Arafura Resources Ltd. 

Menghitung cadangan probable di 

Northern Teritory sebesar 

672.000 ton (cutoff grade 1%)  

c. Lynas Corp menghitung 

cadangan di Australia Barat 

sebesar 1,14 juta ton REO.  

a. NA 

b. 20.000 ton per 

tahun. Life time 22 

tahun 

c. 11.000 s.d 22.000 

ton per tahun. Life 

time lebih dari 25 

tahun.  

a. NA 

b. NA 

c. Tahun 2012, 

ekspansi ke 

kapasitas 22.000 

ton per tahun.  

2. Brazil 22 juta ton REO  NA NA 
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No NEGARA 
Cadangan REO 

(proven and probable) 
KAPASITAS PRODUKSI MULAI BEROPERASI 

3. Kanada a. Avalon Rare Metal Inc. 

menghitung cadangan REO 

sebesar 1,8 juta ton REO (cutoff 

grade 1,5%) daerah Northwest 

Teritory. 

b. Matmec Exploration Inc. 

menghitung cadangan REO 

sebanyak 77.000 ton (cutoff 

grade 0,2%) daerah  Kipawa 

c. Quest Rare Mineral Ltd 

menghitung cadangan sebanyak 

2,6 juta ton REO (cutoff grade 

0,5%) daerah  Strange Lake 

deposit. 

a. NA 

b. 5.100 ton per tahun dari 

mix-concentrate dengan 

life time sekitar 13 tahun. 

c. NA. Life time lebih dari 30 

tahun 

a. Target awal produksi 

pada akhir tahun 

2016. 

b. September 2012 

dengan proses 

hidrometalurgi di pilot 

project Kipawa telah 

menghasilkan 77% 

REO concentrate. 

c. NA 
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No NEGARA 
Cadangan REO 

(proven and probable) 
KAPASITAS PRODUKSI MULAI BEROPERASI 

4. China NA. 

Untuk menghasilkan Light REE (LREE), 

China mengandalkan mineral baesnasit 

yang banyak terdapat di kawasan 

autonomi Nei Mongol dan Provinsi 

Sichuan.  

 

Sedangkan untuk produksi HREE 

(Heavy REE), diperolah dari 

penambangan ion-adsorption ores di 

Provinsi Fujian, Guangdong, dan 

Jiangxi, sebelah tenggara China. 

a. Masing-masing 

perusahaan 

penambangan REE 

memiliki kapasitas 

minimum 20.000 ton 

per tahun 

b. Masing-masing 

smelting memiliki 

kapasitas minimum 

5.000 ton per tahun  

Tahun 2012, produksi REO 

sekitar 100.000 ton 

5 India  Indian Rare Earth Ltd 

memiliki pabrik pengolahan 

July 2012 mulai konstruksi 

pengolahan REO di Odhisa 

yang menghasilkan 2.500 



Kajian Potensi Mineral Ikutan pada Pertambangan Timah 56 

No NEGARA 
Cadangan REO 

(proven and probable) 
KAPASITAS PRODUKSI MULAI BEROPERASI 

monasit, di negara bagian 

Odhisa 

ton per tahun REO dari 

monasit. 

6.  Jepang NA Melakukan perjanjian 

kerjasama dan eksplorasi di 

India,Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Myanmar, dan 

Vietnam 

NA 

7. Kazakhstan NA Pabrik SARECO 

memproduksi RE karbonat 

yang tinggi kandungan Dy 

dan Nd sebesar 1.500 ton 

per tahun.  

Pabrik pengolahan REE di 

Stepnogorsk, dibuka bulan 

November 2012. Dan 

direncanakan ekspansi 

5.000 hingga 6.000 ton per 

tahun pada akhir tahun 

2017. 
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No NEGARA 
Cadangan REO 

(proven and probable) 
KAPASITAS PRODUKSI MULAI BEROPERASI 

8. Malaysia a. Lynas Ltd dengan pengolahn 

Reo di Kuantan, pada 

November 2012 mulai 

memproses impor konsentrat 

dengan kapasitas pemisahan 

11.000 ton per tahun 

 Pada akhir tahun 2012 

kapasitas akan digandakan 

hingga 22.000 ton per 

tahun 

9 Afrika 

Selatan 

GWMG memperkirakan cadangan 

sebesar 32.100 ton REO di Western 

Cape (cutoff grade 1%).  

 

  

10 Vietnam Meskipun tidak ada laporan resmi 

produksi pada tahun 2012, dicurigai 

adanyapenambngan illegal di Lai Chau. 

a. Usaha gabunagn 

Vietnam dan Jepang 

menambang dan 

menghasilkan 10.000 ton 

a. Shin-Etsu Chemical 

Co. Ltd membangun 

fasilitas pengolahan 

dan refining di Hai 
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No NEGARA 
Cadangan REO 

(proven and probable) 
KAPASITAS PRODUKSI MULAI BEROPERASI 

per tahun REO. Waktu 

tidak dijelaskan kapan.  

Phong , mulai produksi 

pada tahun 2013. 

b. Fasilitas ini me-recycle 

post-consumer 

magnets and new scrap 

dari the company’s 

rare-earth magnet 

production facilities 

Tabel 7 Negara-negara yang sedang melakukan pembangunan smelter perolehan LTJ dengan kapasitas masing-masing 
(USGS, 2012) 
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4.2 Perkembangan Harga LTJ (REO Oxide dan 

Logam) 

4.2.1 REO Oxide 

 

Pengusahaan logam tanah jarang di berbagai dunia sangat 

dipengaruhi oleh demand (permintaan) pasar. Dalam 

perkembangannya, harga logam tanah jarang dunia 

mengalami pergerakan yang bervariasi.  

 

Secara umum, harga unsur tanah jarang ini dapat dibagi 2: 

dalam bentuk RE (Rare Earth) Oksida dan Metal (Logam). 

 

Harga yang diperoleh di pasar internasional dapat 

dikelompokkan sebagai harga harian, bulanan, dan tahunan. 

Karena data yang diperolah tidak mudah, rentang waktu yang 

digunakan bervariasi. Untuk harga mineral LTJ dalam bentuk 

REO (Rare Earth Oxide), beberapa data yang diperoleh dari 

tahun 2010 hingga tahun 2017; sebagian dari tahun 2016 

hingga tahun 2017. 

Untuk harga RE Oksida, ada beberapa unsur logam tanah 

jarang yang tidak diperjualbelikan di pasar internasional di 

China, yaitu Thulium (Tm) dan Promethium (Pm).  

Berikut perkembangan harga dari masing-masing unsur tanah 

jarang dalam bentuk RE Oksida. 

1. Scandium Oxide (Sc2O3) dengan kadar minimum 

99,99%  
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Gambar 14 Harga Scandium Oxide (Sc2O3) dengan kadar minimum 
99,99% 

 

Data harga penjualan Sc2O3 terbagi menjadi harga harian nilai 

rendah, tengah, dan tinggi (latest low, latest mid, latest high), 

harga rata-rata bulanan (rendah, tinggi) pada tiap bulan 

berjalan, harga tengah 30 hari yang dihitung dari 30 hari 

sebelumnya, harga tengah 90 hari yang dihitung dari 90 hari 

sebelumnya (harga 3 bulan), harga tengah 180 hari (6 bulan) 

yang dihitung dari 180 hari sebelumnya, harga tengah 360 hari 

yang dihitung dari 360 hari sebelumnya (harga 12 bulan). 

 

Tren perkembangan harga Sc2O3 turun sejak tahun 2016 

hingga akhir November 2017. Scandium, mengacu referensi 

yang dikeluarkan oleh USGS tidak termasuk ke dalam 

kelompok heavy element seperti Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Lu dan 

juga light element. Dibandingkan dengan heavy element serta 
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light element lainnya, harga Sc merupakan harga tertinggi. 

Dalam bentuk oksida, harga Sc2O3 berada pada kisaran US$ 

1050 - 1465 / kg. Harga tertinggi terbentuk pada bulan 

November 2016. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2017 terjadi 

penurunan harga sebesar US$ 225 - 296 / kg. Jika tidak terjadi 

kenaikan demand di pasar, harga Sc2O3  akan cenderung turun 

dalam beberapa tahun ke depan.  

 

Amerika Serikat sangat membutuhkan logam ini untuk industri 

strategis mereka antara lain: logistik dan pertahanan, 

penerbangan, dan perkapalan. Jika dipadukan dengan 

aluminium menjadi penting dalam pembuatan sel bahan bakar 

yang masih terus dikaji pengembangannya ke depan. 

 

2. Yttrium Oxide (Y2O3) dengan kadar minimum 99,999% 

Tren perkembangan harga harian Y2O3  secara umum 

mengalami penurunan dua kali, yakni pada kurun waktu 

Agustus 2011 hingga Januari 2012, dan April 2012 hingga 

akhir 2017; mengalami kenaikan pada periode Agustus 2010 

hingga Juli 2011 (US$45/kg - US$200/kg), dan Januari  2012 

hingga Maret 2012 (US$105/kg - US$190/kg). Penurunan 

signifikan terjadi pada bulan April 2012 yang seharga US$ 190 

/kg hingga menjadi US$ 3/kg pada tahun 2017. 
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Gambar 15 Yttrium Oxide (Y2O3) dengan kadar minimum 99,999% 

 

 

Ytrium banyak digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi 

sehari-hari seperti antara lain fosfor merah untuk lampu neon, 

layar TV yang menggunakan tabung sinar katoda, dan 

teknologi tingkat tinggi seperti superkonduktor keramik suhu 

tinggi, gelas optik, katalis, laser, dan berlian sintetis.  

Harga yttrium oksida akan naik lagi seiring dengan makin 

naiknya permintaan untuk industri-industri tersebut.  

3. Lanthanum Oxide (La2O3) dengan kadar minimal 99%  
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Gambar 16 Lanthanum Oxide (La2O3) dengan kadar minimal 99% 

 

Secara umum, pergerakan harga untuk Lanthanum 

Oxide (La2O3) baik harian, bulanan, atau tahunan 

mengalami kenaikan pada periode 2010 hingga akhir 

tahun 2011. Harga harian menunjukkan penurunan 

signifikan mulai pada bulan Juli 2011 sebesar US$ 

140/kg menjadi  US$ 3/kg pada tahun 2017. 

 

4. Cerium Oxide (CeO2) dengan kadar minimal 99% 
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Gambar 17 Cerium Oxide (CeO2) dengan kadar minimal 99% 

 

Di antara 17 unsur logam tanah jarang yang ada, kisaran harga 

cerium oxide merupakan yang paling rendah, setelah 

samarium oxide. 

 

Pada awal-awal tahun 2012, harga Cerium Oxide relatif cukup 

tinggi, yakni sekitar US$ 20/kg. Namun, tren harga Cerium 

Oxide terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2013 terjadi 

penurunan harga yang cukup signifikan menjadi US$ 6/kg s.d 

US$ 10/kg. Penurunan ini terus terjadi hingga beberapa bulan 

terakhir di 2017 menjadi hanya sekitar US$ 2/kg s.d US$ 3/kg.  

Departemen Pertahanan Amerika Serikat tidak menganggap 

cerium sebagai unsur tanah jarang yang kritikal bagi industri 

mereka. Meskpiun demikian, penggunaan unsur cerium 
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diperlukan pada alat konverter katalik, kaca berwarna, dan 

produksi baja.  

5. Praseodymium oxide (Pr2O3) dengan kadar minimal 99,5% 

 

Berbeda dengan cerium oxide, tren harga praseodymium oxide 

menunjukkan kenaikan pada tahun 2017. Kemungkinan tren ini 

akan terus naik seiring dengan permintaan unsur ini untuk 

industri strategis dan logistik di negara-negara maju, seperti 

Amerika Serikat. Pada tahun 2016, harga praseodymium oxide 

relatif flat pada rentang US$ 48/kg – US$49/kg. Pada tahun 

2017, harga unsur ini naik hampir 2 kali sekitar US$ 90/kg.  

Penggunaan unsur praseodymium ada pada produksi magnet 

superkuat, kacamata las, dan teknologi laser. Dalam beberapa 

tahun ke depan, permintaan praseodymium oxide makin 

menguat dengan adanya kompetisi dari beberapa negara maju 

di industri strategis mereka.  

 

Gambar 18 Praseodymium oxide (Pr2O3) dengan kadar minimal 
99,5% 
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6. Neodymium oxide (Nd2O3) dengan kadar minimal 99,5% 

 

Tren harga Neodymium oxide relatif sama dengan 

Praseodymium oxide dalam 2 tahun terakhir. Secara 

nilai, harga Neodymium oxide sedikit lebih rendah 

dibandingkan Praseodymium oxide, yakni pada 

rentang US$ 38/kg – US$76/kg. Dari sisi kegunaan, 

Neodymium oxide bermanfaat dalam pembuatan 

magnet permanen superkuat, mikrofon, motor elektrik 

di mobil listrik dan hybrid, serta teknologi laser.  

 

Dengan makin meningkatnya produksi mobil listrik 

dunia, OPEC memprediksi produksi mobil listrik 

mencapai sekitar 250 juta unit pada tahun 2040, maka 

kebutuhan unsur tanah jarang ini akan makin tinggi.  
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Gambar 19 Neodymium oxide (Nd2O3) dengan kadar minimal 99,5% 

 

 

 

7.  Samarium oxide (Sm2O3)dengan kadar minimal 99,9%  

 

Gambar 20 Samarium oxide (Sm2O3)dengan kadar minimal 99,9% 
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Dalam rentang waktu 2016 hingga 2017, harga 

Samarium oxide sangat rendah, yakni hanya sekitar 

US$ 2/kg. Tren yang datar ini, berpeluang naik dalam 

beberapa tahun ke depan. Amerika Serikat termasuk 

negara yang menempatkan cadangan samarium 

oksida untuk logistic pertahanan mereka karena 

kegunaannya dalam teknologi sinar laser. Manfaat 

penting lainnya dari unsur ini adalah dalam hal medis 

(perawatan kanker), serta  tongkat pengontrol reaktor 

nuklir.  

 

 

8. Europium oxide (Eu2O3) dengan kadar minimal 99,999% 

 

Tren harga Europium oxide menunjukkan kenaikan 

pada tahun 2017. Harga ini diprediksi akan terus 

meningkat seiring dengan kebutuhan industri 

elektronika dan gelas. Penggunaan umum dari unsur 

ini ada pada teknologi layar TV berwarna, gelas 

fluoresen, dan alat pengetes kaca. 

 

Pada kurun waktu akhir 2016 hingga 2017 pergerakan 

harga Europium oxide ada pada US $ 62 - 93 / kg, 

relatif lebih tinggi dibandingkan neodymium oxide yang 

bersifat magnet permanen.  

 



Kajian Potensi Mineral Ikutan pada Pertambangan Timah 69 

 

Gambar 21 Europium oxide (Eu2O3) dengan kadar minimal 99,999% 

 

9. Gadolinium oxide (Gd2O3) dengan kadar minimal 99% 

 

Dalam rentang waktu 2010 hingga 2017, harga 

Gadolinium oxide berkisar US$ 9/kg – US$113/kg. 

Kenaikan harga signifikan terjadi pada tahun 2011, 

namun tidak bertahan lama. Tren harga Gadolinium 

oxide, terutama setelah tahun 2012 menunjukkan 

penurunan yang tajam, hingga hanya sekitar US$ 

17/kg. Tren harga kemungkinan akan naik dengan 

meningkatnya permintaan pasar internasional untuk 

pengembangan berbagai aplikasi. 

 

Manfaat utama dari unsur tanah jarang ini adalah pada 

pembuatan teknologi alat pelindung reaktor nuklir, alat 

propulsi nuklir laut, serta sebagai peningkat ketahanan 
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metal alloy (logam paduan). Di Indonesia unsur ini 

sudah diteliti dan berpeluang dimanfaatkan untuk 

teknologi kesehatan, yaitu mendeteksi kanker di tubuh 

manusia.  

 

 

Gambar 22 Gadolinium oxide (Gd2O3) dengan kadar minimal 99% 

 

10. Terbium Oxide (Tb4O7) dengan kadar minimal 99,99% 

Unsur Terbium merupakan heavy element. Sebagai 

salah satu unsur berat logam tanah jarang, harga jual 

Terbium Oxide termasuk yang tertinggi setelah 

scandium oxide dan lutethium oxide.  

 

Dalam rentang waktu 2016 hingga 2017, harga 

Terbium Oxide berkisar US$ 630/kg – US$765/kg. 

Kenaikan harga mulai terjadi pada triwulan pertama 

tahun 2017 hingga sekarang. Tren harga Terbium 
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Oxide diperkirakan akan terus naik karena nilai 

strategis yang dimilikinya untuk sistem pertanahan dan 

energi ke depan.  

 

Pemanfaatan utama dari terbium adalah pada 

pembuatan televise set, teknologi sel matahari, dan 

teknologi sistem sonar. 

 

Gambar 23 Terbium Oxide (Tb4O7) dengan kadar minimal 99,99% 

 

 

11. Dysprosium Oxide (Dy2O3) dengan kadar minimal 99,5% 

 

Harga jual Dysprosium Oxide pada pasar internasional 

relatif tinggi. Pada kurun waktu 2016 hingga 2017, 

harga Dysprosium Oxide berada pada kisaran US$ 

171/kg – US$ 238/kg. kenaikan harga harian terjadi 

pada bulan Agustus hampir mencapai US$ 250/kg. 
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Meskipun mengalami penurunan pada bulan-bulan 

berikutnya, tren harga Dysprosium Oxide akan 

meningkat kembali dengan meningkatnya permintaan 

unsur ini dalam produksi generator dan motor listrik ke 

depan.  

 

Selain sangat dibutuhkan dalam pembuatan 

kendaraan listrik, Dysprosium Oxide berperan penting 

dalam teknologi transducer, peralatan hard disk serta 

pencahayaan komersil.  

 

 

Gambar 24 Dysprosium Oxide (Dy2O3) dengan kadar minimal 99,5% 
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12. Holmium Oxide (Ho2O3) dengan kadar minimal 99,5% 

 

Unsur holmium termasuk ke dalam kelompok heavy element 

logam tanah jarang. Meskipun demikian, harga jual Holmium 

Oxide di pasar internasional relatif lebih murah dibandingkan 

dengan beberapa unsur-unsur berat lainnya.  

Dalam rentang waktu 2016 hingga 2017, harga Holmium Oxide 

berada pada level US$ 44/kg – US$ 76/kg. Tren positif 

ditunjukkan dalam perdagangan internasional sejak awal 2017. 

Tren ini diperkirakan akan terus bertahan mengingat 

kebutuhan negara-negara maju untuk industri strategis 

mereka. Manfaat utama dari unsur holmium adalah dalam 

pembuatan teknologi laser, pewarna kaca, dan sifat kuat 

magnet yang dimilikinya.  

 

Gambar 25 Holmium Oxide (Ho2O3) dengan kadar minimal 99,5% 
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13. Erbium Oxide (Er2O3) dengan kadar minimal 99,5% 

 

Dalam rentang waktu 2016 hingga 2017, harga Erbium 

Oxide berada pada level US$ 25/kg – US$ 29/kg. 

Harga Erbium Oxide relatif flat hingga sekitar Agustus 

2017, mulai naik perlahan-lahan meskipun tidak 

signifikan. Tren harga Erbium Oxide diprediksi akan 

naik seiring tumbuhnya permintaan di dunia 

internasional.  

  

Sebagai salah satu unsur berat logam tanah jarang, 

manfaat utama dari unsur Erbium adalah pada 

teknologi penguat sinyal di kabel fiber optic, di dunia 

metalurgi serta untuk pewarna kaca. 

 

 

Gambar 26 Erbium Oxide (Er2O3) dengan kadar minimal 99,5% 
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14. Ytterbium Oxide (Yb2O3) dengan kadar minimal 99,99% 

 

Dalam periode 2016 hingga 2017, harga Ytterbium 

Oxide relatif flat pada level  US$ 20/kg – US$ 21/kg. 

Tren harga ke depan kemungkinan ada kenaikan 

perlahan, tidak seperti heavy element lainnya yang 

harganya mencapai ratusan sampai dengan ribuan 

dollar. Unsur Ytterbium banyak dimanfaatkan untuk 

penguat baja stainless dan alat pengontrol permukaan.  

 

 

Gambar 27 Ytterbium Oxide (Yb2O3) dengan kadar minimal 99,99% 

 

15. Lutethium Oxide (Lu2O3) dengan kadar minimal 99,99% 

 

Sebagai unsur terakhir dari series Lanthanide, harga 

Lutethium Oxide merupakan tertinggi ke dua setelah 

scandium oxide. Unsur berat dari logam tanah jarang 
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ini, pada periode 2016 hingga 2017 berada pada level 

US $ 630/kg – US$ 765 / kg. Kenaikan harga terjadi 

pada bulan April 2017 hingga beberapa bulan, hampir 

menyentuh harga US$800/kg. Penurunan harga mulai 

terjadi pada sekitar bulan Agustus 2017, namun relatif 

tidak terlalu jauh. Tren harga Lutethium Oxide 

diprediksi bisa naik, dengan meningkatnya 

penggunaan unsur ini di industri pengolahan minyak 

dunia. 

  

Secara umum, penggunaan lutethium ada pada 

pengolahan minyak (refining petroleum), lampu LED 

light bulb, dan industri manufaktur sirkuit yang 

terintegrasi.  

 

 

Gambar 28 Lutethium Oxide (Lu2O3) dengan kadar minimal 99,99% 
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Dari ke 15 unsur logam tanah jarang diperjualbelikan 

dalam bentuk oksida, harga REO tertinggi didominasi 

oleh heavy element yaitu: lutethium oxide, terbium 

oxide, dan dysprosium oxide, serta *scandium oxide 

yang tidak masuk kategori light atau heavy element 

dengan harga yang mencapai ribuan dollar per kg. 

Jumlah yang sangat terbatas, proses perolehan yang 

tidak mudah, dan permintaan yang tinggi membuat 

unsur-unsur di atas menjadi sangat mahal. 

 

Berikut perbandingan harga antara heavy element dan 

light element logam tanah jarang dalam bentuk oksida 

yang diperjualbelikan di pasar internasional. 
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Heavy Element dalam 

bentuk oksida (Dari 

terbium hingga lutethium, 

plus Yttrium) 

Harga 

(US$/kg) 
Periode tahun 

Light Element dalam 

bentuk oksida 

(dari Lanthanum hingga 

Gadolinium) 

Harga 

(US$/kg) 
Periode tahun 

Sc2O3* 1050 - 1465 2016 s.d 2017 La2O3 2- 140 2010 s.d 2017 

Lu2O3 630 - 765 2010 s.d 2017 CeO2 2- 21 2012 s.d 2017 

Tb4O7 400 – 600 2016 s.d 2017 Nd2O3 38 – 76 2016 s.d 2017 

Dy2O3 171 - 238 2016 s.d 2017 Pr2O3 48 – 90 2016 s.d 2017 

Ho2O3 44 – 76 2016 s.d 2017 Sm2O3 2 2016 s.d 2017 

Er2O3 25 – 29 2016 s.d 2017 Eu2O3 62 – 93 2016 s.d 2017 

Yb2O3 20 - 21 2016 s.d 2017 Gd2O3 9 -113 2010 s.d 2017 

Y2O3 3-195 2010 s.d 2017    

Tabel 8 Perbandingan harga antara heavy element dan light element logam tanah jarang dalam bentuk oksida yang 
diperjualbelikan di pasar internasional (Diolah Pusdatin 2017) 
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4.2.2 RE Logam 

 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, harga rare earth 

element (REE) dalam bentuk logam relatif lebih tinggi daripada 

REO oxide. Hal ini disebabkan proses yang relatif lebih lama. 

Dari perdagangan REE di pasar internasional, tidak semua 

REE dalam bentuk logam dapat ditemukan. Dari penelaahan 

yang dilakukan, elemen yang tidak ada di pasar internasional 

(Asian Market) adalah: Gd (gadolinium), Holmium (Ho), Erbium 

(Er), dan Ytterbium (Yb). Kemungkinan 4 logam ini ada 

diperjualbelikan, akan tetapi karena keterbatasan data dan 

informasi, penjelasan terkait perdagangan logam-logam ini 

tidak dapat diberikan. Periode waktu perkembangan harga pun 

berbeda-beda, ada yang satu tahun, dua tahun, dan ada yang 

tujuh tahun.  

1. Scandium (Sc) dengan kadar minimum 99,99%  

 

Gambar 29 Scandium dengan kadar minimal 99,99% 
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Gambar di atas menunjukkan kisaran harga jual logam 

scandium harian, bulanan, dan tahunan adalah US$ 6.000/kg 

– US$6.450/kg. Tren harga logam scandium cenderung flat 

berbeda dengan tren harga scandium dalam bentuk oksida 

yang relatif turun. Data perdagangan logam scandium  relatif 

terbatas, hanya pada tahun 2017. Harga scandium dalam 

bentuk logam 6 kali lebih tinggi dibandingkan harga scandium 

dalam bentuk oksida.  

 

2.  Yttrium dengan kadar minimum 99% 

 

Gambar 30 Yttrium dengan kadar minimal 99% 

 

Harga logam yttrium yang diperjualbelikan sejak tahun 2010 
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mencapai harga tertinggi pada minggu pertama bulan Juli 2011 

sebesar US$216/kg. Harga yang relatif tinggi ini tidak bertahan 

lama, dengan menurunnya permintaan logam ini. Harga terus 

turun hingga bulan Februari 2012 menjadi US$167/kg.  

 

Kondisi harga terus berubah. 2 bulan berikutnya, harga 

kembali tinggi seiring dengan meningkatnya kebutuhan logam 

di berbagai industri strategis. Dari bulan Maret hingga April 

2012, harga jual logam ytrrium mencapai titik tertinggi, yakni 

sebesar US$235/kg. Namun, 5 tahun berikutnya, harga logam 

ini terus menurun hingga akhir 2017 berada pada level 

US$36/kg. Jika tidak ada kenaikan permintaan, maka tren 

harga logam yttrium akan tetap berada pada kisaran di bawah 

US$40/kg. 

 

3. Lanthanum dengan kadar minimum 99% 

 

Gambar 31 Lanthanum dengan kadar minimal 99% 
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Harga logam lanthanum yang diperjualbelikan sejak tahun 

2010 hingga tahun 2017 relatif mengalami kenaikan dan 

penurunan. Pada awal tahun 2010, harga terendah logam ini 

US$10/kg, terus naik, mencapai harga tertinggi pada minggu 

pertama bulan Juni 2011 sebesar US$162/kg. Harga yang 

relatif tinggi ini tidak bertahan lama, dengan menurunnya 

permintaan. Pertengahan Agustus 2011, harga turun sebesar 

US$20/kg, dan terus turun hingga level terendah pada akhir 

September 2017 menjadi sebesar US$3/kg.  

 

4. Cerium dengan kadar minimum 99% 

 

Gambar 32 Cerium dengan kadar minimal 99% 

 

Harga logam cerium yang diperjualbelikan sejak tahun 2010 

hingga tahun 2017 relatif sama dengan logam lanthanum yang 

mengalami kenaikan dan penurunan. Pada awal tahun 2010, 

harga logam ini sebesar US$8/kg, terus naik, mencapai harga 

 -

 200

U
S$

/k
g

Perkembangan Harga Logam Cerium

latest low latest high
latest mid Monthly Average low
Monthly Average high 30 days low



Kajian Potensi Mineral Ikutan pada Pertambangan Timah 83 

tertinggi pada akhir bulan Mei 2011 sebesar US$175/kg. Harga 

yang relatif tinggi ini hanya bertahan hingga akhir Juli karena 

menurunnya permintaan. Awal Agustus 2011, harga turun 

sebesar US$20/kg, dan terus turun hingga level terendah pada 

akhir September 2017 menjadi sebesar US$6/kg.  

 

5. Praseodymium dengan kadar minimum 99,5% 

 

Gambar 33 Praseodymium dengan kadar minimal 99,5% 

 

Harga logam praseodymium yang diperjualbelikan sejak akhir 

tahun 2016 hingga tahun 2017 relatif mengalami kenaikan. 

Kenaikan terjadi di akhir Juni 2016 sebesar US$2/kg menjadi 

US$75/kg.  

 

Tren ini terus naik hingga mencapai level tertinggi pada akhir 

bulan November 2017 menjadi US$114/kg. Dengan terus 
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meningkatnya kebutuhan logam ini untuk industri generator 

dan motorl listrik, tren harga logam praseodymium diprediksi 

akan tetap naik. 

 

 

6. Neodymium dengan kadar minimum 99% 

 

Gambar 34 Praseodymium dengan kadar minimal 99% 
 

Harga logam neodymium yang diperjualbelikan pada periode 

2010 hingga tahun 2017 relatif mengalami kenaikan dan 

penurunan. Awal tahun 2010, harga neodymium dalam bentuk 

logam berada pada level US$29/kg.  

 

Tren kenaikan harga terus terjadi, hingga ke level tertinggi di 

bulan Juli 2011 mencapai US$500/kg. Harga tertinggi ini hanya 

bertahan satu bulan. Disusul dengan penurunan harga yang 
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secara umum terus terjadi hingga tahun 2017, meskipun pada 

beberapa titik pernah mengalami kenaikan, namun tidak 

signifikan. Harga logam neodymium pada akhir September 

2017 berada pada level US$88/kg.  

 

7. Samarium dengan kadar minimum 99,5% 

 

Gambar 35 Samarium dengan kadar minimal 99,5% 

 

Harga logam samarium yang diperjualbelikan pada periode 

2016 hingga tahun 2017 relatif mengalami kenaikan. Akhir 

tahun 2016, harga samarium dalam bentuk logam sebesar 

US$13,8/kg.  

 

Tren kenaikan harga terus terjadi, meskipun tidak signifikan, 

hingga mencapai harga tertinggi sebesar US$15,3/kg sejak 

akhir Oktober hingga akhir November 2017.  
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8. Europium dengan kadar minimum 99,5% 

 

Gambar 36 Europium dengan kadar minimal 99,5% 

 

Secara umum, harga logam europium yang diperjualbelikan  

pada periode 2016 hingga tahun 2017 relatif mengalami 

kenaikan. Akhir tahun 2016, harga europium dalam bentuk 

logam berada pada level US$253/kg.  

 

Harga ini mulai naik pada pertengahan bulan Mei 2017 sebesar 

US$5/kg. Harga terus merangkak naik dan menyentuh level 

US$300/kg pada akhir Juni sampai pertengahan November 

2017. Menjelang akhir November 2017, harga sedikit 

mengalami penurunan sebesar US$2/kg.    
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9. Terbium dengan kadar minimum 99,9% 

 

Gambar 37 Terbium dengan kadar minimal 99,9% 
 

Harga logam terbium yang diperjualbelikan pada periode 2016 

hingga tahun 2017 relatif mengalami kenaikan dan penurunan. 

Akhir November tahun 2016, harga terbium dalam bentuk 

logam berada pada level US$555/kg. Pada akhir Desember 

harga mencapai US$565/kg. Awal Januari 2017, harga 

mengalami penurunan sebesar US$5/kg selama satu bulan, 

kemudian naik cukup signifikan hingga US$710/kg pada akhir 

Oktober 2017. Harga jual logam ini kembali mengalami 

penurunan hingga akhirnya menyentuh nilai US$640/kg pada 

akhir November 2017. 
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10. Dysprosium dengan kadar minimum 99,5% 

 

Gambar 38 Dysprosium dengan kadar minimal 99,5% 

 

Harga logam dysprosium yang diperjualbelikan pada periode 

2016 hingga tahun 2017, secara umum relatif mengalami 

kenaikan. Kenaikan harga logam ini relatif mirip dengan logam 

samarium, dimana kenaikan harga sangat kecil, yakni sekitar 

US$0,1/kg s.d US$1,4/kg. Akhir November tahun 2016, harga 

dysprosium dalam bentuk logam berada pada level US$4,8/kg. 

Harga logam ini mulai mengalami kenaikan pada pertengahan 

Juni 2017 menjadi US$4,9/kg. Harga terus naik hingga 

mencapai US$6,2/kg pada akhir November 2017.  
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4.3 Strategi Penyelesaian Permasalahan dan 

Pengembangan LTJ Indonesia 

 

Untuk menjawab berbagai permasalahan utama dalam 

pengembangan LTJ adalah pembuatan regulasi yang 

mendukung pengolahan LTJ di dalam negeri. Saat ini 

perolehan LTJ mengikuti izin penambangan mineral utama 

yang dimiliki. Ke depan sebaiknya diberikan izin-izin yang 

langsung berkaitan dengan pemrosesan mineral mineral ikutan 

pembawa LTJ. Hal ini perlu dilakukan agar pengelolaan LTJ 

tertata lebih baik serta mendorong penghitungan nilai ekonomi 

bagi pendapatan negara baik pusat dan daerah yang lebih 

komprehensif. Perlu dibuat roadmap pengelolaan LTJ yang 

mendorong pembangunan industri strategis nasional dalam 

jangka waktu 5 s.d 25 tahun ke depan.  

 

Sedangkan permasalahan terkait usaha perolehan LTJ yang 

telah dimulai beberapa tahun terakhir, meliputi pengolahan LTJ 

dari slag dan dari hulu penambangan timah, dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Untuk perolehan LTJ dari slag timah yang ada, 

Pemerintah mendorong pengolahan smelter 

ini karena investasi yang telah dikeluarkan dan 

teknologi serta formula yang telah diperoleh. 

Dengan teknologi smelter yang telah berhasil 

dikembangkan, recovery LTJ relative cukup 

besar, yakni 5-6 %. Suplai slag timah tidak 
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terbuang sia-sia. Untuk menjamin suplai slag 

yang ada, tidak terbuang atau potensi 

diekspor, 

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap 

aktivitas produksi akhir timah dan ekspor ke berbagai 

negara.  

  

2. Untuk perolehan LTJ yang lebih maksimal, 

Pemerintah sebaiknya perlu meninjau 

pengelolaan tambang timah sebelum tahun 

2000. Dengan harapan untuk mendapatkan 

unsur-unsur yang sangat berharga tidak 

terbuang kembali ke laut, sebaiknya kadar 

mineral kasiterit untuk timah yang dapat diolah 

ada pada kisaran 30%.  
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BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Dari kajian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan dan 

rekomendasi sebagai berikut: 

5.1 KESIMPULAN 

 

1. Besarnya volume LTJ yang ada di Indonesia yang 

tersebar di beberapa pulau besar Indonesia layak 

dikembangkan dengan nilai tambah yang strategis 

bagi pembangunan nasional ke depan 

2. Teknologi pemrosesan LTJ baik dari pemisahan 

mineral ikutan dari mineral utama sejak hulu sudah 

dikuasai dengan baik. Bahkan pengolahan LTJ dari 

slag timah yang membutuhkan energi lebih besar 

sudah juga dikuasai. Analisis biaya dan manfaat 

menunjukkan 5 elemen utama dari unsur unsur LTJ 

harus diprioritaskan dalam pembangunan ke depan, 

terutama untuk mewujudkan target kendaraan listrik 

dan kemandirian energi. 

3. Trend demand logam tanah jarang meningkat setiap 

tahun, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 4,17% 

s.d 7,12%, atau sekitar 5000 ton hingga 7500 ton.  

4. Tahun 2040, demand dunia mencapai 315 ribu ton. 

Jika Indonesia serius memajukan industri logam tanah 

jarang, maka dari slag yang ada Indonesia mampu 

menyuplai sekitar 6%-8% total demand dunia. Namun, 

jika pemrosesan ltj dilakukan lebih awal dari sisi hulu, 
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Indonesia diperkirakan mampu memenuhi 24%-25% 

demand dunia.  

5. Untuk mengolah LTJ dari slag timah yang ada hingga 

saat ini, jika kapasitas smelter yang dibangun sebesar 

3000-6000 ton per tahun dan mulai beroperasi pada 

tahun 2019, maka recovery LTJ minimal sebesar 150 

ton per tahun dan dapat beroperasi hingga tahun 2093. 

Kondisi ini akan mampu memenuhi demand dunia 

sekitar 1,13% pada tahun 2045 dan 2,65% pada tahun 

2093. Demand dunia akan LTJ sekitar 360 ribu ton 

pada tahun 2045, dan 696 ribu ton pada tahun 2093.  

6. Jika kapasitas smelter yang dibangun adalah 10.000 

ton per tahun, dengan recovery LTJ minimal sebesar 

500 ton per tahun, maka slag yang ada dapat diolah 

hingga tahun 2056, dimana demand dunia saat itu 

mencapai 437 ribu ton. Hasil pengolahan LTJ akan 

mampu memenuhi demand dunia sebesar 4,23%.  

7. Jika kapasitas smelter yang dibangun lebih massive 

yakni sebesar 20.000 ton per tahun, maka akan 

mampu beroperasi hingga tahun 2038 dengan 

kemampuan recovery LTJ sebesar 1000 ton per tahun 

dan mampu memenuhi demand dunia sebesar 6,11% 

dari total demand dunia sebesar 311 ribu ton.  

8. Jika mengolah LTJ dari hulu penambangan timah, 

dimana mineral ikutan yang mengandung LTJ seperti 

monasit memiliki kadar yang tinggi hingga 30%, maka 

masa depan industri pengolahan LTJ sangat cerah, 
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lifetime yang panjang, dan mampu memenuhi demand 

dunia hingga 25% pada tahun 2040.  

 

5.2 REKOMENDASI 

 

Sebagai rekomendasi penting yang dapat dilakukan oleh 

Pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. Perlu mendorong berdirinya plant pengolahan mineral 

pembawa unsur tanah jarang di Indonesia untuk 

memperkuat ketahanan industri hulu hilir di dalam 

negeri, dengan menyiapkan kebijakan baru yang 

mengacu pada inventarisasi cadangan dan potensi 

sumber daya alam yang akurat, penguasaan teknologi 

proses dan penguasaan pemasaran produk. Kebijakan 

yang perlu dipersiapkan adalah: 

a. regulasi yang mendukung usaha pencarian 

sumber daya, jumlah cadangan LTJ, dan 

termasuk pengolahan LTJ dari hulu, sejak 

penambangan timah yang berkadar mineral 

kasiterit sekitar 30% hingga LTJ yang masih 

terkandung pada slag akhir timah 

(Kementerian ESDM dan Pemerintah 

Daerah). Adanya potensi losses dalam bentuk 

volume dan value LTJ yang besar jika 

pengaturan pengolahan LTJ tidak dilakukan 

sedini mungkin.  
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b. Penguasaan teknologi benefisiasi pengolahan 

mineral LTJ sebagai mineral ikutan untuk siap 

diproses (Kementerian ESDM dan BATAN) 

c. Penguasaan teknologi pemurnian LTJ sampai 

ke produk akhir yang mempunyai nilai tambah 

tertinggi (BATAN dan Kementerian ESDM) 

d. Pembentukan pasar dalam negeri agar produk 

dapat terserap dengan baik untuk ketahanan 

industri hulu-hilir, dan apabila berlebih bisa 

dilakukan ekspor (Kementerian ESDM, 

Kementerian Perindustrian, Kementerian 

Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan 

Pemerintah Daerah) 

2. Perlu melakukan pengkajian yang mendalam terkait 

pengelolaan logam tanah jarang yang dapat diperoleh 

dari awal penambangan timah, tidak hanya dari hasil 

2nd slag timah. Dengan penambangan awal timah yang 

berkadar sekitar 70%, maka perolehan logam tanah 

jarang jauh lebih besar. Dan energi yang dibutuhkan 

untuk mengolahnya jauh lebih sedikit dibandingkan 

dari pengolahan slag timah.  

3. Perlu membuat roapmap industri sangat strategis yang 

berteknologi LTJ. Memprioritaskan pengolahan dan 

pengembangan LTJ yang memiliki dampak besar, 

yaitu : Neodymium magnet permanen untuk 

pembangkit listrik masa depan.  
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Perkembangan teknologi yang makin pesat tidak terlepas dari 
dukungan logam-logam yang bernilai tinggi dalam 

pembuatannya. Indonesia memiliki logam-logam yang sangat 
penting untuk industri strategis masa depan. Unsur-unsur yang 

langka ini dikenal dengan sebutan, logam tanah jarang (LTJ). 
Lokasinya tersebar di Pulau Sumatera (Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung), Pulau Kalimantan (terutama Kalimatan Barat dan 
Kalimantan Tengah), Pulau Sulawesi dan Pulau Papua dengan 
perkiraan total potensi mencapai 1,5 miliar ton (ESDM, 2015).
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