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ABSTRAK
Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Earth Element (REE) merupakan suatu komoditi yang strategis
untuk beberapa dekade terakhir ini. Logam tanah jarang terdiri dari 17 unsur pada tabel periodik,
meliputi 15 unsur yang dimulai dengan nomor atom 57 (lantanum) dan meluas sampai dengan nomor
71 (lutetium), serta dua unsur lain yang memiliki sifat serupa (yttrium dan skandium). Logam tanah
jarang tersebar luas dalam kerak bumi dengan konsentrasi rendah. Keberadaan logam tanah jarang
banyak tersebar diberbagai Negara, dengan sebaran terbanyak di Cina. Logam tanah jarang
diindonesia cukup berpotensi namun masih dalam kategori belum layak di produksi besar-besaran.
logam tanah jarang Indonesia banyak ditemukan pada tailing timah dan diproduksi sebagai produk
sampingan komoditas induk.
Produksi logam tanah jarang Indonesia harus terus dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan
impor pada Negara asing. Ketergantungan impor pasokan bahan strategis dan perting bagi pertahanan
nasional memiliki resiko tersendiri terhadap keamanan nasional. Salah satu solusi yang memiliki
resiko rendah ialah memproduksi sendiri didalam negeri. Produksi mandiri untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri akan mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungan nasional
terhadap negara asing. Dalam hal produksi atau pemanfaatan secara maksimal logam tanah jarang
dalam negeri diperlukan suatu tindakan yang ketat agar pemanfaatan cadangan logam tanah jarang
dalam negeri benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran dan keselamatan rakyat serta tetap
menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Salah satu tindakan tegas tersebut dapat berupa suatu
kebijakan atau regulasi.
Berikut kebijakan atau regulasi yang telah diterapkan oleh beberapa Negara maju dalam
optimasilasai pemanfaatan logam tanah jarang :
1). Pemerintah melakukan pengembangan strategi keamanan nasional, memastikan sumber bahan
andal yang penting untuk keamanan nasional dan mengurangi keberadaan resiko suku cadang palsu
dalam rantai pasokan.
2). Pengembangan daur ulang logam tanah jarang
3). Pemerintah mengadakan program penelitian lebih lanjut terkait elemen kritis energy (logam tanah
jarang)
Kata kunci: Logam Tanah Jarang (LTJ), Kedaulatan, Keamanan Nasioanl
ABSTRACT
Rare Earth Element (REE) is a strategic commodity for the last few decades. Rare earth metals
consist of 17 elements on the periodic table, including 15 elements starting with atomic number 57
(lanthanum) and extending up to number 71 (lutetium), as well as two other elements that have
similar properties (yttrium and scandium). Rare earth metals are widely distributed in the earth's
crust at low concentrations. The existence of rare earth metals is widely spread in various countries,
with the largest distribution in China. Indonesia's rare earth metals have enough potential but are
still in the category of not yet feasible for large-scale production. Indonesian rare earths are found
in tin tailings and produced as a byproduct of parent commodities.
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Production of rare earths in Indonesia must continue to be developed to reduce dependence on
imports on foreign countries. Dependence on imports of supplies of strategic materials and essential
for national defense has its own risks to national security. One solution that has a low risk is to
produce it yourself domestically. Independent production to meet domestic needs will reduce or even
eliminate national dependence on foreign countries. In terms of the maximum production or
utilization of rare earths in the country, strict measures are needed so that the utilization of domestic
rare earth metal reserves is truly utilized for the prosperity and safety of the people as well as
maintaining national sovereignty and security. One of these firm actions can be in the form of a
policy or regulation.
The following are policies or regulations that have been implemented by several developed countries
in optimizing the utilization of rare earth metals:
1). The government undertakes the development of a national security strategy, ensuring reliable
sources of materials essential to national security and reducing the risk of counterfeit parts in the
supply chain.
2). Development of rare earth metal recycling
3). The government conducts further research programs related to critical energy elements (rare
earth metals)
Keywords: Rare Earth Element (REE), Sovereignty, National Security
A. PENDAHULUAN
Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Earth Element (REE) merupakan suatu komoditi yang strategis
untuk beberapa dekade terakhir ini. Logam tanah jarang terdiri dari 17 unsur pada tabel periodik,
meliputi 15 unsur yang dimulai dengan nomor atom 57 (lantanum) dan meluas sampai dengan nomor
71 (lutetium), serta dua unsur lain yang memiliki sifat serupa (yttrium dan skandium). Ketujuhbelas
unsur logam ini mempunyai banyak kemiripan sifat dan sering ditemukan bersamasama dalam satu
endapan secara geologi (KESDM, 2019). Keberadaan LTJ banyak dijumpai dengan konsentrasi
rendah namun tersebar luas didalam kerak bumi. Seperti halnya thulium (Tm) dan lutetium (Lu)
merupakan dua unsur yang terkecil kelimpahannya di dalam kerak bumi tetapi 200 kali lebih banyak
dibandingkan kelimpahan emas (Au). Meskipun demikian unsur-unsur tersebut sangat sukar untuk
ditambang karena konsentrasinya tidak cukup tinggi untuk ditambang secara ekonomis serta
mahanya biaya pemrosesan (Valerie, 2013).
Keberadaan LTJ tersebar di berbagai Negara seperti Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa
Negara lainnya termasuk Indonesia. Menurut Humphries (2013) dalam Budi (2015), Cina memiliki
cadangan sebesar 55 persen dari total cadangan logam tanah jarang dunia. Jumlah tersebut
merupakan terbesar di dunia kemudian diikuti gabungan dari negara-negara pecahan Uni Soviet,
Commonwealth of Independent State/CIS dengan 19 persen dan Amerika Serikat dengan 13 persen
dari total 110 juta ton. Selain sebagai pemilik cadangan terbesar sumber daya alam strategis ini cina
juga menjadi pemasok terbesar logam tanah jarang dibandingkan negara-negara lainnya seperti yang
ditujukan pada gambar dibawah ini.

766

PROSIDING TPT XXIX PERHAPI 2020

Gambar 1. Produksi Tambang Tanah Jarang Tiongkok dan Negara Lainnya, serta Ekspor
Tiongkok. Sumber data produksi: USGS (1987-1997) dan USGS (1996-2019) (Shen, at al. 2019)
Logam tanah jarang telah menjadi komoditas mineral panas di dunia Industri, terutama setelah Cina
memberlakukan kebijakan kontroversial yang memotong ekspor logam tanah jarang pada dunia.
Cina mulai memegang kendali atas kepemilikan salah satu sumberdaya alam terpenting di abad ke21 ini. Beberapa negara terkena dampak atas kebijakan yang dilayangkan Cina tersebut, seperti
Amerika Serikat, Jepang dan negara lainnya. Hal ini membuat pembuat kebijakan dalam negeri
dimasing-masing Negara berfikir keras untuk menghilangkan ketergantungannya terhadap cina.
Logam tanah jarang merupakan salah satu komponen penting dalam kemajuan teknologi canggih
dimasa mendatang terutama dalam sistem senjata pertahanan seperti; peluru kendali presisi, bom
pintar, laser, interogator, ranjau bawah air dan lain sebagainya. Banyak negara yang melakukan riset
mengenai potensi keberadaan logam tanah jarang, termasuk Indonesia. Keterdapatan logam tanah
jarang di Indonesia umumnya tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau
Sulawesi, dan Pulau Papua (Endang, 2010). Logam tanah jarang ini cukup berpotensi, namun sampai
saat ini produksinya belum maksimal. Sebagian besar LTJ Indonesia diproduksi sebagai produk
sampingan dari perusahaan induk komoditas seperti emas, tembaga dan timah. Salah satu contoh
perusahaan yang memproduksi logam tanah jarang ialah PT. Timah Tbk. Melalui perusahaan milik
Negara tersebut, baru-baru ini dimulai sebuah proyek percontohan untuk memproses produk
sampingan logam tanah jarang dari tailing timah dan menghasilkan sekitar 50 kg logam tanah jarang
(terutama lanthanum, serium, praseodium, neodinium) per tahun. Hasil tersebut dianggap tidak
ekonomis untuk pemisahan lebih lanjut karena biaya pemrosesan yang mahal dan berakhir sebagai
bahan stockpile (Samuel, 2014). Menurut Endang (2010), pemanfaatan hasil sampingan dari
penambangan timah plaser di Indonesia belum optimum mengingat LTJ yang dihasilkan terdapat
dalam mineral yang juga mengandung bahan radioaktif (seperti monasit). Oleh karena itu perlu
adanya pengembangan lebih lanjut lagi mengenai logam tanah jarang, mulai dari segi produksi,
pengolahan, lingkungan, hingga pengaplikasian lebih lanjut. Hasil yang maksimal memerlukan
adanya kerjasama yang baik, saling mendukung dan saling melindungi antara pemerintah,
perusahaan, masyarakat dan juga beberapa instansi terkait lainnya. Hal yang paling utama adalah
adanya kebijakan yang melandasi suatu kegiatan pertambangan LTJ, agar cadangan LTJ yang ada di
Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran dan keselamatan rakyat serta dapat
menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
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B. HASIL DAN PEMBAHASAN
Logam tanah jarang merupakan bahan strategis yang paling penting untuk kemajuan teknologi
dimasa mendatang. Kekhawatiran akan pasokan logam tanah jarang mulai terasa terutama saat ada
berita dugaan embargo cina atas ekspor logam tanah jarang dan potensi gangguan pasokan logam
tanah jarang. Pembuat kebijakan dan eksekutif industri menyuarakan keprihatinan atas banyak
produk teknologi tinggi yang bergantung pada logam tanah jarang, mulai dari sistem pertahanan AS
hingga teknologi hijau seperti turbin angin dan mobil listrik. Masalah utama yang membuat
hantaman tajam pada tahun 2010 ialah Cina telah memojokkan pasokan logam tanah jarang pada
dunia. Jika Cina pernah mencari sumber daya alam yang dapat digunakan para pemimpin politiknya
untuk mendapatkan keuntungan tinggi dan pengaruh geopolitik, logam tanah jarang muncul sebagai
kandidat yang hampir sempurna. Pada saat dugaan embargo 2010, perusahaan Cina menyumbang 97
persen dari produksi oksida tanah jarang dan sebagian besar dari bisnis pemrosesan yang
mengubahnya menjadi logam tanah jarang, paduan, dan produk seperti magnet. Hampir monopoli
ini terjadi di pasar dengan permintaan yang melonjak dan gema politik yang kuat di negara-negara
konsumen. Beberapa negara yang paling bergantung pada logam tanah jarang — terutama Jepang,
Amerika Serikat, dan juga beberapa negara Eropa — kebetulan adalah negara yang paling diinginkan
pengaruhnya oleh Cina. Hal ini membuat Pembuat kebijakan di Amerika Serikat dan di tempat lain
mulai mempertimbangkan tindakan luar biasa untuk melindungi negara mereka dari potensi
pengaruh Cina (Eugene, 2014). Telah terlihat jelas bahwa Cina perlahan akan mulai menguasai dunia
melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang akan mengganggu kestabilan suatu kedaulan dan
keamanan suatu Negara, mengingat bahwa bahan-bahan ini merupakan pasokan penting bagi produk
militer. Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap fenomena yang terjadi diluar negeri. Tak hanya
jepang, amerika serikat dan negera lainnya yang membutuhkan material logam tanah jarang ini,
indonesia juga membutuhkannya untuk menghidupkan beberapa sektor industri dalam negeri.
Produksi non-Cina masih belum bisa menyaingi produk Cina karena berbagai keterbatasan, membuat
peluang impor Indonesia pada cina semakin besar.
Masalah yang terjadi saat ini ialah ketakutan akan gangguan pasokan dari dalam dapat
mempengaruhi inventaris senjata yang ada. Perangkat elektronik tiongkok akan memberikan
keuntungan kepada militer tiongkok. Dalam suatu krisis, magnet, tanah jarang, laser, dan teknologi
lainnya yang dibagun dalam senjata nasional tidak akan berfungsi dengan baik untuk melindungi
keamanan nasional melainkan akan menjadi boomerang bagi pemiliknya karena sejak sekitar tahun
2010 ke atas cina telah menetapkan kebijakan pelacakan produk (Shen, et al. 2019). Jika dilihat dari
kebutuhan logam tanah jarang untuk pengaplikasian system senjata pertahanan tidak membutuhkan
begitu banyak logam tanah jarang. Dalam wawancara April 2012 dengan Bloomberg News, kepala
kebijakan industri departemen pertahanan amerika serikat menegaskan bahwa departemen
pertahanan menggunakan kurang dari 5% logam tanah jarang yang digunakan di Amerika Serikat,
dan bahwa departemen pertahanan memantau dengan cermat pasar bahan tanah jarang untuk setiap
proyeksi kekurangan atau kegagalan memenuhi persyaratan misi. Brett Lambert, Wakil Asisten
Menteri Pertahanan untuk Manufaktur dan Kebijakan Pangkalan Industri, menyarankan bahwa jika
kekurangan material diproyeksikan, departemen pertahanan akan meminta persetujuan kongres
untuk menimbun material. Langkah-langkah lain dapat mencakup penggunaan kontrak kontingensi
untuk memenuhi persyaratan departemen pertahanan.
Disini pemerintah harus mengambil langkah bijak untuk menghindari masalah keamanan dan
kedaulatan Negara dimasa mendatang. Berikut beberapa kebijakan tegas yang telah dilakukan
amerika serikat mengenai gangguan pasokan dan strategi keamanan nasional :
P.L. 112-239 (H.R. 3310, 112th Congress), the National Defense Authorization Act for FY2013
Section 1603 mengenai Strategi Keamanan Nasional untuk Teknologi Nasional dan Basis Industri.
- Mewajibkan Menteri Pertahanan untuk mengembangkan strategi keamanan nasional untuk
teknologi nasional dan basis industri, berdasarkan penilaian risiko dan tantangan yang
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-

diprioritaskan terhadap rantai pasokan pertahanan, dan memastikan bahwa teknologi dan basis
industri nasional mampu mencapai keamanan nasional tertentu. tujuan;
Memastikan sumber bahan andal yang penting untuk keamanan nasional, seperti logam khusus,
pelat baja, dan elemen tanah jarang;
Mengurangi keberadaan dan risiko suku cadang palsu dalam rantai pasokan.

Amerika serikat juga mewajibkan menteri pertahanan untuk melakukan penilaian masalah rantai
pasokan tanah jarang (Rantai pasokan tanah jarang terdiri dari penambangan, mengalir dari bijih ke
konsentrat, lanjut oksida, sehingga menjadi logam, dari logam menjadi paduan, dan kemudian
menjadi produk jadi yaitu magnet) dan mengembangkan rencana untuk mengatasi setiap kerentanan.
sebagaimana tercantum dalam :
P.L. 111-393, the Ike Skelton National Defense Authorization Act for FY2011 Section 843.
Penilaian akan mengidentifikasi apakah ada bahan tanah jarang yang akan:
1) sangat penting untuk produksi, dukungan, atau pengoperasian peralatan militer Amerika Serikat
yang signifikan; atau
2) bergantung pada gangguan pasokan, berdasarkan tindakan atau peristiwa di luar kendali
Pemerintah Amerika Serikat.
Karena tidak semua unsur tanah jarang memiliki peran yang sama, contohnya disprosium sebagai
aditif untuk magnet neodymium-iron-boron dan yttrium, europium, terbium untuk aplikasi system
sasaran dan senjata. Maka perlu dilakukan identifikasi untuk memastikan unsur yang benar-benar
dibutuhkan. Setiap bahan tanah jarang yang diidentifikasi dan memenuhi kriteria ini, Menteri
Pertahanan amerika serikat akan mengembangkan rencana ketersediaan bahan-bahan tersebut dalam
jangka panjang dengan tujuan untuk menetapkan “Sumber pasokan yang terjamin dari bahan-bahan
tersebut dalam aplikasi pertahanan kritis”. Rencana tersebut akan mempertimbangkan hal-hal
berikut:
(1) penilaian apakah bahan tersebut harus dimasukkan ke dalam Timbunan Pertahanan Nasional;
(2) dalam konsultasi dengan Perwakilan Dagang Amerika Serikat, identifikasi praktik perdagangan
apa pun yang diketahui Sekretaris yang membatasi kemampuan Sekretaris untuk memastikan
ketersediaan bahan tersebut dalam jangka panjang atau kemampuan untuk memenuhi tujuan
menetapkan sumber yang terjamin dari pasokan bahan tersebut;
(3) penilaian ketersediaan pembiayaan bagi industri, institusi akademik, atau entitas nirlaba untuk
menyediakan kapasitas yang dibutuhkan demi memastikan ketersediaan material, serta
mekanisme potensial untuk meningkatkan ketersediaan pendanaan tersebut;
(4) penilaian manfaat, jika ada, pendanaan Undang-Undang Produksi Pertahanan untuk mendukung
pembentukan sumber pasokan yang terjamin untuk komponen militer;
(5) kajian pendanaan untuk penelitian dan pengembangan;
(6) metode mitigasi risiko lainnya yang ditentukan secara tepat oleh Sekretaris yang konsisten
dengan tujuan untuk menetapkan sumber pasokan yang terjamin; dan,
(7) untuk langkah-langkah rantai pasokan bahan tanah jarang yang tidak memiliki metode mitigasi
risiko lainnya, rencana khusus untuk menghilangkan kerentanan pasokan berantai.
Pengoptimalisasian cadangan sumber daya alam dalam negeri untuk kepentingan dalam negeri
terutama dalam hal keamanan nasional lebih efisien dilakukan karena memiliki sedikit resiko
keamanan (jika benar-benar diperhitungkan), oleh karena itu amerika serikat dalam H.R. 4402, the
National Strategic and Critical Minerals Production Act, menjelaskan Undang-Undang Produksi
Mineral Strategis dan Kritis Nasional tahun 2012. RUU tersebut akan meminta Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Pertanian untuk lebih efisien mengembangkan sumber-sumber dalam negeri dari
mineral dan bahan yang memiliki kepentingan strategis dan kritis bagi ekonomi Amerika Serikat dan
keamanan nasional, dan daya saing manufaktur.
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H.R. 3449, Defense Supply Chain and Industrial Base Security Act. Rancangan undang-undang
tersebut akan meminta Menteri Pertahanan untuk mengembangkan rantai pasokan pertahanan dan
strategi basis industri, dan rencana selanjutnya, yang dirancang untuk mengamankan rantai pasokan
dan sektor basis industri yang oleh Sekretaris menilai penting bagi keamanan nasional Amerika
Serikat. H.R. 2011, National Strategic and Critical Minerals Policy Act of 2011. RUU tersebut akan
menetapkan tujuan kebijakan bagi agen federal untuk mengoordinasikan tanggung jawab untuk:
(1) memfasilitasi ketersediaan, pengembangan, dan produksi sumber daya mineral dalam negeri
untuk memenuhi kebutuhan nasional;
(2) empromosikan pengembangan kebijakan yang sehat dan stabil secara ekonomi untuk industri
dalam negeri yang mempromosikan pertambangan, material, dan pengolahan logam;
menciptakan mekanisme untuk menilai permintaan, pasokan, dan kebutuhan mineral AS; dan
(3) meminimalkan duplikasi dan penundaan dalam penyelenggaraan undang-undang federal dan
negara bagian, peraturan, dan penerbitan izin dan otorisasi yang diperlukan untuk
mengeksplorasi, mengembangkan, dan memproduksi mineral, serta membangun dan
mengoperasikan fasilitas terkait mineral.
Produksi yang dimaksud ialah produksi yang ramah lingkungan atau tidak menimbulkan degradasi
akibat produksi, mematuhi segala kebijakan dan regulasi, dan yang terpenting bermanfaat luas bagi
masyarakat. Hal yang perlu diwaspadai ialah adanya produksi tanpa izin/illegal. Mengingat harga
logam tanah jarang yang belum stabil tak menutup kemungkinan bahwa akan banyak tambang illegal
yang akan melakukan penyeludupan/ekspor ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang
lebih. Sorotan masalahnya ialah limbah dan dampak jangka panjangnya. Produksi illegal kerap
dilakukan karena biaya produksi yang lebih rendah sebab menghindari pajak dan mengabaikan
standar lingkungan (tidak ada jaminan reklamasi) (Shen, et al. 2019). Selain produksi, pemenuhan
kebutuhan akan logam tanah jarang juga dapat dilakukan dengan mendaur ulang logam tanah jarang
sebagaimana yang tercantum dalam H.R. 2284, Responsible Electronic Recycling Act. RUU
amerika serikat ini akan mencakup pembentukan Inisiatif Daur Ulang Bahan Tanah Jarang, yang
dirancang untuk membantu dan mengkoordinasikan pengembangan penelitian dalam daur ulang
bahan tanah jarang yang ditemukan di perangkat elektronik.
Penelitian juga merupakan bagian yang penting dalam hal perkembangan evolusi. Penelitian
mengenai logam tanah jarang harus terus dikembangkan untuk menemukan informasi-informasi baru
mengenai logam tanah jarang. Pemerintah, masyarakat, praktisi, insinyur, dosen, mahasiswa dan lain
sebagainya dapat melakukan dan mendukung dalam kegiatan ini. penelitian individu kadang
membutuhkan waktu proses yang lama serta hasil yang kurang maksimal. Penelitian yang sudah
terencana tanpa ada biaya atau fasilitas yang memadai juga tidak akan mendapatkan informasi yang
akurat. Oleh karena itu, bermanfaat rasanya jika pemerintah membuat suatu program penelitian
khusus mengenailogam tanah jarang sebagaimana yang dilakukan pemerintahan amerika serikat.
Dalam S. 383, the Critical Minerals and Materials Promotion Act of 2011. RUU tersebut akan
mewajibkan Sekretaris Dalam Negeri untuk membentuk program penelitian dan analisis ilmiah untuk
menilai rantai pasokan mineral dan bahan kritis saat ini dan di masa depan, memperkuat rantai
pasokan mineral dan bahan penting dalam negeri untuk teknologi energi bersih, memperkuat
pendidikan dan pelatihan dalam mineral dan ilmu material dan teknik untuk mineral kritis dan
produksi material, dan menetapkan kebijakan dalam negeri untuk mempromosikan pasokan mineral
dan bahan kritis yang memadai dan stabil yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional,
kesejahteraan ekonomi, dan produksi industri dengan perhatian yang tepat untuk keseimbangan
jangka panjang antara produksi sumber daya, penggunaan energi, lingkungan yang sehat, konservasi
sumber daya alam, dan kebutuhan sosial. H.R. 2090, Energy Critical Elements Advancement Act
of 2011. RUU tersebut akan mengharuskan Sekretaris Energi dan Dalam Negeri untuk menetapkan
program penelitian untuk memajukan ilmu material dasar, kimia, fisika, dan teknik yang terkait
dengan elemen kritis energi. S. 734, the Advanced Vehicle Technology Act of 2011 S. RUU yang
diusulkan akan membuat program penelitian dasar dan terapan, di dalam Departemen Energi (DOE),
yang berfokus pada pengembangan dan rekayasa teknologi kendaraan baru. DOE mempromosikan,
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di antara banyak tujuan lainnya, eksplorasi bahan pengganti dan daur ulang bahan kritis potensial,
termasuk unsur tanah jarang dan logam mulia.
Semua unsur dalam sebuah tatanan Negara harus saling mendukung dan saling melindungi baik dari
pemerintah, masyarakat, instansi/perusahaan maupun lingkungan sekitarnya. Penambangan logam
tanah jarang skala besar tidak akan mengalami degradasi lingkungan dan masalah social lainnya
asalkan diskenario dengan matang. Berpeluang besar jika terjadi darurat logam tanah jarang dunia
akan banyak tambang illegal Indonesia melakukan ekspor ilegal hasil tambang mentah logam tanah
jarang ke luar negeri. Oleh karena itu penting adanya regulasi industri untuk mencegah produksi
tanpa izin tersebut. Untuk mengontrol aktivitas illegal, pemerintah dapat memberlakukan kuota
ekspor seperi yang dilakukan Negara Cina. Menurut Zhang (2014) dalam Shen (2019), Cina
memberlakukan pembatasan khusus pada struktur kuota ekspor untuk mendukung pengembangan
sektor hilir. Pertama, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kuota
kepada perusahaan yang dapat menciptakan nilai tambah tinggi dan BUMN skala menengah hingga
besar. Kedua, pada tahun 2000 kuota produk primer, klorida menurun, sedangkan kuota oksida dan
logam meningkat, dan material magnetis sama sekali tidak diatur oleh kuota. Belakangan ini,
tiongkok melakukan pembatasan ekspor produk primer dan memfasilitasi ekspor produk yang lebih
maju. Ketiga, Cina mengeluarkan kuota berdasarkan kondisi kualifikasi lingkungan perusahaan. Tak
hanya kuota ekspor cina juga menaikkan pajak ekspor yang ditujukan untuk memberi inisiatif pada
sektor hilir dalam negeri, membasasi produksi logam tanah jarang dan melindungi sumber daya tak
terbarukan. Untuk memperketat regulasi mengenai logam tanah jarang pemerintah cina juga
menetapkan kebijakan khusus tentang perlindungan lingkungan dan legalitas. Produksi logam tanah
jarang ilegal sangat sulit dikontol, pemerintah cina mulai memberlakukan beberapa kebijakan untuk
mengatasi hal tersebut diantaranya membatasi kuota produksi dan melakukan penimbunan.
Penimbunan merupakan suatu metode yang digunakan pemerintah pusat cina untuk menangani
produksi yang dibuat oleh operator illegal. Pada tahun 2014, Biro Cadangan Negara Cina membeli
10.090 t produk ET dari enam perusahaan ET terbesar dan meminta perusahaan tersebut untuk
menimbun lebih lanjut 30% dari jumlah yang dijual kepada pemerintah (Shen, et al. 2019)
C. KESIMPULAN
Ada banyak kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah Indonesia mengenai optimasi pemanfaatan
logam tanah jarang untuk kemakmuran dan keselamatan rakyat serta menjaga kedaulatan dan
keamanan nasional, seperti ;
(1) pemerintah melakukan pengembangan strategi keamanan nasional, memastikan sumber bahan
andal yang penting untuk keamanan nasional dan mengurangi keberadaan resiko suku cadang
palsu dalam rantai pasokan;
(2) pengembangan daur ulang logam tanah jarang; dan
(3) pemerintah mengadakan program penelitian lebih lanjut terkait elemen kritis energy (logam
tanah jarang).
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