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Aku terlahir di Sorowako. Sebuah kota kecil di sekitar Pegunungan Verbeek yang dikenal sebagai
Kota Nikel. Pegunungan ini terletak di perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan
dan Sulawesi Tenggara. Nikel di Indonesia pertama kali ditemukan di Pegunungan Verbeek oleh
seorang berkebangsaan Belanda bernama Albert Christian Krujt pada tahun 1901. Semenjak itu,
kegiatan eksplorasi dilanjutkan oleh ahli geologi Belanda, yang kemudian diteruskan oleh
pemerintah Indonesia (Arif, 2018).
Persebaran nikel di Indonesia sebagian besar ditemukan di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara
(Anbiyak & Cahyaningrum, 2021). Menurut data Badan Geologi yang dikutip oleh Anbiyak &
Cahyaningrum (2021), sumber daya bijih nikel Indonesia mencapai 11 milyar ton. Sedangkan
jumlah cadangan, sebanyak 4,5 milyar ton (Badan Geologi, 2020). Hal ini menempatkan Indonesia
sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia.
Nikel merupakan salah satu logam penting yang banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat
modern. Nikel digunakan pada lebih dari 300.000 produk industri, militer, transportasi dan
arsitektur. Penggunaan terbesar nikel sebagai logam paduan (alloy), untuk menghasilkan baja
tahan karat atau stainless steel. Jenis logam ini banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga,
konstruksi, transportasi, alat medis, farmasi, serta industri makanan dan minuman (Arif, 2018).
Namun dengan perkembangan mobil listrik dan Energy Storage System (ESS) yang tinggi
kedepannya, maka penggunaan nikel akan semakin pesat. Hal ini dikarenakan komponen utama
bahan baku baterai mobil listrik dan ESS, adalah nikel dan kobalt yang dihasilkan dari pengolahan
nikel yang ada di Indonesia. Menurut data MindID (2020), kapasitas produksi baterai Lithium Ion
Battery saat ini sekitar 195 Giga Watt/hour (GWh). Sedangkan pada tahun 2027, kebutuhan
Lithium Ion Battery diprediksi meningkat menjadi 777 GWh. Dan untuk memenuhi kebutuhan
tersebut, pada tahun 2030 dibutuhkan nikel sebesar 550.000 ton.
Dengan penggunaan nikel yang sangat luas untuk industri, harga nikel dan kobalt yang tinggi, serta
cadangan yang sangat besar, seharusnya Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar,
berupa nilai tambah ekonomi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Namun faktanya, Indonesia saat ini masih menjadi negara berkembang dengan pendapatan
masyarakat yang masih rendah. Mengapa ekonomi Indonesia masih tertinggal jauh di belakang
dibandingkan dengan Jepang dan negara-negara di Eropa yang tidak mempunyai cadangan nikel?
Menurut penulis, ada beberapa faktor. Diantaranya, Pertama, investasi pembangunan pabrik
pengolahan yang sangat mahal. Proyek feronikel milik Antam di Halmahera Timur misalnya, nilai
investasi (termasuk pembangkitan listik/power plat) mencapai sekitar USD 1.6 miliar (Ika, 2017).
Hal ini menyebabkan perusahaan nikel Indonesia harus bekerjasama dengan perusahaan dari luar
untuk mendapatkan modal.
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Kedua, industri hilirasasi nikel adalah industri yang membutuhkan penguasaan teknologi yang
tinggi. Sedangkan Indonesia belum menguasai teknologi tersebut, sehingga memerlukan
keterlibatan teknologi dari negara lain. Menurut data Kementrian Perindustrian (2020), tercatat 19
pabrik pengolahan nikel yang telah beroperasi. Namun demikian, teknologi yang digunakan oleh
pabrik tersebut umumnya adalah teknologi dari negara lain.
Ketiga, pabrik pengolahan nikel yang telah dibangun dan beroperasi di Indonesia seluruhnya
adalah pabrik yang menghasilkan intermediate product atau produk antara. Pohon Industri Nikel
sebagaimana gambar 1 di bawah, dapat dilihat bahwa Indonesia memang telah melakukan hilirisasi
nikel, namun baru menghasilkan produk antara (Kementrian Perindustrian, 2020). Sedangkan,
finished good dan application product yang memiliki added value atau nilai tambah yang sangat
besar, sayangnya belum tersedia di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan nilai tambah yang
seharusnya Indonesia dapat, justru dinikmati oleh negara lain yang menghasilkan finished good.

Gambar 1: Pohon Industri Nikel (Kementerian Perindustrian, 2020)
Dari pemaparan tersebut disimpulan bahwa, agar menjadi raja nikel yang bertahta, maka hilirisasi
tidak boleh berhenti di produk antara. Tingkatkan pula sumber daya manusia yang nantinya
mampu menguasai teknologi pengolahan nikel hingga ke produk akhir. Serta pemerintah
seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk mendukung hilirisasi nikel, sehingga industri nikel bisa
sempurna sesuai dengan pohon industri.
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