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Banda Aceh - Perusahaan asal Korea Selatan (Korsel), JSK International Resources Co Ltd and 

Consortium akan membangun pabrik pengolahan bijih besi di Provinsi Aceh dengan 

menginvestasikan dana sebesar 1 juta Dolar AS. 

Langkah awal untuk menindaklanjuti investasinya, telah dilakukan penandatanganan naskah 

kerjasama (MoA) antara Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan Perwakilan JSK International 

Resources Co Ltd and Consortium, Park Sin Jae, di ruang kerja Gubernur Aceh, Senin (12/7). 

Kerja sama Pemerintah Aceh dan investor Korea ini meliputi pertambangan, pabrik pemurnian 

bahan baku mentah dan pengolahan bijih besi menjadi billet (besi setengah jadi). 

Dalam perjanjian itu, disebutkan kerja sama itu bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi di 

sektor pertambangan serta peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan 

pembangunan pabrik pemurnian dan pabrik pengolahan bijih besi yang siap ekspor yang dapat 

menyerap tenaga kerja. 

JSK Internasional Resources Co Ltd and Consortium adalah sebuah perusahaan asal Korea 

Selatan yang bergerak di bidang pertanian, tambang, tekstil dan berbagai bidang pemanfaatan 

dan pengolahan sumberdaya alam. 

Gubernur Aceh dan perwakilan perusahaan Korea itu telah menandatangani kerjasama untuk 

pembangunan pabrik bijih besi di Aceh, ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurdin F Joes dalam 

siaran persnya, Senin (12/7) malam. 

Dikatakan, pihak JSK menyediakan dana sebesar 1 juta Dolar AS sebagai jaminan kesungguhan 

untuk pendirian pabrik pengolahan bijih besi. 

Sementara itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menekankan bahwa dalam implementasinya nanti 

sesuai isi perjanjian, segala kegiatan eksploitasi maupun eksplorasi terhadap sumber daya alam 

Aceh akan tetap berada dalam koridor pelestarian dan penjagaan lingkungan. 

Diharapkan, studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) akan tetap 

dijalankan dengan baik, sebelum segala proyek dikerjakan di lapangan nantinya. Segala aktivitas 

eksploitasi maupun eksplorasi juga akan tetap sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang 

berlaku di Indonesia. 

Bangun Pabrik 

Sebelumnya, Irwandi Yusuf juga pernah meminta agar perusahaan pertambangan yang saat ini 

melakukan eksploitasi bijih besi di Aceh agar dapat segera membangun pabrik pengolahan di 

Aceh, tidak langsung mengekspor bahan baku tersebut ke negara lain untuk diolah, seperti ke 

China. 



Dengan adanya pabrik pengolahan bijih besi langsung di lokasi tambang, selain akan mampu 

menampung tenaga kerja untuk masyarakat sekitar juga bisa menambah PAD bagi pemerintah 

kabupaten setempat. 

"Harapan saya, investor yang melakukan eksploitasi di Aceh harus membangun pabrik 

pengolahan bijih besi sebagai bahan mentah menjadi bahan setengah jadi di area pertambangan," 

kata Irwandi Yusuf. 

Sebenarnya, akan lebih bagus kalau bijih besi itu bisa diolah di Aceh dan menguntungkan 

daerah. Karena kalau yang diekspor itu bahan baku, biaya pengangkutan kapal akan lebih mahal 

setiap tonnya yang bersama bijih besi itu juga terdapat tanah atau benda-benda lain yang tidak 

dipakai, katanya. 

Beberapa waktu lalu, perusahaan tambang bijih besi PT Lhoong Setia Mining (LSM) yang 

melakukan eksploitasi di kawasan Lhoong, Aceh Besar dilaporkan telah melakukan ekspor 

sebanyak 18.000 ton bijih besi ke China sejak Desember 2008 hingga saat ini. (MNA-

ANALISA) 

 


