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Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 
karena dengan perkenan-Nya Laporan Kajian Dampak Pembatasan 
Ekspor Gas dan Batubara terhadap Perekonomian Nasional Tahun 
2013 dapat diselesaikan.

Laporan Kajian Dampak Pembatasan Ekspor Gas dan Batubara 
terhadap Perekonomian Nasional ini memberikan gambaran 
mengenai prakiraan pasokan dan kebutuhan gas bumi dan batubara 
sampai dengan tahun 2030 serta dampaknya terhadap perekonomian 
nasional apabila diberlakukan kebijakan pembatasan ekspor dan 
pengendalian produksi gas bumi dan batubara.

Sebagian besar data dan informasi yang ada dalam laporan ini 
diperoleh dari berbagai instansi yang mengelola atau punya otoritas 
di bidang energi dan ekonomi, antara lain dari unit-unit teknis di 
lingkungan KESDM yaitu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pusat Statistik, 
Bank Indonesia, Kementerian Perindustrian, serta diskusi interaktif 
kami dengan para narasumber dalam berbagai forum pertemuan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
memberikan dukungan dan membantu penyusunan laporan ini. Kami 
berharap bahwa laporan ini dapat menjadi referensi kepada Pimpinan 
KESDM maupun pihak lainnya dalam penyusunan kebijakan di sektor 
ESDM ke depan sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 

Jakarta,      Desember 2013
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Ringkasan Eksekutif

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2011 sebesar 
Rp 2.465 triyun meningkat Rp 153 trilyun menjadi Rp 2.618 trilyun 
pada tahun 2012. Sektor yang menyumbang PDB terbesar masih 
dari sektor industri pengolahan yaitu sebesar 26 persen. Jika dilihat 
dari sumber pertumbuhan, mesin pertumbuhan (engine of growth) 
kinerja perekonomian tersebut adalah sektor industri pengolahan 
dimana 1,59 persen dari 6,23 persen laju pertumbuhan ekonomi 
Indonesia tahun 2012 adalah merupakan pertumbuhan nilai tambah 
(value added) di sektor industri pengolahan. Laju pertumbuhan sektor 
industri pengolahan tahun 2011-2012 sebesar 6,40 persen lebih tinggi 
dibandingkan laju pertumbuhan ekonomian nasional 6,23 persen, dan 
ditargetkan akan meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi sebesar 
7,14 persen.

Untuk mencapai target di atas serta tantangan yang dihadapi 
sektor industri dalam negeri dengan diberlakukannya ASEAN 
Economic Community 2015 maka diperlukan upaya dan dukungan 
disisi kebijakan, antara lain optimalisasi pemberian insentif fiskal, 
penyelesaian hambatan investasi, serta jaminan pasokan bahan baku 
dan energi. Untuk  itu ketersediaan pasokan energi menjadi faktor 
penting, khususnya gas untuk sektor industri dan batubara untuk 
sektor pembangkit listrik.

Kebutuhan gas untuk industri saat ini sebesar 2.129,57 MMSCFD, 
mencakup kebutuhan untuk bahan baku 1.022,00 MMSCFD dan 
energi 1.107,57 MMSCFD. Namun pasokan gas untuk industri saat ini 
hanya sebesar 1.878,77 MMSCFD sehingga terjadi defisit sekitar 250 
MMSCFD. Total produksi batubara saat ini sebesar 385,90 juta ton, 
sebesar 304,05 juta ton (79 persen) diekspor antara lain ke Jepang, 
Taiwan dan Eropa dan sisanya 82,14 juta ton (21 persen) dijual di 
dalam negeri. Batubara yang dipasok di dalam negeri, 64 persen 
digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan 36 persen 
digunakan di sektor industri. Penggunaan batubara sebagai bahan 
bakar PLTU meningkat dari waktu ke waktu. Target pangsa batubara 
dalam energi mix tahun 2025 berdasarkan Kebijakan Energi Nasional 
adalah sebesar 33 persen. 
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Namun disisi lain, saat ini sebanyak 32 persen gas bumi  diekspor 
dalam bentuk LNG sehingga terjadi defisit gas di dalam negeri, 
demikian pula dengan batubara sebesar 79 persen diekspor ke luar 
negeri. Banyak pelaku industri di dalam negeri mengeluhkan kebijakan 
alokasi gas bumi tersebut, bahkan meminta agar alokasi gas untuk 
PLN dialihkan ke sektor industri. Besarnya ekspor gas dan batubara 
dan semakin besarnya kebutuhan energi untuk industri domestik, 
mendorong Pemerintah untuk memperketat ekspor gas dan batubara 
untuk kontrak-kontrak baru. Terlebih karena saat ini Pemerintah juga 
sedang menggalakkan program konversi Mitan ke LPG pada sektor 
Rumah Tangga, bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) 
dan LPG (VLG) pada sektor transportasi, serta Program 10.000 MW 
Tahap I yang membutuhkan pasokan batubara cukup besar. 

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu dilakukan kajian 
tentang dampak pembatasan ekspor gas dan batubara terhadap 
perekonomian nasional. Kajian ini akan mengestimasi penawaran 
dan permintaan batubara dan gas ke depan dan menganalisis cost-
benefit pengendalian ekspor batubara dan gas serta dampaknya 
terhadap sektor industri dan perekonomian secara umum. Skenario 
yang digunakan dalam analisis yaitu :

a. Skenario Batubara terdiri dari lima skenario berikut : 

1. Skenario LEAP untuk menghitung proyeksi penyediaan 
batubara tahun 2011-2030; 

2. Skenario penetapan pagu rasio ekspor sebesar 60 persen 
yang diserap secara sempurna oleh sektor industri domestik; 

3. Skenario penetapan pagu rasio ekspor sebesar 60 persen 
namun tidak diserap secara sempurna oleh sektor industri 
domestik; 

4. Skenario pengendalian produksi yang dipatok sebesar 400 
juta ton sejak tahun 2014 yang diikuti oleh kenaikan ekspor 
dan penurunan konsumsi domestik; 

5. Skenario pengendalian produksi yang dipatok sebesar 400 
juta ton sejak tahun 2014 yang diikuti oleh kenaikan konsumsi 
domestik dan penurunan ekspor.
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b. Skenario Gas terdiri dari dua skenario berikut : 

1. Skenario LEAP untuk menghitung proyeksi penyediaan gas di 
Indonesia dari tahun 2011-2030; 

2. Skenario zero export diasumsikan tidak ada gas yang diekspor 
karena semua pasokan gas dialokasikan untuk sektor ekonomi 
domestik.

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan :

 - Kebijakan pengendalian produksi batubara sebagai alternatif 
dari kebijakan pembatasan ekspor batubara dapat memberikan 
manfaat terhadap konservasi alam dan konservasi cadangan 
batubara nasional. 

 - Kebijakan pengendalian produksi batubara memberikan manfaat 
ekonomi yang jauh lebih kecil dibandingkan manfaat ekonomi 
yang dihasilkan dari kebijakan pembatasan ekspor. Bahkan 
manfaat ekonomi dari kebijakan pengendalian produksi batubara 
akan bernilai negatif jika kebijakan ini diikuti oleh kenaikan ekspor 
dan penurunan konsumsi domestik.  
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Bab I
Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode tahun 2009-
2012 tergolong cukup tinggi yaitu masih di atas 6 persen. Pada tahun 
2012, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,23 persen, 
turun 0,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,49 
persen. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2011 
sebesar Rp 2.465 triyun meningkat Rp 153 trilyun menjadi Rp 2.618 
trilyun pada tahun 2012. Sektor yang menyumbang PDB terbesar 
masih dari sektor industri pengolahan yaitu sebesar 26 persen, diikuti 
oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18 persen dan 
sektor pertanian, perkebunan dan peternakan sebesar 13 persen. 
Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 
sebesar 7 persen.

Jika dilihat dari sumber pertumbuhan, mesin pertumbuhan (engine 
of growth) yang menciptakan kinerja perekonomian tersebut adalah 
sektor industri pengolahan dimana 1,59 persen dari 6,23 persen laju 
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 adalah merupakan 
pertumbuhan nilai tambah (value added) di sektor industri pengolahan. 
Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2011-2012 
sebesar 6,40 persen lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan 
ekonomian nasional 6,23 persen, ditargetkan akan meningkat lagi 
pada tahun 2013 menjadi sebesar 7,14 persen.

Untuk mencapai target di atas serta tantangan yang sangat besar yang 
dihadapi sektor industri dalam negeri untuk menciptakan daya saing 
yang tinggi dan diberlakukannya ASEAN Economic Community 2015 
maka diperlukan upaya yang maksimal dan dukungan disisi kebijakan, 
antara lain optimalisasi pemberian insentif fiskal, penyelesaian 
hambatan investasi, serta jaminan pasokan bahan baku dan energi. 
Untuk  itu ketersediaan pasokan gas menjadi faktor penting yang 
menggerakkan kegiatan operasi sektor industri, disamping BBM dan 
batubara, seperti industri pupuk, keramik, kaca, logam, tekstil, serta 
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makanan minuman. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, 
kebutuhan gas untuk industri saat ini sebesar 2.129,57 MMSCFD 
yang mencakup kebutuhan untuk bahan baku 1.022,00 MMSCFD dan 
energi 1.107,57 MMSCFD. Namun pasokan gas untuk industri saat ini 
hanya sebesar 1.878,77 MMSCFD sehingga terjadi defisit sekitar 250 
MMSCFD. Kebutuhan tersebut diperkirakan akan semakin meningkat 
seiring dengan rencana pengembangan industri ke depan. 

Selain gas bumi, batubara juga merupakan salah satu jenis energi 
yang dibutuhkan di dalam negeri terutama untuk sektor pembangkit 
listrik dan sektor industri pengolahan. Dari total produksi batubara 
Indonesia saat ini sebesar 385,90 juta ton, sebesar 304,05 juta ton 
(79 persen) diekspor antara lain ke Jepang, Taiwan dan Eropa dan 
sisanya 82,14 juta ton (21 persen) dijual di dalam negeri. Dari total 
82,14 juta ton batubara yang dipasok di dalam negeri, 64 persen 
digunakan sebagai sumber energi di sektor pembangkit listrik dan 36 
persen sebagai sumber energi di sektor industri. 

Penggunaan batubara sebagai bahan bakar PLTU meningkat dari 
waktu ke waktu, pada tahun 2005 proporsinya sebesar 63 persen 
dan meningkat menjadi 80 persen pada tahun 2010. Pemerintah 
akan terus meningkatkan peran batubara dalam pemenuhan energi 
nasional. Pemanfaatan batubara terus meningkat dari waktu ke waktu 
dari 41 juta ton pada tahun 2005 menjadi 82 ton pada tahun 2012. 
Proporsi batubara dalam bauran energi nasional pada tahun 2005 
sebesar 12% dan pada tahun 2012 sebesar 16%. Sedangkan target 
pangsa batubara dalam energi mix tahun 2025 berdasarkan Kebijakan 
Energi Nasional adalah sebesar 33 persen. 

Kebutuhan pembangkit listrik Indonesia pada tahun 2050 bisa 
mencapai 430.000-550.000 MW. Jika tahun ini diperkirakan ada 35.000 
MW, kebutuhan pembangkit akan meningkat sangat besar, yaitu 12-15 
kali lebih besar selama 40 tahun. Meskipun pemenuhan pembangkit 
listrik tersebut dapat diusahakan melalui program diversifikasi sumber 
energi, termasuk dengan peningkatan pasokan gas dan energi baru 
terbarukan, namun besarnya lonjakan diperkirakan memicu kebutuhan 
batubara tetap tinggi.

Namun disisi lain, saat ini sebanyak 32 persen gas bumi  diekspor 
dalam bentuk LNG sehingga terjadi defisit gas di dalam negeri, 
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demikian pula dengan batubara sebesar 79 persen diekspor ke luar 
negeri. Banyak pelaku industri di dalam negeri mengeluhkan kebijakan 
alokasi gas bumi tersebut, bahkan meminta agar alokasi gas untuk 
PLN dialihkan ke sektor industri. Besarnya ekspor gas dan batubara 
dan semakin besarnya kebutuhan energi untuk industri domestik, 
mendorong Pemerintah untuk memperketat ekspor gas dan batubara 
untuk kontrak-kontrak baru. Terlebih karena saat ini Pemerintah juga 
sedang menggalakkan program konversi Mitan ke LPG pada sektor 
Rumah Tangga, bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) 
dan LPG (VLG) pada sektor transportasi, serta Program 10.000 MW 
Tahap I yang membutuhkan pasokan batubara cukup besar. 

Potensi untuk mengoptimalkan pasokan gas dan batubara domestik 
masih sangat terbuka. Hal ini didukung infrastruktur kilang gas alam 
cair atau Floating Storage and Regasification Unit (FSRU), small scale 
LNG receiving terminal dan jaringan pipa transmisi dan distribusi 
gas bumi sehingga memudahkan distribusi gas dari satu tempat ke 
tempat lain. Sedangkan untuk distribusi batubara relatif lebih mudah 
dan tidak ada hambatan. Kebijakan alokasi gas bumi dan batubara 
ke depan hendaknya lebih diarahkan dari revenue oriented menjadi 
benefit oriented yang lebih memberikan nilai tambah dan multiplier 
effect  bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan suatu kajian 
tentang dampak pembatasan ekspor gas dan batubara terhadap 
perekonomian nasional. Diharapkan melalui kajian ini akan diperoleh 
rumusan rekomendasi kebijakan pengelolaan energi nasional yang 
selain mampu mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan 
penerimaan negara juga memberikan manfaat bagi generasi di masa 
depan.

I.2 Tujuan

Secara umum, kajian ini bertujuan untuk merumuskan suatu usulan 
rekomendasi kebijakan pengelolaan energi nasional yang tepat 
sehingga mampu mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan 
penerimaan negara juga memberikan manfaat bagi generasi di masa 
depan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah :

a. Melakukan estimasi penawaran dan permintaan batubara dan 
gas;
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b. Melakukan analisis cost-benefit pengendalian ekspor batubara dan 
gas serta dampaknya terhadap sektor industri dan perekonomian 
secara umum.

I.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini berkonsentrasi pada penghitungan biaya dan manfaat 
dari penerapan kebijakan pengendalian ekspor gas dan batubara 
dengan menggunakan beberapa skenario yaitu :

I.3.1 Skenario Batubara

a. Skenario LEAP (Long–Range Energy Alternatives Planning 
System) untuk menghitung proyeksi penyediaan batubara di 
Indonesia dari tahun 2011 hingga 2030.

b. Skenario penetapan pagu rasio ekspor terhadap produksi di level 
tertentu (60 persen dari total supply) yang diikuti oleh penyerapan 
secara sempurna oleh sektor industri domestik.

c. Skenario penetapan pagu rasio ekspor terhadap produksi di 
level tertentu (60 persen dari total supply) yang tidak diikuti oleh 
penyerapan secara sempurna oleh sektor industri domestik.

d. Skenario pengendalian produksi dimana produksi dipatok sebesar 
400 juta ton terhitung sejak tahun 2014 yang diikuti oleh kenaikan 
ekspor tetapi mengakibatkan penurunan konsumsi domestik.

e. Skenario pengendalian produksi dimana produksi di patok sebesar 
400 juta ton terhitung sejak tahun 2014 yang diikuti oleh kenaikan 
konsumsi domestik tetapi mengakibatkan penurunan ekspor.

I.3.2 Skenario Gas

a. Skenario LEAP (Long–Range Energy Alternatives Planning 
System) untuk menghitung proyeksi penyediaan gas di Indonesia 
dari tahun 2011 hingga 2030.

b. Skenario zero export, diasumsikan tidak ada gas yang diekspor 
ke luar negeri karena semua pasokan gas dialokasikan untuk 
pemenuhan konsumsi gas oleh sektor ekonomi domestik.
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Bab II
Tinjauan Kebijakan

II.1 Pengendalian Ekspor Gas dan Batubara sebagai Bagian  
 dari Kebijakan Energi Nasional

Kebijakan Energi Nasional (KEN) merupakan kebijakan pengelolaan 
energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan 
berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan 
ketahanan energi nasional. Kebijakan Energi Nasional ini secara resmi 
diejawantahkan dalam bentuk Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 
tentang Kebijakan Energi Nasional. Tetapi KEN menurut Perpres No. 
5 Tahun 2006 tersebut tidak secara eksplisit menyatakan mengenai 
pembatasan ekspor bahan bakar fosil seperti gas dan batubara 
meskipun menargetkan kenaikan persentase batubara dan gas di 
dalam bauran energ nasional di tahun 2025. 

Dewan Energi Nasional (DEN) telah menyelesaikan rancangan 
Kebijakan Energi Nasional (RKEN) yang memuat arah kebijakan 
energi hingga 2050. RKEN ini akan menjadi pedoman dalam 
pengelolaan energi nasional ke depan. RKEN mengamanatkan 
perubahan pengelolaan energi fosil yang selama ini diperlakukan 
sebagai komoditas menjadi modal pembangunan nasional. Perubahan 
tersebut menempatkan energi fosil sebagai aset jangka panjang bagi 
ketahanan ekonomi, sosial, dan politik negara.

RKEN secara eksplisit menjelaskan rencana pemerintah untuk 
melakukan pengendalian ekspor gas dan batubara sebagaimana 
dapat dilihat pada kutipan beberapa pasal terkait di bawah ini :

 ○ Pasal 6 ayat (a) :
Kemandirian energi dan ketahanan energi nasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, dicapai dengan mewujudkan sumber 
daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi 
sebagai modal pembangunan nasional;

 ○ Pasal 10 ayat (1) :
Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipenuhi dengan mengurangi 
ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas dan batubara dan 
menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor.

Sesuai RKEN, target bauran energi nasional pada 2025 adalah 
minyak 25 persen, batubara 30 persen, gas 22 persen, dan energi 
baru terbarukan (EBT) 23 persen. Pada tahun 2030 menjadi minyak 
22 persen, batubara 30 persen, gas 23 persen, dan EBT 25 persen. 
Sedangkan komposisi tahun 2050 adalah minyak 20 persen, batubara 
25 persen, gas 24 persen, dan EBT 31 persen. 

Selain di dalam RKEN, pengaturan ekspor batubara juga telah diatur 
dalam Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara antara lain sebagai berikut :

 ○ Pasal 3 ayat (c) bahwa dalam rangka mendukung pembangunan 
nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan 
pertambangan mineral dan batubara adalah menjamin tersedianya 
mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sumber 
energi untuk kebutuhan dalam negeri;

 ○ Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa untuk kepentingan nasional, 
Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan 
pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan 
dalam negeri, dan pada ayat (2) bahwa kepentingan nasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 
pengendalian produksi dan ekspor.  

Kebijakan pembatasan ekspor batubara tersebut dalam jangka 
pendek akan mempunyai dampak yaitu penurunan ekspor karena 
62 persen dari total ekspor Indonesia berupa komoditas, selain 
juga akan memberi efek sosial terkait dengan tenaga kerja. Namun, 
sesungguhnya UU tersebut memberi nilai tambah bagi sumber daya 
alam Indonesia yaitu generasi yang akan datang tidak hanya mampu 
menjual batubara saja. Apabila batubara diolah kembali, maka 
akan memberi nilai tambah yang berlipat bagi Indonesia misalnya 
penyerapan tenaga kerja, industri ikutan lainnya, serta nilai tambah 
dari produk yang dihasilkan.
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Dalam rangka pembatasan ekspor batubara, Pemerintah telah 
mengeluarkan beberapa peraturan menteri terkait Domestic Market 
Obligation untuk batubara, yaitu :

a. Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan 
Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan 
Dalam Negeri;

b. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 
84 ayat (1) bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK 
Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/
atau batubara untuk kepentingan dalam negeri, dan pada ayat 
(2) bahwa Menteri menetapkan kebutuhan mineral dan batubara 
di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung di 
dalam negeri;

c. Surat Dirjen Minerba No. 5055/30/DJB/2010 tentang Teknis 
Pelaksanaan Pemenuhan Presentase Minimal Penjualan 
Batubara untuk Kepentingan dalam Negeri;

d. Keputusan Menteri ESDM No. 2360.K/30/MEM/2010 tentang 
Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan 
Batubara untuk Kepentingan dalam Negeri Tahun 2011 yang 
menetapkan DMO batubara tahun 2011 sebesar 78,9 juta ton;

e. Keputusan Menteri ESDM No. 1334.K/30/MEM/2011 tentang 
Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 2360.K/30/
MEM/2010 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase 
Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri 
Tahun 2012 yang merevisi DMO batubara tahun 2011 sebesar 
60,15 juta ton;

f. Keputusan Menteri ESDM 1991.K/30/MEM/2011 tentang tentang 
Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan 
Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2012 yang 
menetapkan DMO batubara tahun 2012 sebesar 82,07 juta ton;

g. Keputusan Menteri ESDM 909.K/30/MEM/2012 tentang 
Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 1991.K/30/
MEM/2011 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase 
Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri 
Tahun 2012 yang merevisi DMO batubara tahun 2012 sebesar 
67,25 juta ton;
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h. Keputusan Menteri ESDM 2934.K/30/MEM/2012 tentang 
Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan 
Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2013 yang 
menetapkan DMO batubara tahun 2013 sebesar 74,3 juta ton.

II.2 Ketentuan WTO Mengenai Hambatan Ekspor 

Pembatasan ekspor adalah kebijakan yang diterapkan oleh negara 
pengekspor suatu komoditas yang bertujuan untuk membatasi arus 
ekspor komoditas tersebut.  Pembatasan ekspor dapat dilakukan 
dengan menggunakan berbagai macam cara seperti larangan ekspor, 
pajak ekspor, kuota ekspor, atau izin ekspor. Kebijakan pembatasan 
ekspor diterapkan baik oleh Negara berkembang maupun oleh Negara 
maju untuk merealisasikan tujuan ekonomi dan non ekonomi.  

Tujuan ekonomi dari penerapan kebijakan pembatasan ekspor antara 
lain meningkatkan penerimaan negara, mendorong perkembangan 
industri hilir, dan stabilisasi harga komoditas ekspor di pasar domestik. 
Kebijakan pembatasan ekspor juga dapat ditujukan untuk mencapai 
tujuan non-ekonomi seperti perlindungan terhadap lingkungan hidup 
dan konservasi sumber daya alam. Larangan ekspor biasanya 
dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan non ekonomi, sedangkan 
pajak ekspor lebih berorientasi pada pencapaian tujuan ekonomi.

Sebagai salah satu anggota WTO, maka Indonesia perlu mencermati 
kemungkinan regulasi sektor minerba ini dipandang sebagai hambatan 
perdagangan dan diprotes oleh negara lain. Organisasi Perdagangan 
Dunia (WTO) melarang penerapan kebijakan larangan ekspor. Tetapi 
WTO belum memiliki aturan yang tegas terkait pengenaan pajak 
ekspor.  Meskipun demikian, upaya penyusunan aturan yang lebih 
formal dan tegas terkait penerapan pajak ekspor telah dilakukan baik 
secara bilateral maupun multilateral. Salah satu celah untuk tetap 
dapat memberlakukan pengendalian ekspor gas dan batubara adalah 
Artikel XX, GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) tentang 
General Exception yang memungkinkan pengecualian:

“Subject to the requirement that such measures are not applied in a 
manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable 
discrimination between countries where the same conditions prevail, 
or a disguised restriction on international trade, nothing in this 



14

Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement 
by any contracting party of measures”

Beberapa butir dalam Artikel XX cukup relevan dengan dasar 
pengendalian ekspor minerba. Pada butir b dinyatakan :

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
Dimana kegiatan pertambangan yang dilakukan secara besar-besaran 
untuk memenuhi permintaan pasar internasional dapat menimbulkan 
kerusakan lingkungan. Pada butir g dikatakan :

(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if 
such measures are made effective in conjunction with restrictions on 
domestic production or consumption;
Dimana gas dan batubara adalah sumber daya yang tidak terbarukan 
dan dapat habis di masa depan. Selain itu, dalam gas dan batubara 
yang diekspor dapat saja terdapat kandungan mineral lain yang 
terbatas ketersediaannya atau bahkan dapat dikategorikan langka.  
Pada butir i dan j dikatakan :

(i) involving restrictions on exports of domestic materials 
necessary to ensure essential quantities of such materials to a 
domestic processing industry during periods when the domestic 
price of such materials is held below the world price as part of a 
governmental stabilization plan; Provided that such restrictions shall 
not operate to increase the exports of or the protection afforded to 
such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this 
Agreement relating to non- discrimination; 

(j) essential to the acquisition or distribution of products in 
general or local short supply; Provided that any such measures shall be 
consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an 
equitable share of the international supply of such products, and that 
any such measures, which are inconsistent with the other provisions of 
the Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving 
rise to them have ceased to exist. The CONTRACTING PARTIES 
shall review the need for this sub-paragraph not later than 30 June 
1960.
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Dimana pengendalian ekspor gas dan batubara diperlukan untuk 
mencukupi kebutuhan industri domestik jika harga internasional bahan 
mentah lebih tinggi dibanding harga domestik. Dapat disimpulkan 
bahwa dalam WTO terdapat beberapa celah yang dapat digunakan 
sebagai alasan pengendalian ekspor gas dan batubara.

Persentase negara-negara yang menerapkan kebijakan pajak ekspor 
selama periode tahun 2003-2009 lebih tinggi dibandingkan periode-
periode sebelumnya. Kebijakan pajak ekspor tersebut utamanya 
dilakukan oleh Negara-negara berkembang dan Negara-negara 
miskin. Pengenaan pajak ekspor biasanya diterapkan terhadap 
komoditas hasil pertambangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan 
terutama jika ekspor tersebut dilakukan dalam bentuk bahan mentah.
Dibawah ini adalah tabel yang berisi daftar biaya dan manfaat ekonomi 
dari penerapan kebijakan pembatasan ekspor.
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Bab III
Metodologi Penelitian

III.1 Model Estimasi Permintaan dan Penawaran Gas dan   
 Batubara

Estimasi permintaan dan penawaran gas dan batubara dilakukan 
dengan menggunakan Model LEAP (Long–Range Energy 
Alternatives Planning System). Estimasi dilakukan dalam rentang 
waktu hingga tahun 2030.  Model LEAP merupakan model untuk 
memproyeksikan permintaan dan penyediaan energi jangka panjang. 
Model LEAP sudah berupa perangkat lunak komputer yang dapat 
secara interaktif digunakan untuk melakukan analisis dan evaluasi 
kebijakan dan perencanaan energi. LEAP dikembangkan oleh 
Stockholm Environment Institute, Boston, Amerika Serikat. LEAP 
telah digunakan banyak negara terutama negara-negara berkembang 
karena menyediakan simulasi untuk memilih pasokan energi mulai 
dari energi fosil sampai energi terbarukan, seperti biomasa.

Model LEAP digunakan untuk membuat perencanaan permintaan dan 
penyediaan energi di Indonesia dari tahun 2012 hingga 2030. Prakiraan 
energi dihitung berdasarkan besarnya aktivitas pemakaian energi 
dan besarnya pemakaian energi per aktivitas (intensitas pemakaian 
energi). Aktivitas energi dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi dan 
jumlah penduduk. Sedangkan intensitas energi merupakan tingkat 
konsumsi energi per Produk Domestik Bruto (PDB) atau per jumlah 
penduduk dalam waktu tertentu. Intensitas energi dapat dianggap 
tetap selama periode simulasi atau mengalami penurunan untuk 
menunjukkan skenario meningkatnya efisiensi pada sisi permintaan.
Dalam Model LEAP keterkaitan antara permintaan dan penyediaan 
energi secara agregat dinyatakan dalam bentuk Reference Energy 
System (RES). RES yang digunakan untuk analisis dalam buku ini 
ditunjukkan pada Gambar 1.1 di bawah ini.
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Pembangunan ekonomi jangka panjang memiliki sejumlah 
ketidakpastian. Untuk menangkap dinamika tersebut maka perlu dibuat 
beberapa skenario pengembangan. Informasi mengenai variabel 
ekonomi, demografi dan karakteristik pemakai energi dapat digunakan 
untuk membuat berbagai alternatif skenario tersebut. Kondisi masa 
depan dapat diprakirakan berdasarkan skenario-skenario tersebut. 
Skenario dapat berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi dimasa 
depan yang mengarah pada pertumbuhan yang optimis atau yang 
pesimis. Disamping skenario pertumbuhan ekonomi dapat disertai juga 
skenario kebijakan pengembangan energi, skenario perkembangan 
teknologi atau skenario ketersediaan cadangan sumber daya energi.
Dalam menganalisis berbagai kemungkinan pengembangan sosial 
ekonomi dan teknologi ke depan menggunakan Model LEAP, 
dapat dibuat skenario antara lain Skenario BAU (Business As 
Usual) yaitu skenario prakiraan energi yang merupakan kelanjutan 
dari perkembangan historis atau tanpa ada intervensi kebijakan 
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Pemerintah, dan Skenario Alternatif yaitu skenario prakiraan energi 
dengan intervensi rancangan kebijakan energi meliputi konservasi 
dan diversifikasi energi serta pengembangan energi terbarukan yang 
mempertimbangkan pengurangan emisi gas-gas rumah kaca dari 
sektor energy.

Prakiraan pasokan dan kebutuhan energi yang digunakan dalam 
kajian ini diambil dari hasil pemodelan LEAP pada Skenario BAU. 

III.2       Model Estimasi Perhitungan Biaya dan Manfaat                                           
 Pembatasan Ekspor Gas dan Batubara

Estimasi perhitungan biaya dan manfaat pembatasan ekspor gas 
dan batubara dilakukan dengan menggunakan simulasi berdasarkan 
Tabel Input Output (IO) tahun 2005.  Berikut ini adalah penjelasan 
singkat mengenai analisis Model Input Output.

Analisis Model IO dapat menghasilkan karakteristik sektor minerba 
seperti (a) backward linkage, (b) forward linkage, (c) output multiplier, 
(d) employment multiplier, dan (e) income multiplier. Disamping 
itu, model IO dapat digunakan untuk menduga dampak ekonomi 
yang timbul dari perubahan permintaan akhir yang disebabkan oleh 
konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Secara 
ringkas, konsep dasar Model IO disampaikan pada bagian berikut.
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Output yang diproduksi oleh sektor 1 (X1) didistribusikan ke dua 
macam pemakai. Pemakai pertama adalah sektor produksi yang 
terdiri dari sektor 1 sampai dengan sektor n. Sektor 1 sendiri 
menggunakan sebesar x11, sektor 2 menggunakan sebesar x12, 
sektor 3 menggunakan sebanyak x13 dan seterusnya hingga sektor 
n menggunakan sebesar x1n. Bagi sektor produksi, output yang 
diproduksi oleh sektor 1 tersebut merupakan bahan baku atau Input 
Antara (intermediate input) yang digunakan dalam proses produksi 
lebih lanjut.

Pemakai kedua adalah para pemakai akhir dan bagi mereka output 
sektor 1 digunakan sebagai Permintaan Akhir (final demand). 
Permintaan Akhir terdiri dari empat komponen yaitu: (1) konsumsi 
rumah tangga (C), (2) pembentukan modal tetap bruto atau investasi 
(I), (3) pengeluaran konsumsi pemerintah (G), dan (4) ekspor (X). 
Komponen F1 menunjukkan nilai Permintaan Akhir atas output sektor 
1 dan Fn menunjukkan nilai Permintaan Akhir atas output sektor n.
Output suatu sektor seluruhnya habis digunakan untuk Input Antara 
dan Permintaan Akhir. Dengan demikian maka total output sektor i (Xi) 
adalah jumlah output sektor i yang digunakan sebagai input antara 
oleh sektor j (j = 1, 2, ... n) ditambah dengan Permintaan Akhir sektor 
i, yang dirumuskan dalam bentuk :

Jika output suatu sektor tidak mencukupi kebutuhan untuk Input 
Antara dan Permintaan Akhir maka harus dilakukan impor. Sehingga 
struktur permintaan output dan penyediaannya menjadi :
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Persamaan permintaan dan penyediaan sektor i di atas dapat ditulis 
dalam bentuk notasi :

Bertolak dari konsep keseimbangan umum di dalam model I-O, Total 
Output suatu sektor harus sama dengan Total Input sektor tersebut. 
Itulah sebabnya Total Output sektor 1 bernilai sama dengan Total 
Input sektor 1 yaitu X1. Namun input yang diperlukan dalam proses 
produksi sektor 1 bukan hanya Input Antara, tetapi diperlukan juga 
input lain yang disebut Input Primer. Input Primer disebut juga sebagai 
Nilai Tambah Bruto (NTB) atau gross value added yaitu balas jasa 
yang diterima oleh faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi. 
Jika dirinci, NTB terdiri lima komponen yaitu: (1) upah dan gaji, (2) 
surplus usaha (keuntungan), (3) depresiasi barang modal, (4) pajak 
tak langsung, dan (5) subsidi. Komponen V1 diartikan sebagai nilai 
tambah yang dihasilkan oleh sektor 1, kemudian nilai tambah yang 
dihasilkan oleh sektor n adalah Vn. Dengan demikian maka total input 
suatu sektor adalah jumlah seluruh Input Antara dan Input Primer, 
yang dirumuskan dalam bentuk :
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Persamaan (4) di atas dapat disederhanakan menjadi :

Koefisien Input sangat penting dalam analisis IO antara lain untuk 
melihat komponen input (Input Antara dan Input Primer) yang paling 
dominan, peranan penggunaan bahan baku dan energi, tingkat 
pemakaian jasa bank, komunikasi, transportasi, dan sebagainya. 
Proporsi Input Antara yang berasal dari sektor i terhadap total input 
sektor j disebut sebagai Koefisien Input Antara yang diperoleh dengan 
rumus :
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Secara lengkap koefisien input antara atau koefisien teknis dapat 
ditata ke dalam suatu matriks A dengan struktur :

Koefisien Input Primer menunjukkan peranan dan komposisi dari 
upah dan gaji, surplus usaha (keuntungan), pajak tak langsung, dan 
penyusutan. Koefisien Input Primer dirumuskan sebagai :

Berdasarkan persamaan di atas, jumlah Koefisien Input Antara dan 
Koefisien Input Primer untuk suatu sektor produksi j adalah satu, atau

Bila         makin besar maka vj menjadi kecil, demikian pula sebaliknya.  
Tinggi rendahnya Koefisien Input Antara merupakan salah satu 
indikator tingkat efisiensi proses produksi. Koefisien Input Antara 
menggambarkan tingkat penggunaan teknologi dalam proses produksi 
sehingga koefisien ini disebut juga sebagai Koefisien Teknis (technical 
coefficient). Koefisien Teknis ini disebut juga kebutuhan langsung 
(direct requirement), karena menunjukkan kebutuhan langsung suatu 
sektor akan output sektor lainnya.
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Matriks Koefisien Teknis merupakan dasar untuk perhitungan Efek 
Pengganda (multiplier effect) yang menjadi salah satu inti dari analisis 
IO. Efek Pengganda diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan 
(7) ke dalam persamaan (1). Sehingga diperoleh gugus persamaan 
berikut :

Jika susunan persamaan pada persamaam (6) disederhanakan ke 
dalam catatan matriks, maka diperoleh :

sehingga besarnya output dapat dihitung sebagai pengaruh induksi 
Permintaan Akhir, seperti berikut :

Matriks              adalah matriks pengganda yang sangat cocok 
digunakan untuk mengukur perubahan output domestik, akibat 
terjadinya perubahan pada Permintaan Akhir domestik.
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Apa yang dipaparkan di atas adalah perhitungan untuk menentukan 
dampak output dengan menggunakan pengganda Leontief (Leontief 
Multiplier), dimana yang bertindak sebagai shock atau stimulus adalah 
permintaan akhir (Final Demand). Sementara jika kita berusaha untuk 
menghitung dampak stimulus dari sisi supply, yaitu tepatnya berupa 
nilai tambah dan nilai input antara diimpor, kita harus menggunakan 
menggunakan pengganda Ghosian (Ghosian Multiplier). 

Mekanisme penghitungan Ghosian Multiplier pada prinsipnya hampir 
sama dengan Leontief Multiplier. Yang membedakannya adalah kita 
menggunakan informasi identitas yang berlaku pada kolom, bukan 
identitas baris sebagaimana yang digunakan pada perhitungan 
Leontief Multiplier. Penurunan matriks pengganda output atau output 
multiplier pada pendekatan Ghosian Multiplier, seperti tertera dalam 
persamaan (15).

Berbeda dengan Leontief Multiplier yang menggunakan koefisien 
teknis, maka dalam penghitungan Ghosian Multiplier kita 
menggunakan koefisien penggunaan output. Koefisien penggunaan 
output sektor i oleh sektor j, adalah menyatakan fraksi output sektor i 
yang digunakan oleh sektor produksi j.

Koefisien di atas bukan koefisien input atau koefisien teknis, melainkan 
koefisien penggunaan output. Sehingga makna koefisien a12 adalah 
fraksi output sektor 1 (X1) yang digunakan untuk kegiatan produksi 
sektor 2 (X12). Ilustrasi lainnya, a13 adalah fraksi dari output sektor 1 
untuk produksi sektor 3. Demikian seterusnya.
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Dengan makna demikian maka kita bisa membuat sistem persamaan 
yang menggunakan matriks koefisien untuk mengganti persamaan-
persamaan yang ada pada sistem (15) di atas sebagai berikut :

Jika kita susun ke dalam bentuk catatan matriks diperoleh persamaan 
berikut :

Bagian matriks paling depan bisa dicatat dalam bentuk transposenya, 
dengan maksud agar susunan elemen-elemennya bersesuaian 
dengan alamat sel pada matriks koefisien penggunaan.

Catatan ini bisa diringkas dalam simbol matriks menjadi :

Perlu diingat bahwa     adalah transpose dari matriks koefisien 
penggunaan (A). Matriks penggunaan sendiri diberi simbol A, dimana 
angka-angka yang sebaris, misalnya baris 1, menyatakan fraksi-fraksi 
dari output sektor 1           yang digunakan masing-masing untuk input 
sektor 1, 2, dan 3. Demikian seterusnya. Kemudian persamaan (19) 
bisa dimanipulasi menjadi :
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Tampak pada persamaan (20) bahwa output X ditentukan oleh value 
added V. Perlu diketahui bahwa V tersusun atas dua komponen 
utama yaitu : (1) nilai material impor; dan (2) nilai input primer, yang 
menjadi asupan setiap sektor. Disini V bertindak sebagai shock atau 
stimulus dari perekonomian yang dipasok dari sisi supply. Kepada V 
dapat dimasukkan nilai impor yang mensubstitusi output domestik, 
atau memasukkan komponen nila tambah bruto. Metode ini dikenal 
dengan Ghosian approach. Sehingga (I-AT)-1 disebut sebagai matriks 
Ghosian Inverse. 

Mengingat stimulus yang digunakan terdiri dari dua kategori yaitu (1) 
Final Demand; dan (2) impor plus nilai tambah bruto, maka dampak 
output total dari kegiatan bisnis merupakan penjumlah dari dampak 
output yang bersumber dari Final Demand (Leontief Multiplier) dan 
“Impor + Nilai tambah Bruto” (Ghosian Multiplier).

Multiplier yang didekati oleh formula Inverse Leontief digunakan untuk 
mengetahui dampak permintaan akhir atas penggunaan suatu sektor 
terhadap pembentukan output sektor itu sendiri dan sektor-sektor 
lainnya. Multiplier ini dihitung atas prinsip keterkaitan ke belakang 
(Backward Linkage) suatu sektor. Sementara itu, multiplier yang 
dihitung dengan formula Inverse Goshian digunakan untuk mengetahui 
dampak penggunaan input suatu sektor terhadap pembentukan 
output sektor itu dan sektor-sektor perekonomian lainnya. Multiplier 
Ghosian dihitung atas prinsip keterkaitan ke depan (Forward Linkage) 
suatu sektor, yaitu kemampuan output suatu sektor untuk mendorong 
berkembangnya industri pemakai output sektor itu.

Untuk sektor minerba yang seluruh outputnya diekspor, maka 
dampak terhadap perekonomiannya hanya bekerja ke arah hulu 
atau backward saja. Dalam hal ini angka multipliernya akan kecil, 
mengingat porsi bahan baku atau input antara untuk kegiatan produksi 
minerba tergolong sangat kecil. Sebaliknya, jika output minerba 
digunakan untuk kepentingan domestik, maka dampak terhadap 
perekonomianya bekerja ke arah hilir atau forward. Dalam hal ini 
angka multiplier ke hilir bisa lebih besar daripada multilpier ke arah 
hulu, karena output minerba akan mendorong perkembangan industri 
pengolahan terkait dari industri logam dasar, hingga industri barang 
logam yang menghasilkan barang jadi. Proses tersebut berdampak 
pada rantai produksi dan distribusi yang menjadi lebih panjang, 
sehingga memberikan dampak perekonomian yang lebih besar.



27

III.3 Data

Data yang digunakan dalam melakukan perhitungan biaya dan 
manfaat yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan pembatasan 
ekspor batubara dan gas alam adalah data input output nasional 
tahun 2005. Data input output nasional ini diterbitkan oleh Badan 
Pusat Statistik setiap tiga dan/atau lima tahun sekali.  Selain data input 
output, data lain yang digunakan dalam simulasi adalah data proyeksi 
permintaan dan penawaran gas dan batubara yang diperoleh dari 
hasil perhitungan menggunakan model LEAP yang dilakukan oleh 
Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM.
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Bab IV
Gambaran Umum Sub Sektor Gas Dan 

Batubara Di Indonesia

IV.1 Kondisi Pasokan dan Kebutuhan Gas Saat Ini

Dibandingkan dengan minyak bumi, cadangan gas Indonesia masih 
lebih baik. Cadangan gas Indonesia pada 2012 tercatat sebesar 152 
trilliun standard cubic feet (TSCF). Terdiri dari 104 TSCF cadangan 
terbukti dan 47 TSCF adalah cadangan potensial. Jumlah itu belum 
termasuk dengan cadangan gas unconventional seperti CBM dan 
shale gas yang masing-masing mencapai 453 TSCF dan 564 TSCF. 

Dibandingkan dengan cadangan di dunia, cadangan gas Indonesia 
hanya 1,6 persen dari total cadangan gas yang ada di dunia dan 
menempati posisi ke 14 dari negara yang memiliki cadangan gas 
terbesar dunia. Dengan tingkat produksi gas saat ini diperkirakan 
ketersediaan cadangan gas Indonesia hanya mampu untuk memenuhi 
kebutuhan gas hingga 40 tahun ke depan.

Gambar 4.1 Perkembangan Cadangan gas konvesional indonesia

Sumber : Pusdatin kementerian ESDM diolah
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Berbeda dengan kebijakan penetapan harga yang berlaku pada 
umumnya di beberapa negara, penetapan harga jual gas di Indonesia 
tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Penentuan 
harga jual ditetapkan oleh beberapa pihak yang berwenang 
tergantung dengan konsumen pemakainya. Jika konsumen gas 
merupakan pengguna tertentu Menteri adalah pihak yang berwenang 
menentukan harga gas tersebut, untuk konsumen rumah tangga 
harga gas ditetapkan oleh BPH Migas, sedangkan untuk konsumen 
gas yang berasal dari badan usaha atau niaga maka harga gas dapat 
disepakati antar badan usaha.

Harga jual gas bumi juga ditentukan berdasarkan beberapa 
pertimbangan, seperti pertimbangan keekonomian pengembangan 
lapangan gas bumi dan infrastruktur, perkembangan harga komoditas 
lainnya seperti harga minyak bumi maupun harga produk industri 
seperti amonia, urea, serta pertimbangan kesetaraan antara 
kepentingan produsen dan konsumen. 

Dibandingkan dengan harga jual gas ekspor rata-rata pada 2012, 
harga gas domestic rata-rata saat ini masih setengah lebih rendah. 
Rata-rata harga gas ekspor Indonesia tahun 2012 mencapai US$ 13,4 
per MMBTU, sementara harga jual gas domestik rata-rata adalah US$ 
6,8 per MMBTU. Dibandingkan dengan harga gas bumi pada periode 
sebelumnya, harga gas bumi 2012 rata-rata mengalami kenaikan 11 
persen melalui perbaikan harga kontrak gas domestik. Khusus untuk 
harga gas bagi pelanggan industri kenaikannya mencapai 35 persen 
terhitung dimulai pada September 2012. Selain agar produsen gas 
dapat lebih tertarik untuk menjual produksi gasnya ke pasar dalam 
negeri, kenaikan harga gas juga berfungsi untuk meningkatkan 
pendapatan negara. 

Pada tahun 2012, produksi gas bumi ditargetkan 8.818 BCFD, 
akan tetapi hingga akhir 2012, produksi gas bumi Indonesia hanya 
mencapai 8.196 MMSCFD atau 92 persen dari target yang ditetapkan. 
Dibandingkan dengan produksi gas 2011, produksi gas 2012 
mengalami penurunan hingga 3 persen akibat adanya penurunan 
produksi alamiah di lapangan utama gas Indonesia yang semakin tua. 
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Sejak produksi minyak bumi Indonesia semakin menurun, pemerintah 
mengusulkan untuk memperhitungkan gas bumi sebagai salah satu 
item penetapan asumsi makro penerimaan negara. Dimulai pada 
tahun 2013, Pemerintah bersama DPR sepakat untuk memasukan 
target produksi gas bumi sebagai salah satu asumsi makro APBN. 
Masuknya target produksi gas dalam APBN, menunjukan bahwa 
paradigma pengelolaan sumber daya alam masih sebatas komoditas 
untuk meningkatkan devisa negara, belum dipandang sebagai fondasi 
pembangunan ekonomi yang bernilai tambah. 

Pada awalnya produksi gas Indonesia ditujukan untuk memenuhi 
komitmen ekspor, namun seiring meningkatnya harga minyak dan 
relatif lebih murahnya harga gas mengakibatkan beberapa industri 
dan konsumen lainnya mulai tertarik untuk menggunakan gas. Hal 
ini mengakibatkan Pemerintah kesulitan untuk memenuhinya karena 
sudah terikat kontrak ekspor jangka panjang dan adanya keterbatasan 
infrastruktur gas. 

Saat ini Indonesia menjadi negara pengekspor gas nomor tiga terbesar 
di dunia, dibawah Qatar dan Malaysia. Ekspor gas Indonesia pada 
tahun 2012 mencapai 1.066 BCF atau 32 persen dari total produksi 
gas nasional, terdiri dari 707 BCF LNG dan sisanya adalah gas pipa 
yang ditujukan ke Singapura. Ekspor LNG Indonesia pada tahun 2012 

Gambar 4.2 Produksi gas alam Indonesia

Sumber : Pusdatin kementerian ESDM diolah
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mencapai sekitar 7,6 persen dari total ekspor LNG dunia dan hampir 
sekitar 70 persen konsumer LNG Indonesia adalah negara-negara 
Asia seperti Jepang (20,8 persen), Korea Selatan (30,6 persen), China 
(8,1 persen), Malaysia (6,3 persen), sisanya ditujukan ke negara di 
Benua Amerika.

Meskipun demikian Pemerintah sudah berkomitmen untuk terus 
memprioritaskan pasar gas dalam negeri. Sebagai contoh kilang LNG 
Donggi-Sonoro, 30 persen produksi kilang tersebut akan ditujukan 
untuk pasar domestik, demikian juga dengan Kilang Massela. 
Indonesia juga berencana untuk mengalihkan produksi LNG Bontang 
untuk pasar domestik dalam beberapa tahun ke depan hingga pada 
2020 sepenuhnya akan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gas 
dalam negeri. 

Penggunaan gas domestik semakin ditingkatkan, tidak hanya porsi 
penggunaanya namun juga sektor penggunanya. Jika sebelumnya 
alokasi penggunaan gas domestik masih di bawah 40 persen, 
Pada tahun 2011 alokasi penggunaan gas untuk domestik semakin 
ditingkatkan menjadi 49,3 persen dan pada tahun 2012 menjadi 
56,8 persen. Tercatat sektor industri, industri pupuk, dan pembangkit 
tenaga listrik sebagai pengguna utama gas di dalam negeri.

Gambar 4.3 Alokasi gas bumi Indonesia

Sumber : Ditjen Migas
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Keterbatasan infrstruktur merupakan faktor utama yang menghambat 
peningkatan penggunaan gas untuk pasar domestik, antara lain belum 
terintegrasinya infstruktur gas di dalam negeri dan pemanfaatan 
FSRU (floating storage and re-gasification unit) Jawa Barat juga 
belum maksimal karena belum optimalnya jaminan pasokan gas untuk 
FSRU. Meskipun demikian hingga akhir periode 2012, penggunaan 
gas di sektor pembangkit menunjukkan perkembangan yang baik, 
meningkat hingga 16 persen menjadi 289 BCF dari sebelumnya 
249 BCF. Peningkatan penggunaan gas ini berdampak terhadap 
penurunan biaya pokok penyediaan listrik yang pada akhirnya 
mengurangi jumlah subsidi listrik.

Industri merupakan sektor pengguna gas terbesar mencapai 18 
persen dari total penggunaan gas atau 511 BCF. Penggunaan gas di 
sektor industri pada 2012 meningkat 3 persen dibandingkan dengan 
kebutuhan gas pada periode sebelumnya. Namun menurut data dari 
PT Pertagas, khusus di Pulau Jawa, kebutuhan gas  industri pada 
tahun 2012 mencapai 2.491 MMSCFD sementara pasokan yang 
tersedia hanya 1.913 MMSCFD sehingga masih terjadi defisit sebesar 
578 MMSCFD. 

Transportasi dan rumah tangga adalah sector yang masih rendah 
pengunaan gasnya. Saat ini penggunaan gas di sector transportasi 
dan rumah tangga, masing-masing sebesar 1,3 BCF dan 0,6 BCF, 
jauh di bawah total penggunaan gas nasional. Namun ke depan, 
pemerintah telah berkomitmen untuk terus meningkatkan penggunaan 
gas di sektor transportasi dan rumah tangga. 

Gambar 4.4 Kebutuhan gas per sektor
Sumber : Pusdatin kementerian ESDM diolah
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Selain untuk memenuhi kebutuhan energi, gas juga digunakan untuk 
kebutuhan non energi seperti bahan baku industri petrokimia serta 
untuk peningkatan produksi minyak. Industri pupuk merupakan 
pengguna di sektor industri yang paling banyak membutuhkan gas 
bumi sebagai bahan baku. Pada tahun 2012 pemanfaatan gas bumi 
untuk industri pupuk mencapai 797 MMSCFD, industri petrokimia 
393,54 MMSCFD dan industri glassware 24,58 MMSCFD.

Konsumsi domestik gas menunjukkan kondisi yang lebih baik 
dibandingkan penggunaan batubara oleh sektor ekonomi domestik.  
Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menunjukkan 
peningkatan alokasi gas domestik dari 49,23 persen di tahun 2011 
menjadi 56,81 persen di tahun 2012. Tercatat sektor industri, industri 
pupuk, dan pembangkit tenaga listrik sebagai pengguna utama gas di 
dalam negeri.

Berikut beberapa permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam 
penyediaan gas di dalam negeri :

• Jarak antar lokasi sumur produksi dengan lokasi tempat konsumen 
berada;

• Daya beli pembeli domestik masih di bawah keekonomian biaya 
produksi gas;

• Terbatasnya infrastruktur distribusi penyaluran gas di Indonesia;
• Gas masih dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan 

target penerimaan negara.

IV.2 Kondisi Pasokan dan Kebutuhan Batubara Saat Ini

Batubara merupakan energi fosil yang sangat banyak tersedia di 
Indonesia dibandingkan dengan minyak dan gas bumi. Cadangan 
batubara Indonesia terhitung mencapai 83 persen dari total cadangan 
energi fosil yang ada di Indonesia. Cadangan batubara Indonesia 
hingga akhir tahun 2012 mencapai 21 juta ton, meningkat 3,4 persen 
dibandingkan tahun 2011 karena ditemukannya cadangan batubara 
baru di daerah Papua Barat dan daerah perbatasan Kalimantan 
dengan Malaysia.

Dibandingkan dengan cadangan batubara dunia, cadangan batubara 
Indonesia total hanya 3 persen dari total cadangan batubara dunia 



34

dan 40 kali lipat lebih rendah dibandingkan cadangan batubara yang 
dimiliki Cina yang merupakan negara tujuan utama eskpor batubara 
Indonesia. Dengan tingkat produksi batubara saat ini sekitar 350 juta 
ton per tahun, ketersediaan batubara Indonesia diperkirakan hanya 
dapat mencapai hingga 75 tahun. 

Tahun 2012 adalah titik terendah perkembangan harga batubara 
Indonesia akibat gangguan ekonomi yang terjadi di Amerika dan 
Eropa yang kemudian mempengaruhi tingkat produksi China 
sebagai pengguna batubara utama Indonesia. Penurunan harga 
batubara Indonesia seiring dengan penurunan harga batubara global. 
Penurunan harga ini merupakan dampak dari pengembangan shale 
gas murah di Amerika  Serikat yang mengakibatkan penggunaan 
batubara di Amerika Serikat menurun sehingga terjadi kelebihan 
stok yang pada akhirnya diekspor. Peningkatan ekspor batubara dari 
Amerika Serikat ini menyebabkan pasokan batubara global berlebih 
sementara kebutuhan batubara cenderung menurun sehingga 
memicu turunnya harga batubara global.
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Sejak Januari hingga Desember 2012, produksi batubara Indonesia 
tercatat sebesar 386 juta ton, meningkat 9,3 persen jika dibandingkan 
produksi tahun 2011 sebesar 353 juta ton. Perusahaan pemegang 
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) 
masih menjadi produsen batubara terbesar hingga saat ini mencapai 
251 juta ton atau 65 persen dari total produksi batubara nasional. 
Daerah Kalimantan masih mendominasi produksi batubara Indonesia 
sekitar 90 persen dari total produksi batubara, sisanya sebesar 10 
persen diproduksi dari wilayah Sumatera seperti Propinsi Riau, Jambi, 
Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Kalimantan Timur 
dan Kalimantan Selatan adalah  dua propinsi produsen terbesar 
batubara masing-masing mencapai 190,9 juta ton dan 141,3 juta ton. 

Produksi batubara Indonesia masih banyak diperuntukan untuk 
memenuhi pasar ekspor. Pada tahun 2012, ekspor batubara mencapai 
79 persen dari total produksi batubara, lebih besar dibandingkan 
ekspor batubara periode sebelumnya sebesar 77 persen. Secara 
absolute juga terjadi peningkatan ekspor sebesar 31,3 juta ton dari 
sebelumnya 272,7 juta ton menjadi 304 juta ton pada tahun 2012. 

Negara-negara Asia seperti Cina, India, Jepang, Korea Selatan, 
Taiwan masih menjadi tujuan utama ekspor batubara Indonesia yaitu 
mencapai sekitar 89 persen dari total ekspor batubara Indonesia 
pada tahun 2012. Bahkan Cina mengimpor batubara jenis lignite yang 
biasanya tidak banyak diperdagangkan di pasar internasional karena 

Gambar 4.5 Perkembangan ekspor dan share terhadap produksi batubara
Sumber : Pusdatin kementerian ESDM diolah
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nilai kalorinya terlalu rendah. Ada kecurigaan bahwa batubara lignit 
yang diimpor dari Indonesia bukan ditujukan untuk konsumsi mereka 
namun disimpan sebagai pengganti cadangan batubara mereka di 
masa mendatang. Total ekspor batubara Indonesia ke Cina mencapai 
115,7 juta ton pada tahun 2012, meningkat 11 persen dibandingkan 
tahun sebelumnya sebesar 104,1 juta ton. Salah satu keuntungan 
Indonesia sebagai negara pengekspor batubara adalah Indonesia 
memiliki posisi yang sangat strategis terhadap negara-negara 
konsumen batubara dunia. 

Dibandingkan dengan negara-negara produsen batubara lainnya 
seperti Amerika Serikat, Australia, Cina, dan India, Indonesia 
merupakan negara anomali. Negara-negara tersebut pada umumnya 
memiliki tingkat produksi dan cadangan batubara yang lebih besar 
daripada Indonesia namun ekspor batubara mereka justru jauh lebih 
rendah daripada ekspor batubara Indonesia. Hal ini disebabkan 
adanya perbedaan cara pandang dalam pemanfaatan sumber daya 
batubara yang dimiliki yaitu sebagai sumber energi untuk mendukung 
aktivitas perekonomian dalam negeri, sementara Indonesia masih 
memandang batubara sebagai komoditas yang dapat menambah 
penerimaan negara. 

Gambar 4.6 Perbandingan produksi dan konsumsi batubara 
  di beberapa negara

Sumber : Pusdatin kementerian ESDM diolah



37

Berbeda dengan jenis energi yang lain, batubara relatif terbatas 
digunakan pada sektor-sektor tertentu saja seperti pembangkit listrik 
dan industri. Rendahnya kapasitas pembangkit dan industri yang ada 
di Indonesia turut mempengaruhi kebutuhan batubara domestik. Baru 
dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi penambahan kapasitas baik 
untuk pembangkit berbahan bakar batubara maupun industri seperti 
semen dan baja meskipun beberapa belum beroperasi karena masih 
dalam tahap pengerjaan. 

Pemerintah saat ini sudah memiliki aturan untuk menjamin 
ketersediaan batubara domestik melalui penerapan Domestic Market 
Obligation (DMO) dari total produksi yang ditetapkan setiap akhir 
tahun. Akan tetapi di Indonesia pertumbuhan produksi batubara 
lebih cepat daripada pertumbuhan kebutuhan batubara itu sendiri, 
sehingga hanya 27 persen dari total produksi batubara Indonesia yang 
digunakan untuk dalam negeri. DMO batubara yang ditetapkan untuk 
tahun 2012 sesuai Kepmen ESDM No. 1991.K/30/MEM/2011 sebesar 
82 juta ton, kemudian direvisi dengan Kepmen ESDM No. 909.K/30/
DJB/2012 menjadi hanya sebesar 67,3 juta ton. Namun target DMO 
batubara 2012 tidak tercapai 100 persen akibat keterlambatan 
beberapa proyek PLTU batubara.

Dari total kebutuhan DMO tersebut 54,7 juta ton ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan pembangkit listrik PLN, 12,23 juta ton untuk 
keperluan industri semen, pupuk, kertas, dan tekstil, sedangkan 
sisanya untuk memenuhi kebutuhan industri metalurgi seperti PT Inco 
dan PT Antam.

Kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik di 2012 mengalami 
peningkatan sebesar 7,7 juta ton dari tahun sebelumnya 45,1 juta 
ton, akibat adanya tambahan PLTU batubara yang beroperasi hingga 
akhir tahun 2012, sebagai bagian dari proyek percepatan 10 000 MW 
Tahap I. Industri semen adalah pengguna terbesar batubara di sektor 
industri. Pada tahun 2012 kebutuhan batubara di industri semen 
meningkat 3 persen menjadi 6 juta ton dari sebelumnya 5,8 juta ton 
dipengaruhi oleh adanya pengoperasian dua pabrik semen baru 
di Jawa dan Sulawesi oleh PT Semen Indonesia. Industri pulp dan 
kertas adalah pengguna batubara terbesar ke dua di sektor industri. 
Berdasarkan DMO 2012, kebutuhan batubara industri pulp dan kertas 
mencapai 1,3 juta ton meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 
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kebutuhan pada periode sebelumnya sebesar 0,6 juta ton. Selain 
itu batubara juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi di 
industri metalurgi sebesar 0,3 juta ton.

Penerapan DMO memang baik guna menjamin terpenuhinya 
kebutuhan batubara dalam negeri, tetapi kebijakan tersebut hanya 
untuk menjamin ketersediaan batubara dalam periode satu tahun 
ke depan. Bagaimana menjaga ketersediaan batubara hingga 
20 atau 30 tahun kedepan adalah hal yang lebih penting. Untuk 
menjaga keberlanjutan batubara ini tidak hanya bisa dilakukan 
dengan menerapkan DMO, tetapi harus diterapkan kebijakan lain 
untuk mengendalikan produksi dan cadangan batubara agar tidak 
tereksploitasi secara besar-besaran dalam waktu singkat.

Penggunaan batubara oleh sektor ekonomi domestik menunjukkan 
perkembangan yang bertolak belakang dengan gas. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, konsumsi batubara 
dalam negeri justru mengalami penurunan dari 22,59 persen di tahun 
2011 menjadi 21,24 persen di tahun 2012.
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Beberapa permasalahan atau tantangan dalam penyediaan batubara 
di dalam negeri dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Jarak antar lokasi mulut tambang dengan lokasi tempat konsumen 
(sebagian besar merupakan pembangkit listrik) berada;
Batubara masih dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan 
target penerimaan negara.

IV.3 Proyeksi Penggunaan Gas dan Batubara Hingga Tahun  
 2030 

Menurut jenis energinya, permintan energi saat ini masih didominasi 
oleh BBM (38,3 persen) diikuti oleh biomasa (26,5 persen), batubara 
(12,3 persen), gas (10,4 persen), listrik (8,8 persen), LPG (3,0 
persen), dan BBN (0,1 persen). Perkembangan permintaan energi 
tahun 2011-2030 berdasarkan skenario BAU menurut jenis energinya 
diperlihatkan pada Gambar 4.8. 

Gambar 4.7 Alokasi supply batubara

Sumber : Ditjen Minerba
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Permintaan energi akan tumbuh dari 156 juta TOE pada tahun 2011 
menjadi 587 juta TOE pada tahun 2030 atau tumbuh rata-rata sebesar 
7,2 persen per tahun. Pertumbuhan tahunan rata-rata permintaan 
energi final menurut jenisnya adalah sebagai berikut BBN 5,3 persen, 
listrik 8,8 persen, gas 11,4 persen, batubara 9,5 persen, BBM 6,3 
persen, dan biomasa 3,7 persen. Pertumbuhan penggunaan biomasa 
dan BBM diprakirakan akan terus menurun karena masyarakat akan 
lebih baik taraf hidupnya sehingga lebih menyukai penggunaan energi 
yang nyaman dan murah. 

Permintaan batubara sebagai energi final di Indonesia hanya sebatas 
pada sektor industri dan semuanya digunakan sebagai bahan bakar 
proses termal industri dan pembangkit sendiri (captive). Jenis industri 
yang paling banyak menggunakan batubara adalah semen, kemudian 
diikuti oleh tekstil, pupuk, pulp/kertas, dan metalurgi. Permintaan 
batubara diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin 
mahalnya BBM. Dari tahun 2011 hingga 2030, permintaan batubara 
berdasarkan Skenario BAU tumbuh dengan laju 9,5 persen. Konsumsi 
batubara pada tahun 2011 adalah 19,2 juta TOE diproyeksikan 
meningkat menjadi 107 juta TOE pada tahun 2030. Proyeksi 
kebutuhan batubara pada sektor industri dari tahun 2011 hingga 2030 
menurut skenario ditampilkan pada Gambar 4.9. 

Gambar 4.8 Permintaan Energi Final Menurut jenis (Skenario BAU)
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Mengingat cadangan batubara nasional relatif besar dibandingkan 
minyak dan gas bumi, batubara diharapkan menjadi andalan sumber 
energi Indonesia masa mendatang. Saat ini batubara digunakan 
sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan sumber energi thermal 
di industri. Dimasa mendatang batubara dapat dimanfaatkan 
untuk memproduksi batubara cair untuk menggantikan BBM yang 
ketersediannya makin terbatas dan harganya terus meningkat.

Berdasarkan skenario BAU, pasokan batubara 2011-2030 akan 
meningkat rata-rata 8,4 persen per tahun dari 39 juta TOE pada tahun 
2011 menjadi 196 juta TOE pada tahun 2030. Pasokan batubara 
masa mendatang berangsur-angsur akan mengantikan minyak bumi 
sehingga pangsa batubara diperkirakan akan meningkat dari 20 
persen pada tahun 2010 menjadi 32 persen pada tahun 2030. 

Kebutuhan batubara nasional akan dipenuhi dari cadangan batubara 
nasional yang jumlahnya cukup besar. Selain itu untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri, produksi batubara juga diekspor. Dengan 
cadangan yang cukup besar, permintaan batubara untuk pasar 
dalam negeri maupun ekspor diperkirakan akan mampu dipasok dari 
produksi dalam negeri. 

Perkembangan produksi dan ekspor dan impor batubara menurut 
skenario BAU diperlihatkan pada Gambar 4.10. Impor batubara 

Gambar 4.9 Permintaan Batubara Sektor Industri Menurut Skenario
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sampai saat ini sangat kecil karena hanya digunakan untuk keperluan 
khusus. Permintaan batubara dalam negeri digunakan untuk energi 
final di sektor industri dan energi primer untuk pembangkit listrik. 
Peningkatan produksi untuk mempertahankan laju peningkatan 
ekspor kemungkinan akan terkendala dengan makin kuatnya 
dorongan pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kebutuhan 
dalam negeri.

Dengan semakin mahalnya harga BBM, beberapa sektor seperti 
rumah tangga, industri, komersial dan transportasi mulai beralih 
menggunakan gas bumi yang relatif lebih efisien dan ramah 
lingkungan. Selain sebagai bahan bakar, gas bumi juga digunakan 
sebagai bahan baku seperti pada industri pupuk. Pada tahun 2030, 
permintaan gas bumi berdasarkan skenario BAU diperkirakan akan 
meningkat menjadi 125,7 juta TOE, naik dari 16,2 juta TOE pada 
tahun 2011 atau tumbuh 11,4 persen per tahun.

Gambar 4.10 Produksi, Ekspor dan Impor Batubara (Skenario BAU)
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Sektor industri merupakan pengguna gas bumi yang paling besar 
dengan pangsa 74,3 persen pada tahun 2011 dan 73,8 persen pada 
tahun 2030. Sektor berikutnya yang banyak menggunakan gas bumi 
adalah non energi dengan pangsa 24,6 persen pada tahun 2011 
dan 25,6 persen pada tahun 2030. Laju permintaan gas bumi pada 
sektor non energi diprediksi lebih tinggi sektor-sektor yang lain. Laju 
permintaan gas bumi sektor komersial, rumah tangga dan transportasi 
pada tahun 2011 masing-masing 0,9 persen, 0,1 persen dan 0,1 
persen, pada tahun 2030 menjadi 0,5 persen, 0,03 persen dan 0,04 
persen. 

Gas bumi saat ini merupakan jenis energi primer utama ketiga di 
Indonesia, setelah minyak bumi dan batubara, dengan pangsa sekitar 
15 persen. Pasokan gas bumi berasal dari lapangan minyak dan 
gas dalam negeri. Dimasa lalu produksi gas bumi sebagian besar 
dimanfaatkan untuk ekspor dalam bentuk LNG dan gas pipa. Dengan 
makin meningkatnya permintaan energi dalam negeri, sedangkan 
harga minyak cenderung meningkat maka permintaan gas bumi 
dalam negeri juga diperkirkan akan terus meningkat.

Gambar 4.11 Permintaan Gas bumi Menurut Sektor (Skenario BAU)
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Berdasarkan skenario BAU, pasokan gas bumi pada periode 2011-
2030 akan tumbuh rata-rata 5,2 persen per tahun, dari 33,8 juta TOE 
pada tahun 2011 menjadi 93,5 juta TOE pada tahun 2030. Produksi, 
ekspor dan impor gas bumi untuk skenario BAU diperlihatkan pada 
Gambar 4.12. 

Gambar 4.12 Produksi, Ekspor dan Impor Gas Bumi (Skenario BAU)
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Bab V
Pembahasan Hasil Simulasi

V.1. Analisis Batubara

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian I.3 bahwa kajian ini 
melakukan simulasi yang didasarkan pada lima skenario batubara, 
yaitu :

1. Skenario LEAP : skenario yang berbasis proyeksi pasokan dan 
kebutuhan batubara dari Model LEAP;

2. Skenario Exp 60% – Dom Serap : skenario penetapan pagu rasio 
ekspor terhadap produksi di level tertentu (60 persen dari total 
suplai batubara) yang diikuti oleh penyerapan secara sempurna 
oleh sektor industri domestik;

3. Skenario Exp 60% – Dom Tdk Serap : skenario penetapan pagu 
rasio ekspor terhadap produksi di level tertentu (60 persen dari 
total suplai batubara) yang tidak diikuti oleh penyerapan secara 
sempurna oleh sektor industri domestik;

4. Skenario Prod Control – Exp Turun : skenario pengendalian 
produksi dimana produksi dipatok sebesar 400 juta ton terhitung 
sejak tahun 2014 yang diikuti oleh kenaikan konsumsi domestik 
tetapi mengakibatkan penurunan ekspor;

5. Skenario Prod Control – Cons Turun : skenario pengendalian 
produksi dimana produksi dipatok sebesar 400 juta ton terhitung 
sejak tahun 2014 yang diikuti oleh kenaikan ekspor tetapi 
mengakibatkan penurunan konsumsi domestik.

Economic shock atau perlakukan khusus terhadap perekonomian 
yang diberlakukan pada skenario 1, 2 dan 3 adalah kenaikan nilai 
pasokan tahunan batubara Indonesia selama periode tahun 2014-
2030. Pasokan batubara adalah penjumlahan produksi dan impor 
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batubara. Grafik di bawah ini menggambarkan proyeksi kenaikan 
volume pasokan batubara nasional selama periode 2014-2030 
berdasarkan model LEAP.

Integrasi hasil proyeksi model LEAP dengan model Input-Output 2005 
memerlukan proses monetisasi. Proses monetisasi volume pasokan 
batubara yang dihasilkan oleh LEAP membutuhkan proyeksi harga 
batubara selama periode 2014-2030. Dalam hal ini, monetisasi 
volume pasokan batubara dilakukan menggunakan proyeksi harga 
ekspor dan harga domestik batubara yang didasarkan atas trend 
historis kenaikan harga batubara selama periode 2000-2011 yang 
dikombinasikan dengan outlook harga batubara yang dilakukan oleh 
Dana Moneter Internasional (IMF).  Hasil proyeksi harga dapat dilihat 
pada grafik dibawah ini.

Gambar 5.1 Poyeksi pasokan batubara nasional selama periode  
   2014-2030
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Pasokan batubara ada yang dialokasikan untuk permintaan ekspor 
dan ada yang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik, dengan 
demikian memilih dalam memonetisasi pasokan batubara nasional  
digunakan nilai rata-rata tertimbang harga ekspor dan harga domestik 
batubara. Proyeksi harga batubara pada grafik diatas menggunakan 
satuan nilai uang US Dollar yang kemudian dikonversi ke dalam nilai 
mata uang Rupiah dengan asumsi nilai tukar rupiah stabil di level Rp 
11.000,- per US Dollar. 

Gambar 5.2 Perkembangan dan proyeksi harga batubara

Gambar 5.3   Nilai pasokan dan pertumbuhan pasokan batubara   
                nasional selama periode 2014-2030
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Grafik diatas menunjukkan nilai pasokan dan nilai pertumbuhan 
pasokan batubara nasional selama periode 2014-2030 yang 
merupakan hasil dari proses monetisasi sebagaimana yang telah 
dijelaskan sebelumnya. Yang dijadikan economic shock dalam 
simulasi Input-Output adalah nilai pertumbuhan pasokan batubara 
nasional selama periode 2014-2030 (garis merah). Selama periode 
2014-2030, nilai pasokan batubara nasional tumbuh sebesar Rp. 
583.903.373.000.000.

Sedangkan untuk skenario 4, karena tidak ada pertambahan produksi 
batubara mengingat produksi batubara nasional dipatok sebesar 
432 juta ton per tahun mulai tahun 2019, maka economic shock 
berupa penurunan nilai ekspor dan kenaikan nilai konsumsi domestik 
batubara selama periode 2014-2030 sebagaimana yang dapat dilihat 
pada dua grafik dibawah ini. Total kenaikan nilai konsumsi domestik 
dan kenaikan nilai ekspor batubara selama periode 2014-2030 
masing-masing sebesar Rp. 183 triliun dan Rp. 201 triliun. Proses 
monetisasi dilakukan dengan mengalikan volume kenaikan ekspor 
batubara dengan harga ekspor dan kenaikan volume konsumsi 
domestik batubara dengan harga domestik.

Gambar 5.4 Trend Ekspor dan Konsumsi Batubara 2014-1030
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Untuk skenario 5, karena tidak ada pertambahan produksi batubara 
mengingat produksi batubara nasional dipatok sebesar 432 juta 
ton per tahun mulai tahun 2019, maka economic shock-nya berupa 
stagnasi nilai konsumsi domestik batubara selama periode 2014-2030 
sebagaimana yang dapat dilihat pada dua grafik dibawah ini. Total 
kenaikan nilai konsumsi domestik dan kenaikan nilai ekspor batubara 
selama periode 2014-2030 masing-masing sebesar Rp. 44 triliun dan 
Rp. 331 triliun.  Proses monetisasi dilakukan dengan mengalikan 
volume kenaikan ekspor batubara dengan harga ekspor dan kenaikan 
volume konsumsi domestik batubara dengan harga domestik.

Gambar 5.6  Trend ekspor dan konsumsi batubara dengan asumsi  
      kuota produksi 400 juta ton mulai 2019
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Berikut ini akan diuraikan perbandingan kelima skenario tersebut 
di atas dilihat dari dampaknya terhadap kenaikan nilai output, nilai 
pendapatan rumah tangga, nilai keuntungan perusahaan, nilai 
penerimaan pajak pemerintah, dan penciptaan lapangan kerja selama 
periode 2014-2030.

V.1.1. Dampak Terhadap Pertumbuhan Output Perekonomian

Dilihat dari sisi dampak terhadap kenaikan nilai output perekonomian, 
hasil simulasi dengan menggunakan kelima skenario di atas 
menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu :

• Pengendalian ekspor batubara lebih baik dibandingkan 
pengendalian produksi batubara. Hal ini dapat dilihat dari nilai 
kenaikan output kelompok skenario pengendalian ekspor (LEAP, 
Exp 60% - Dom Serap, dan Exp 60% - Dom Stagnan) jauh lebih 
tinggi dibandingkan nilai pertumbuhan output kelompok skenario 
pengendalian produksi (Prod Control – Exp Turun dan Prod 
Control – Cons Stag).  

• Penetapan pagu ekspor sebesar 60 persen dari total pasokan 
batubara yang diikuti oleh kemampuan sektor pengguna batubara 
domestik untuk menyerap setiap kelebihan produksi akibat 
pembatasan rasio ekspor terbukti menghasilkan nilai pertumbuhan 
output yang tertinggi.

Gambar 5.7 Trend nilai dan pertumbuhan ekspor dan konsumsi batubara
       dengan asumsi kuota produksi 400 juta ton mulai 2019
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• Pada kasus pengendalian produksi batubara yang diikuti 
oleh stagnasi konsumsi domestik terbukti menghasilkan nilai 
pertumbuhan output yang paling rendah.

   Tabel 5.1 Dampak pembatasan ekspor dan pengendalian batubara   

         terhadap output perekonomian per tahun

Gambar 5.8  Dampak pembatasan ekspor dan pengendalian batubara
       terhadap output perekonomian total selama 2014-2030
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V.1.2. Dampak Terhadap Kenaikan Pendapatan Rumah Tangga

Dilihat dari sisi kenaikan pendapatan rumah tangga, hasil simulasi 
menghasilkan beberapa temuan yaitu :
• Pengendalian ekspor batubara lebih baik dibandingkan 

pengendalian produksi batubara. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan 
pendapatan rumah tangga kelompok skenario pengendalian 
ekspor (LEAP, Exp 60% - Dom Serap, dan Exp 60% - Dom Tdk 
Serap) jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan 
rumah tangga kelompok skenario pengendalian produksi (Prod 
Control – Exp Turun dan Prod Control – Cons Stag).  

• Penetapan pagu ekspor sebesar 60 persen dari total pasokan 
batubara yang diikuti oleh kemampuan sektor pengguna 
batubara domestik untuk menyerap setiap kelebihan produksi 
akibat pembatasan rasio ekspor terbukti menghasilkan kenaikan 
pendapatan rumah tangga yang tertinggi.

• Pada kasus pengendalian produksi batubara yang diikuti oleh 
stagnasi konsumsi domestik terbukti menghasilkan kenaikan 
pendapatan rumah tangga yang paling rendah.

 

Gambar 4.2 Dampak pembatasan ekspor dan pengendalian produksi
batubara terhadap pendapatan rumah tangga total selama 2014-2030
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  Tabel 5.2 Dampak pembatasan ekspor dan pengendalian batubara  

terhadap pendapatan rumah tangga per tahun

V.1.3. Dampak Terhadap Kenaikan Laba Perusahaan

Dilihat dari sisi kenaikan laba perusahaan, hasil simulasi menghasilkan 
beberapa temuan yaitu :

• Pengendalian ekspor batubara lebih baik dibandingkan 
pengendalian produksi batubara. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan 
laba perusahaan kelompok skenario pengendalian ekspor (LEAP, 
Exp 60% - Dom Serap, dan Exp 60% - Dom Tdk Serap) jauh 
lebih tinggi dibandingkan kenaikan laba perusahaan kelompok 
skenario pengendalian produksi (Prod Control – Exp Turun dan 
Prod Control – Cons Stag). 

 
• Penetapan pagu ekspor sebesar 60 persen dari total pasokan 

batubara yang diikuti oleh kemampuan sektor pengguna batubara 
domestik untuk menyerap setiap kelebihan produksi akibat 
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pembatasan rasio ekspor terbukti menghasilkan kenaikan laba 
perusahaan yang tertinggi.

• Pada kasus pengendalian produksi batubara yang diikuti oleh 
stagnasi konsumsi domestik terbukti menghasilkan kenaikan laba 
perusahaan yang paling rendah.

 
 Tabel 5.3 Dampak pembatasan ekspor dan pengendalian produksi   

batubara terhadap laba perusahaan per tahun

Gambar 5.10  Dampak pembatasan ekspor dan pengendalian produksi
        batubara terhadap laba perusahaan total selama 2014-2030
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V.1.4. Dampak Terhadap Kenaikan Penerimaan Pajak   
 Pemerintah

Dilihat dari sisi Kenaikan Penerimaan Pajak Pemerintah, hasil simulasi 
menghasilkan beberapa temuan yaitu :

• Pengendalian ekspor batubara lebih baik dibandingkan 
pengendalian produksi batubara. Hal ini dapat dilihat dari Kenaikan 
Penerimaan Pajak Pemerintah kelompok skenario pengendalian 
ekspor (LEAP, Exp 60% - Dom Serap, dan Exp 60% - Dom Tdk 
Serap) yang jauh lebih tinggi dibandingkan Kenaikan Penerimaan 
Pajak Pemerintah kelompok skenario pengendalian produksi 
(Prod Control – Exp Turun dan Prod Control – Cons Stag).  

• Penetapan pagu ekspor sebesar 60 persen dari total pasokan 
batubara yang diikuti oleh kemampuan sektor pengguna 
batubara domestik untuk menyerap setiap kelebihan produksi 
akibat pembatasan rasio ekspor terbukti menghasilkan Kenaikan 
Penerimaan Pajak Pemerintah yang tertinggi.

• Pada kasus pengendalian produksi batubara yang diikuti oleh 
stagnasi konsumsi domestik terbukti menghasilkan Kenaikan 
Penerimaan Pajak Pemerintah yang paling rendah.

Gambar 5.10  Dampak pembatasan ekspor dan pengendalian produksi
batubara terhadap penerimaan pajak pemerintah total selama 2014-2030
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  Tabel 5.4 Dampak pembatasan ekspor dan pengendalian produksi batubara 

 terhadap penerimaan pajak pemerintah per tahun

V.1.5. Dampak Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja

Dilihat dari sisi penciptaan lapangan kerja, hasil simulasi menghasilkan 
beberapa temuan yaitu :

• Pengendalian ekspor batubara lebih baik dibandingkan 
pengendalian produksi batubara. Hal ini dapat dilihat dari 
penciptaan lapangan kerja kelompok skenario pengendalian 
ekspor (LEAP, Exp 60% - Dom Serap, dan Exp 60% - Dom Tdk 
Serap) yang jauh lebih tinggi dibandingkan penciptaan lapangan 
kerja kelompok skenario pengendalian produksi (Prod Control – 
Exp Turun dan Prod Control – Cons Stag).

  
• Penetapan pagu ekspor sebesar 60 persen dari total pasokan 

batubara yang diikuti oleh kemampuan sektor pengguna batubara 
domestik untuk menyerap setiap kelebihan produksi akibat 
pembatasan rasio ekspor terbukti menghasilkan penciptaan 
lapangan kerja yang tertinggi.
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• Pada kasus pengendalian produksi batubara yang diikuti oleh 
stagnasi konsumsi domestik terbukti menghasilkan penciptaan 
lapangan kerja yang paling rendah.

  Tabel 5.5 Dampak pembatasan ekspor dan pengendalian produksi batubara 

 terhadap penciptaan lapangan kerja per tahun

Gambar 5.12  Dampak pembatasan ekspor dan pengendalian produksi batubara   
        terhadap penciptaan lapangan kerja total selama 2014-2030
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V.2. Analisis Gas

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian I.3 bahwa kajian ini 
melakukan simulasi yang didasarkan pada dua macam skenario gas, 
yaitu :

a. Skenario LEAP : skenario yang berbasis proyeksi pasokan dan 
kebutuhan gas dengan menggunakan Model LEAP;

b. Skenario zero export : diasumsikan tidak ada gas yang diekspor 
ke luar negeri karena semua pasokan gas dialokasikan untuk 
pemenuhan konsumsi gas oleh sektor ekonomi domestik. 
Skenario ini didasarkan atas kondisi suplai dan permintaan gas 
yang digambarkan oleh model LEAP dimana dalam kurun waktu 
2013-2030 produksi gas terus menurun dan di satu sisi konsumsi 
gas domestik terus mengalami peningkatan. Akibatnya impor 
gas terus mengalami peningkatan. Pada kondisi seperti ini maka 
pilihan rasional bagi pemerintah adalah mengalokasikan semua 
ekspor gas untuk keperluan domestik. Skenario ini tentunya bisa 
dilaksanakan jika Pemerintah telah menghentikan semua kontrak 
jual beli gas jangka panjang dengan negara-negara importir. 

Economic shock yang digunakan pada kedua skenario di atas adalah 
kenaikan nilai suplai tahunan gas Indonesia selama periode tahun 
2013-2030. Grafik di bawah ini menggambarkan trend kenaikan 
nilai suplai gas nasional selama periode 2013-2030 yang telah 
dimonetisasi dengan menggunakan asumsi harga gas sebesar US$ 
15 per MMBTU.
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V.2.1. Dampak Terhadap Pertumbuhan Output Perekonomian

Dilihat dari sisi pertumbuhan output perekonomian, hasil simulasi 
menghasilkan beberapa temuan yaitu :

• Skenario berdasarkan proyeksi LEAP menghasilkan nilai kenaikan 
output yang lebih rendah dibandingkan nilai kenaikan output yang 
dihasilkan oleh skenario zero export.

• Economic Gain yang dihasilkan dari penerapan kebijakan zero 
export gas mengikuti pola pergerakan kenaikan nilai suplai 
gas alam Indonesia selama periode proyeksi 2013-2030, yaitu 
meningkat selama periode 2013-2023 lalu menurun tajam selama 
2023-2026 untuk kemudian meningkat secara konsisten hingga 
akhir periode proyeksi ditahun 2030.

• Skenario zero gas export juga memberikan manfaat ekonomi 
tambahan dalam bentuk penghematan devisa sebesar US$ 4,9 
miliar per tahun selama periode 2013-2030.

Gambar 5.13  Trend kenaikan nilai suplai gas nasional selama periode
     2013-2030
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Gambar 5.14  Dampak terhadap output perekonomian per tahun selama  
       2014-2030 menurut skenario
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V.2.2. Dampak Terhadap Kenaikan Pendapatan Rumah Tangga

Dilihat dari sisi kenaikan pendapatan rumah tangga, hasil simulasi 
menghasilkan beberapa temuan yaitu :

• Skenario berdasarkan proyeksi LEAP menghasilkan nilai kenaikan 
pendapatan rumah tangga yang lebih rendah dibandingkan nilai 
kenaikan pendapatan rumah tangga yang dihasilkan oleh skenario 
zero export.

• Economic Gain yang dihasilkan dari penerapan kebijakan zero 
export gas mengikuti pola pergerakan kenaikan nilai suplai 
gas alam Indonesia selama periode proyeksi 2013-2030, yaitu 
meningkat selama periode 2013-2023 lalu menurun tajam selama 
2023-2026 untuk kemudian meningkat secara konsisten hingga 
akhir periode proyeksi ditahun 2030.

• Skenario zero gas export juga memberikan manfaat ekonomi 
tambahan dalam bentuk penghematan devisa sebesar US$ 4,9 
miliar per tahun selama periode 2013-2030.

Gambar 5.15  Dampak terhadap pendapatan rumah tangga total selama 
        2014-2030 menurut skenario
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V.1.3. Dampak Terhadap Kenaikan Laba Perusahaan

Dilihat dari sisi kenaikan laba perusahaan, hasil simulasi menghasilkan 
beberapa temuan yaitu :

• Skenario berdasarkan proyeksi LEAP menghasilkan nilai kenaikan 
laba perusahaan yang lebih rendah dibandingkan nilai kenaikan 
pendapatan rumah tangga yang dihasilkan oleh skenario zero 
export.

• Economic Gain yang dihasilkan dari penerapan kebijakan zero 
export gas mengikuti pola pergerakan kenaikan nilai suplai 
gas alam Indonesia selama periode proyeksi 2013-2030, yaitu 
meningkat selama periode 2013-2023 lalu menurun tajam selama 
2023-2026 untuk kemudian meningkat secara konsisten hingga 
akhir periode proyeksi ditahun 2030.

• Skenario zero gas export juga memberikan manfaat ekonomi 
tambahan dalam bentuk penghematan devisa sebesar US$ 4,9 
miliar per tahun selama periode 2013-2030.



63

Gambar 5.16  Dampak terhadap laba perusahaan per tahun selama 
        2014-2030 menurut skenario
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V.2.4. Dampak Terhadap Kenaikan Penerimaan Pajak   
 Pemerintah

Dilihat dari sisi Kenaikan Penerimaan Pajak Pemerintah, hasil simulasi 
menghasilkan beberapa temuan yaitu :

• Skenario berdasarkan proyeksi LEAP menghasilkan nilai kenaikan 
penerimaan pajak pemerintah yang lebih rendah dibandingkan 
nilai kenaikan penerimaan pajak pemerintah yang dihasilkan oleh 
skenario zero export.

• Economic Gain yang dihasilkan dari penerapan kebijakan zero 
export gas mengikuti pola pergerakan kenaikan nilai suplai 
gas alam Indonesia selama periode proyeksi 2013-2030, yaitu 
meningkat selama periode 2013-2023 lalu menurun tajam selama 
2023-2026 untuk kemudian meningkat secara konsisten hingga 
akhir periode proyeksi ditahun 2030.

• Skenario zero gas export juga memberikan manfaat ekonomi 
tambahan dalam bentuk penghematan devisa sebesar US$ 4,9 
miliar per tahun selama periode 2013-2030.

Gambar 5.17  Dampak terhadap penerimaan pajak pemerintah total  
                       selama 2014-2030 menurut skenario
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V.2.5. Dampak Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja

Dilihat dari sisi penciptaan lapangan kerja, hasil simulasi menghasilkan 
beberapa temuan yaitu :

• Skenario berdasarkan proyeksi LEAP menghasilkan kenaikan 
penyediaan lapangan kerja yang lebih rendah dibandingkan 
kenaikan penyediaan lapangan kerja yang dihasilkan oleh 
skenario zero export.

• Economic Gain yang dihasilkan dari penerapan kebijakan zero 
export gas mengikuti pola pergerakan kenaikan nilai suplai 
gas alam Indonesia selama periode proyeksi 2013-2030, yaitu 
meningkat selama periode 2013-2023 lalu menurun tajam selama 
2023-2026 untuk kemudian meningkat secara konsisten hingga 
akhir periode proyeksi ditahun 2030.

• Skenario zero gas export juga memberikan manfaat ekonomi 
tambahan dalam bentuk penghematan devisa
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Gambar 5.19  Dampak terhadap penciptaan lapangan kerja total
        selama 2014-2030 menurut skenario

Tabel 5.10  Dampak terhadap penciptaan lapangan kerja per tahun 
          selama 2014-2030 menurut skenario
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Bab VI
Kesimpulan Dan Rekomendasi Kebijakan

VI.1 Kesimpulan

1. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa analisis input output dapat 
digunakan untuk mengestimasi besaran biaya dan manfaat dari 
penerapan kebijakan pembatasan ekspor batubara dan gas alam. 

 
2. Kebijakan pengendalian produksi batubara sebagai alternatif 

dari kebijakan pembatasan ekspor batubara dapat memberikan 
manfaat terhadap konservasi alam dan konservasi cadangan 
batubara nasional. Akan tetapi kebijakan pengendalian produksi 
batubara memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih kecil 
dibandingkan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan 
pembatasan ekspor. Bahkan manfaat ekonomi dari kebijakan 
pengendalian produksi batubara akan bernilai negatif jika 
kebijakan ini diikuti oleh kenaikan ekspor dan penurunan konsumsi 
domestik. 

 
3. Proyeksi dari Model LEAP menggambarkan penurunan produksi 

gas dan kenaikan konsumsi gas domestik secara konsisten yang 
berdampak pada kenaikan impor gas selama periode 2013-2030.  
Pada kondisi seperti ini maka pilihan rasional bagi pemerintah 
adalah mengalokasikan semua ekspor gas untuk keperluan 
domestik. 

4. Kebijakan zero export  gas tidak hanya memberikan 
manfaat ekonomi yang lebih besar  dibandingkan kebijakan  
mempertahankan ekspor gas, tetapi kebijakan ini juga mampu 
menghemat devisa Negara sebesar US$ 4,9 miliar per 
tahun selama periode 2013-2030. Skenario ini tentunya bisa 
dilaksanakan jika pemerintah telah menghentikan semua kontrak 
jual beli gas jangka panjang dengan negara-negara importir. 
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5. Manfaat ekonomi sebagaimana telah dijelaskan di atas bisa 
menjadi negatif jika terjadi keterlambatan dalam meningkatkan 
konsumsi gas dan batubara domestik. Keterlambatan ini dapat 
terjadi diantaranya akibat keterbatasan infrastruktur distribusi dan 
proses re-negosiasi kontrak gas dan batubara yang memakan 
waktu. Semakin lama keterlambatan realisasi dan semakin tinggi 
tingkat discount rate yang berlaku di pasar keuangan nasional, 
maka kebijakan pembatasan ekspor batubara dan gas alam 
dapat memberikan negative economic value yang semakin besar 
kepada perekonomian nasional. 

V.I.2 Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah harus segera menerapkan pembatasan ekspor gas 
mengingat semakin tingginya impor gas sebagai akibat kenaikan 
konsumsi domestik yang tidak diimbangi dengan kenaikan 
produksi gas.

2. Pemerintah harus segera memberlakukan pembatasan produksi 
batubara yang diimbangi dengan upaya meningkatkan persentase 
konsumsi domestik untuk mempertahankan nilai manfaat ekonomi 
yang positif. Kesuksesan dari kebijakan ini akan menjadikan 
Indonesia mampu menciptakan harmonisasi antara kelestarian 
alam dan konservasi sumber daya alam dengan pencapaian 
manfaat ekonomi.
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