Pentingnya Teknologi Gasifikasi Dalam Mendukung Kebijakan Peningkatan Nilai
Tambah Batubara di Indonesia
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah sumber
daya batubara. Menurut data dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, sumber daya serta cadangan batubara di Indonesia pada tahun 2020 masing-masing
adalah sebesar 143,73 miliar ton dan 38,81 miliar ton. Sumber daya dan cadangan tersebut
didominasi oleh batubara berperingkat rendah hingga sedang (Badan Geologi, 2020).
Sementara itu, penggunaan batubara dalam lingkup domestik didominasi sebagai batubara
termal yang digunakan untuk keperluan bahan bakar di PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga
Uap). Batubara juga digunakan pada bidang industri lain seperti pabrik semen, pabrik tekstil,
pabrik baja, maupun smelter yang tentunya dengan jumlah yang lebih sedikit. Namun,
penggunaan batubara secara non-konvensional seperti teknologi gasifikasi maupun pencairan
dalam skala besar industri masih belum diterapkan. Padahal, penggunaan batubara secara nonkonvensional menjadi pilihan yang cukup menarik guna mendukung kebutuhan akan energi
nasional. Seperti yang kita ketahui, penggunaan batubara termal secara konvensional juga
selalu memperoleh penolakan, terutama dalam hal yang menyangkut isu lingkungan. Oleh
karena itu, penggunaan batubara secara non-konvensional menjadi tantangan dan peluang yang
perlu dikembangkan kedepannya (Widayat et al., 2021).
Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah dari batubara. Hal
ini dapat dilihat dalam pasal 94 ayat 1 PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana pemerintah mewajibkan pemegang IUP
Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi batubara untuk mengolah dan meningkatkan
nilai tambah batubara. Bahkan, pemerintah juga memberikan perlakuan khusus berupa 0%
royalti bagi pelaku usaha yang meningkatkan nilai tambah batubara seperti yang tertera pada
pasal 128A UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun tujuan dari kebijakan ini
adalah untuk meningkatkan nilai dari komoditas batubara sendiri, menjaga ketahanan energi
nasional, terserapnya tenaga kerja, serta meningkatkan pendapatan negara (Darsa, 2011).
Menurut (Gasifier et al., 2014), gasifikasi sendiri merupakan bentuk pengolahan bahan baku
berbasis karbon melalui pembakaran tidak sempurna menggunakan metana minor (CH4) serta
gas nitrogen inert guna membersihkan gas sintetis (syngas) terutama dari campuran hidrogen
(H2) dan karbon monoksida (CO). Proses gasifikasi batubara akan menghasilkan gas sintetis
(syngas) yang dapat digunakan untuk memperoleh produk turunan berupa methanol, DME
(Dimethyl Ether), Amonia (NH3), bensin, naphtha, diesel, kerosin, maupun MFO (Marine Fuel
Oil) (Sasongko et al., 2020). Tentunya produk yang dihasilkan dari proses gasifikasi batubara
ini dapat membantu memenuhi kebutuhan akan energi nasional serta menjaga ketahanan energi
nasional Indonesia. Dan diperoleh dari hasil perhitungan bahwa saat dilakukan pengolahan
terlebih dahulu pada batubara sebelum dijual, maka batubara dapat memiliki nilai yang lebih
tinggi, dimana untuk gasifikasi sendiri nilai tambah batubara bisa menjadi 1,1 kali lipat (Darsa,
2011). Teknologi gasifikasi sendiri cocok untuk diterapkan di Indonesia, mengingat bahwa
sumber daya serta cadangan batubara di Indonesia didominasi oleh batubara peringkat rendah
hingga sedang. Batubara peringkat rendah cenderung memiliki reaktivitas yang lebih baik
dibanding batubara peringkat tinggi. Hal ini terjadi karena, batubara peringkat rendah memiliki
konsentrasi yang lebih tinggi pada tempat-tempat yang aktif, memiliki porositas yang lebih

tinggi, serta dispersi pengotor alkali yang lebih seragam yang berperan sebagai katalis bawaan.
Dengan demikian, batubara peringkat rendah dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif
yang lebih baik untuk gasifikasi (Gasifier et al., 2014). Namun, perkembangan teknologi
gasifikasi di Indonesia masih lambat dikarenakan beberapa faktor, di antaranya masih
minimnya investasi di sektor ini, belum jelasnya aturan mengenai tarif di sektor
ketenagalistrikan, serta jaminan akan pasokan batubara dalam negeri (Sasongko et al., 2020).
Sektor energi memang identik dengan nilai investasi yang besar. Seperti yang kita ketahui,
sektor pertambangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memerlukan nilai investasi
yang cukup besar di Indonesia. Investasi tersebut digunakan dalam penyelidikan umum,
kegiatan eksplorasi, kegiatan konstruksi, maupun kegiatan operasi (Rosyid, 2020). Adapun
untuk masalah teknologi gasifikasi sebenarnya bukan masalah mengingat teknologi gasifikasi
sudah diterapkan dalam skala komersial di dunia. Teknologi gasifikasi juga sudah lama dikenal
di Indonesia, dimana berbagai penelitian yang mengarah kepada teknologi gasifikasi telah
dikembangkan disesuaikan dengan spesifikasi maupun karakteristik batubara di Indonesia
(Sasongko et al., 2020).
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa teknologi gasifikasi sangat penting diterapkan
di Indonesia guna mendukung kebijakan peningkatan nilai tambah dari batubara. Selain
didukung dengan ketersedian sumber daya serta cadangan batubara yang banyak, karakteristik
batubara Indonesia juga sangat cocok diterapkan pada teknologi gasifikasi. Teknologi
gasifikasi juga memberikan manfaat tidak hanya meningkatkan nilai tambah dari komoditas
batubara, tetapi juga mampu menjaga ketahanan energi nasional, meningkatkan penyerapan
tenaga kerja, serta meningkatkan pendapatan negara. Agar tujuan tersebut dapat dicapai,
pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM serta kemampuan teknologi melalui riset
maupun bekerja sama dengan negara lain yang telah menerapkan teknologi gasifikasi batubara
serta menciptakan iklim investasi yang baik agar menarik para investor masuk ke Indonesia.
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