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Ekspor Batubara Mentah Indonesia
Batubara merupakan salah satu komoditas tambang yang banyak dimanfaatkan untuk
berbagai kebutuhan. Pemanfaatan batubara domestik banyak digunakan sebagai batubara
termal, batubara juga dimanfaatkan di berbagai pabrik seperti pabrik semen, tekstil, baja,
smelter, dan sebagainya (Widayat dkk, 2021:58). Pemanfaatan batubara pada berbagai sektor,
kemudian mempengaruhi permintaan batubara. Akan tetapi, tidak semua negara dapat
memproduksi batubara, hal ini yang kemudian mendorong impor batubara dari negara
penghasil batubara seperti Indonesia.
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Dengan jumlah produksi batubara yang tinggi, hal ini kemudian memungkinkan Indonesia
untuk melakukan ekspor batubara ke berbagai negara.
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Secara umum ekspor komoditas batubara Indonesia merupakan batubara mentah. Hal ini
kemudian merugikan Indonesia dikarenakan batubara dapat diolah menjadi barang setengah
jadi atau barang jadi sehingga mendapatkan nilai tambah yang menguntungkan Indonesia
sebagai negara produsen dan juga pengekspor batubara.
Kendala Hilirisasi Industri Batubara Nasional
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk nilai tambah pada komoditas
batubara adalah dengan membentuk hilirisasi industri batubara. Hilirisasi industri batubara
akan memiliki dampak berganda seperti meningkatkan ketahanan energi nasional, menekan
impor LPG, menambah devisa negara, memperluas lapangan kerja (Faizal. 2021). Akan
tetapi terdapat beberapa faktor seperti faktor teknologi dan faktor ekonomi yang menghambat
hilirisasi industri batubara (Mulyana. 2020).
Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law Sebagai Pendukung Hilirisasi Industri
Batubara Nasional
Permasalahan faktor teknologi dan faktor ekonomi yang menghambat hilirisasi industri
batubara nasional saling memiliki keterkaitan. Upaya pengembangan teknologi
membutuhkan ketersediaan modal untuk mendukung pengembangan teknologi pendukung
hilirisasi industri batubara nasional. Dengan melihat kebutuhan modal untuk mendukung
pengembangan teknologi guna mendukung hilirisasi industri batubara, maka salah satu

bentuk dukungan pemerintah Indonesia adalah dengan mempermudah arus investasi pada
sektor pertambangan khususnya pada industri batubara.
Sektor pertambangan memerlukan investasi dalam jumlah besar berbagai keperluan. Selain
itu, investasi pertambangan dikeluarkan untuk jangka waktu lama (Rosyid dkk, 2020:12).
Upaya pemerintah untuk mendorong investasi pada sektor pertambangan seperti batubara
adalah dengan membentuk Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan
Omnibus Law Cipta Kerja.
Bentuk insentif yang diberikan melalui Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law Cipta
Kerja untuk mendukung hilirisasi industri batubara nasional terdiri dari insentif non-fiskal
dan insentif fiskal. Insentif non-fiskal diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan, yang
dapat diperpanjang hingga umur cadangan tambang bagi hilirisasi batubara yang terintegrasi,
dan insentif fiskal berupa pemberian royalti 0% (Mulyana. 2020). Pemerintah menjadikan
UU Minerba dan Omnibus Law Cipta Kerja sebagai instrumen penting untuk mendorong
adanya investasi untuk mendukung hilirisasi sektor industri tambang batubara.
Kesimpulan
Upaya untuk membentuk hilirisasi pada industri batubara menjadi penting bagi Indonesia, hal
ini dikarenakan hilirisasi akan memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai negara
produsen dan eksportir batubara. Upaya hilirisasi sektor industri batubara membutuhkan
dukungan dalam bentuk investasi, oleh karena itu pemerintah telah membentuk UU Minerba
dan Ominubus Law Cipta Kerja yang akan mempermudah investasi untuk mendukung
hilirisasi industri batubara nasional.
Di masa yang akan datang, hilirisasi sektor industri batubara akan menjadi penting bagi
Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah di masa yang akan
datang akan berorientasi pada dukungan hilirisasi industri batubara.
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