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Adalah suatu kenyataan bahwa, cadangan sumber daya energi di Indonesia saat 

ini sudah semakin terbatas. Sebagai gambaran, Indonesia saat ini hanya memiliki 4.300 

juta ton cadangan minyak atau hanya sekitar 0,36% dari total cadangan minyak dunia 

tahun 2006 sebesar 1.208.200 juta ton. Dengan tingkat produksi sebesar 390 juta ton 

per tahun, produksi minyak bumi di Indonesia diperkirakan hanya dapat bertahan dalam 

11 tahun ke depan. 

Tabel 1 

Total Cadangan Sumber Daya Energi Dunia dan Indonesia Tahun 2006 

Cad/ Prod Cad/ Prod Cad/ Prod
Cadangan Produksi (Tahun) Cadangan Produksi (Tahun) Cadangan Produksi (Tahun)

Minyak Bumi
(Dalam Ribuan Juta Barel) 

Dunia 1,197.30     29.29         40.88         1,209.50     29.66         40.78          1,208.20       29.81         40.53           
Indonesia 4.30            0.42           10.24         4.30            0.41           10.49          4.30             0.39           11.03           
Persentase di Indonesia 0.36% 1.43% 0.36% 1.38% 0.36% 1.31%

Gas Alam 
(Milyar Kubik Meter)

Dunia 179,010      2,703         66.23         180,200      2,780         64.82          181,460        2,865         63.34           
Indonesia 2,770          73              37.95         2,480          74              33.51          2,630           74              35.54           
Persentase di Indonesia 1.55% 2.70% 1.38% 2.66% 1.45% 2.58%

Batubara 
(Setara dengan Juta Ton Minyak Bumi)

Dunia 909,064      2,766         328.66       909,064      2,917         311.64        909,064        3,080         295.15         
Indonesia 4,968          81              61.33         4,968          90              55.20          4,968           120            41.40           
Persentase di Indonesia 0.55% 2.93% 0.55% 3.09% 0.55% 3.90%

20062004 2005

 

Sumber : Data Statistik Beyond Petroleum, 2006, diolah 

 

Sementara itu, gas alam yang juga merupakan salah satu sumber energi utama di 

Indonesia hanya memiliki cadangan yang ekuivalen dengan masa produksi selama 35,54 

tahun. Demikian pula batubara, Indonesia saat ini hanya memiliki cadangan yang relatif 

terbatas, yaitu sebesar 4.968 juta ton atau 0,55% dari total cadangan batubara dunia. 

Dengan tingkat produksi mencapai 120 juta ton per tahun, diperkirakan batubara di 

Indonesia dapat diproduksi selama 41,43 tahun.  

Menyadari hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan di 

bidang pengembangan sumber energi alternatif pada awal tahun 2006. Kebijakan 

tersebut tertuang dalam 3 ketentuan, yaitu Perpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang 

Kebijakan Energi Nasional, Perpres No 1/2006 tentang Bahan Bakar Nabati,   dan Inpres 
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No 2/2006 tentang batu bara yang dicairkan sebagai bahan bakar lain. Dengan kebijakan 

tersebut, Pemerintah ingin mendorong peran dunia usaha dalam pengembangan bahan 

bakar alternatif sebagai substitusi terhadap bahan bakar minyak. Salah satu yang 

diinginkan oleh Pemerintah adalah pengembangan batu bara cair. 

Penelitian dan Pengembangan Batu Bara Cair  

Sebagai alternatif untuk menggantikan energi minyak bumi, saat ini telah 

dikembangkan teknologi pencairan batubara sebagai bahan bakar yang hampir setara 

dengan output minyak bumi.  Pengembangan produksi bahan bakar sintetis berbasis 

batu bara pertama kali dilakukan di Jerman tahun 1900-an dengan menggunakan proses 

sintesis Fischer-Tropsch yang dikembangkan Franz Fisher dan Hans Tropsch.  Pada 1930, 

disamping menggunakan metode proses sintesis Fischer-Tropsch, mulai dikembangkan 

pula proses Bergius untuk memproduksi bahan bakar sintesis. Sementara itu, Jepang juga 

melakukan inisiatif pengembangan teknologi pencairan batubara melalui proyek 

Sunshine  tahun 1974 sebagai pengembangan alternatif energi pengganti minyak bumi.  

Pada 1983, NEDO (the New Energy Development Organization), organisasi yang 

memfokuskan diri dalam pengembangan teknologi untuk menghasilkan energi baru juga 

berhasil mengembangkan suatu teknologi pencairan batubara bituminous dengan 

menggunakan tiga proses, yaitu solvolysis system, solvent extraction system dan direct 

hydrogenation to liquefy bituminous coal sebagaimana terlihat di Gambar 1.  

Selanjutnya ketiga proses tersebut terintegrasi dalam proses NEDOL (NEDO 

Liquefaction), suatu proses pencairan batubara yang dikembangkan oleh NEDO, dengan 

tujuan untuk mendapatkan hasil pencairan yang lebih tinggi.  

Seiring dengan berjalannya waktu, Peneliti NEDO mengidentifikasi bahwa 

cadangan batubara di dunia pada umumnya tidak berkualitas baik, bahkan setengahnya 

merupakan batubara dengan kualitas rendah, seperti: sub-bituminous coal dan brown 

coal. Kedua jenis batubara tersebut lebih banyak didominasi oleh kandungan air. Peneliti 

Jepang kemudian mulai mengembangkan teknologi untuk menjawab tantangan ini agar 

kelangsungan energi di Jepang tetap terjamin, yaitu dengan mengubah kualitas batubara 

yang rendah menjadi produk yang berguna secara ekonomis dan dapat menghasilkan 

bahan bakar berkualitas serta ramah lingkungan. Dikembangkanlah proses pencairan 

batubara dengan nama Brown Coal Liquefaction Technology (BCL), dengan langkah-

langkah yang dijelaskan pada Gambar 2.  
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Gambar 1 
Filosofi Pengembangan Batubara Cair pada Proses NEDO Liquefaction (NEDOL) 

 

Langkah pertama adalah memisahkan air secara efisien dari batubara yang 

berkualitas rendah. Langkah kedua melakukan proses pencairan di mana hasil produksi 

minyak yang dicairkan ditingkatkan dengan menggunakan katalisator, kemudian 

dilanjutkan dengan proses hidrogenasi di mana heteroatom (campuran sulfur-laden, 

campuran nitrogen-laden, dan lain lain) pada minyak batubara cair dipisahkan untuk 

memperoleh bahan bakar bermutu tinggi, kerosin, dan bahan bakar lainnya. Kemudian  

sisa dari proses tersebut (debu dan unsur sisa produksi lainnya) dikeluarkan.  

Kelebihan Batu Bara Cair  

Dalam perkembangannya, para peneliti telah melakukan berbagai terobosan 

teknologi untuk menghasilkan batubara cair yang berkualitas. Dengan demikian, 

pengembangan batu bara cair ini akan menjadi suatu industri yang prospektif bagi 

pelaku usaha untuk  berinvestasi karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain : 

1. Harga produksi lebih murah, yaitu setiap barel batu bara cair  membutuhkan biaya 

produksi yang tidak lebih dari US$15 per barel. Bandingkan dengan biaya produksi 

rata-rata minyak bumi yang berlaku di dunia saat ini yang mencapai US$23 per barel.  

2. Jenis batu bara yang dapat dipergunakan adalah batu bara yang berkalori rendah 

(low rank coal), yakni kurang dari 5.100 kalori,  yang selama ini kurang diminati 

pasaran.  
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Gambar 2 

Alur Pemrosesan Batubara Cair melalui 

Proses Brown Coal Liquefaction  (BCL) Technology  

 

 

3. Setiap satu ton batu bara padat yang diolah dalam reaktor Bergius dapat 

menghasilkan 6,2 barel bahan bakar minyak sintesis berkualitas tinggi. Bahan ini 

dapat  dipergunakan sebagai bahan pengganti bahan bakar pesawat jet (jet fuel), 

mesin diesel (diesel fuel), serta gasoline dan bahan bakar minyak biasa.  

4. Teknologi pengolahannya juga lebih ramah lingkungan. Dari pasca produksinya tidak 

ada proses pembakaran, dan tidak dihasilkan gas CO2. Kalaupun menghasilkan 

limbah (debu dan unsur sisa produksi lainnya), masih dapat dimanfaatkan untuk 

bahan baku campuran pembuatan aspal. Bahkan sisa gas hidrogen masih laku dijual 

untuk dimanfaatkan menjadi bahan bakar. 

5. Bila teknologi dan biaya produksi batu bara cair tersebut dianggap tidak kompetitif 

lagi, perusahaan dapat berkonsentrasi penuh memperoduksi gas hidrogen dan 

tenaga listrik yang masih memiliki prospek sangat cerah. Karena dengan 

memanfaatkan Panel Surya berteknologi tinggi (Photovoltaic), energi matahari yang  

mampu ditangkap adalah 100 kali lipat dibandingkan dengan panel biasa. Setiap 
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panel dapat menghasilkan daya sebesar satu megawatt, dengan biayanya hanya US$ 

5 atau 100 kali lebih murah dibandingkan dengan menggunakan instalasi panel surya 

yang biasa.    

Prospek Batu Bara Cair Dunia Di Masa Depan  

Melihat kondisi kelangkaan energi minyak bumi dimasa depan, China melakukan 

inisiatif langkah-langkah konkrit melakukan penelitian dan pengembangan teknologi 

pencairan batu bara. Sementara itu NEDO, sebagai bagian dari program kerjasama 

Internasional telah melakukan instalasi peralatan pencairan batubara di China pada 1982 

sebagai bagian dari uji coba pencairan batu bara China, termasuk melakukan eksplorasi 

katalis untuk proses pencairan batubara serta pengembangan kemampuan sumber daya 

manusia. Sejak tahun 1987, pemerintah China telah menawarkan NEDO untuk melakukan 

uji kelayakan lokasi pabrik pencairan batubara di Provinsi Heilongjiang dengan 

memanfaatkan batubara Yilan. Sebaliknya, dengan mempertimbangkan sebagai negara 

importir minyak bumi dimasa depan, pada tahun 1992 pemerintah Indonesia telah 

meminta bantuan kerjasama Internasional kepada NEDO untuk melakukan penelitian dan 

pengembangan brown coal. Inisiatif tersebut ditindaklanjuti tahun 1994 dengan 

menandatangani memorandum kerjasama antara NEDO bersama dengan BPPT (Badan 

Pengkajian Penerapan Teknologi) untuk penelitian dan pengembangan teknologi 

pencairan brown coal di Indonesia sebagai persiapan untuk komersialisasi pabrik 

pencairan batubara cair.  

Produksi Batu Bara Cair di Indonesia  

Di Indonesia sendiri, pengembangan batu bara cair mulai direspon setelah 

pemerintah mengeluarkan Inpres No. 2/ 2006 tentang batubara yang dicairkan. Salah 

satu investor yang tertarik adalah Sugiko MOK Energy yang bernisiatif untuk 

membangun pabrik pemrosesan batubara cair di Sumatera Selatan. Sugico MOK Energy 

merupakan perusahaan patungan antara PT. Sugico Graha (perusahaan tambang 

batubara di Indonesia yang memiliki areal penambangan batubara di Sumatera Selatan)  

dan Mok Industries LLC asal Amerika (perusahaan yang memiliki Teknologi Solar Energy 

yang paling murah dan efisien di dunia). Proses produksi batu bara cair yang dilakukan 

oleh Sugico MOK adalah menggunakan sistem hidrogenasi yang memanfaatkan energi 

matahari. Dengan inovasi Photovoltaic, energi panas matahari yang ditangkap melalui 

solar cell diubah menjadi energi listrik, yang menghasilkan daya pada setiap panelnya 

sebesar satu megawatt dengan jangka waktu 1 jam dan biaya tidak lebih dari US$ 5 per 

barel. Energi listrik yang dihasilkan ada dua macam, yaitu arus listrik yang bersifat bolak-
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balik (AC) sehingga dapat dimanfaatkan untuk penerangan serta keperluan lainnya, dan 

arus listrik yang searah (DC) atau yang digunakan untuk air (H2O). Dalam proses ini air 

akan diubah menjadi oksigen dan hidrogen. Unsur hidrogen tersebut akan dimanfaatkan 

dalam proses hidrogenasi, yang mengubah batubara padat menjadi cair. Proses 

hidrogenasi ini dilakukan dalam reaktor Bergius. Setiap satu ton batubara padat yang 

diolah dalam reaktor ini akan menghasilkan 6,2 barel BBM sintesis berkualitas tinggi. 

Direncanakan pada tahun 2011 kapasitas produksi batubara cair yang dihasilkan pabrik 

Sugico MOK sekitar 20 ribu barel batu bara cair per hari.  

Investasi Batubara Cair  

Saat ini telah tercatat 11 perusahaan batu bara telah menandatangani 

kesepakatan membentuk konsorsium untuk berpartisipasi dalam program pencairan 

batubara di Indonesia yang diperkirakan menelan investasi hingga US$ 9,6 Miliar. 

Konsorsium itu merupakan business to business yang terdiri dari perusahaan Jepang dan 

Indonesia. Di antara perusahaan yang akan terlibat, adalah PT Adaro Indonesia, PT 

Jorong Barutama Gestron, PT Berau Coal, PT Bumi Resources, PT DH Power, PT Bayan 

Resources, PT Ilthabi Bara Utama, PT Rekayasa Industri, PT Tambang Batubara Bukit 

Asam (Persero) Tbk., PT Pertamina (Persero), AES Asia & Middle East. Konsorsium itu 

akan bekerja sama dengan sejumlah institusi dari Jepang yakni METI, NEDO, JBIC, JCOAL, 

Kobe Steel Ltd, dan Sojitz. Teknologi batubara cair yang digunakan adalah brown coal 

liquefaction (BCL) dari Jepang. 

Diperkirakan untuk pembangunan pabrik pencairan batu bara berkapasitas 

13.500 barel per hari, dibutuhkan investasi hingga US$ 1,3 miliar per pabrik. Pendanaan 

yang setara dengan Rp 11,7 triliun, dengan kurs Rp 9.000 per dolar Amerika Serikat. 

Kepala Balitbang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Nenny Sri Utami 

mengatakan, hingga 2025 sedikitnya dibutuhkan tujuh pabrik untuk mencapai target 

pemanfaatan batu bara cair sebanyak dua persen. Hasil produk batu bara yang dicairkan 

berupa bahan bakar cair pengganti bahan bakar minyak yang akan distandarkan dengan 

BBM. 

Kepala Pusat Riset dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara 

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bukin Daulay, mengatakan 

program pencairan batubara tersebut akan dijalankan dalam tiga tahapan. Pertama, 

tahap pembangunan kilang untuk semi komersial pada 2009 berkapasitas 13.500 barel 

per hari dengan nilai investasi US$1,3 miliar. Kedua, pembangunan kilang tambahan 

dengan kapasitas yang sama dengan nilai investasi US$800 juta, sehingga pada 2017 

diperkirakan kapasitas mencapai 27.000 barel. Ketiga, adalah pembangunan kilang 

komersial sebanyak enam unit dengan total investasi diperkirakan US$9,6 miliar.   
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Mengenai pembiayaan program, Bukin menuturkan Pemerintah Jepang telah 

berkomitmen memberikan hibah US$110 juta untuk PSU (process supporting unit). 

Sedangkan dana yang berasal dari pinjaman 60% akan didanai oleh pinjaman Japan Bank 

for International Cooperation (JBIC). Direktur Divisi 2 Departemen Keuangan 

Internasional JBIC, Shin Oya, membenarkan komitmen pinjaman tersebut. Dan sebagai 

garansi, JBIC menginginkan sisa dana yang dibutuhkan dari pinjaman berasal dari bank 

komersial, baik berasal dari bank swasta Jepang maupun dari Indonesia sebagai private 

guarantee. 

 

Insentif Pemerintah 

Dari pengalaman para pelaku usaha pencairan batubara di negara lain, investor 

umumnya menginginkan beberapa insentif dari Pemerintah untuk menggairahkan 

investasi di proyek pencairan batubara ini. Insentifnya antara lain menyangkut dukungan 

finansial, insentif pajak (termasuk tax holiday dan royalty) dan skema harga batubara. 

Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral,  Simon Felix Sembiring menuturkan 

Pemerintah akan memberikan insentif sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 

2/2006, yaitu berupa insentif pajak. Dalam pelaksanaannya, Departemen ESDM akan 

selalu berkonsultasi dengan Departemen Keuangan selaku pemegang kebijakan fiskal 

untuk penentuan insentif tersebut. Sedangkan untuk skema harga yang merupakan salah 

satu aspek terpenting dalam kelangsungan investasi ini akan dirumuskan dengan tujuan 

agar batubara cair ini mampu bersaing dengan harga minyak di pasaran. Perkiraan awal 

untuk harga batubara cair agar cukup kompetitif adalah US$ 42/barel, dengan catatan 

harga minyak dunia tidak mengalami perubahan yang cukup besar, yaitu pada kisaran 

harga US$ 60 s.d US$ 70 per barel.  
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