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KATA PENGANTAR 
 
 

Dalam rangka mendukung upaya penciptaan nilai tambah melalui 
pengolahan bahan mineral nasional maka kajian berjudul Analisis Biaya 
Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba dan Dampaknya 
terhadap Sektor Industri – Studi kasus Nikel dan Tembaga ini 
disusun. Kementerian Perindustrian telah memahami sepenuhnya akan 
pentingnya pengembangan rantai industri domestik berbasis mineral 
sekaligus mendukung upaya dan semangat pemerintah yang tercermin 
dalam Undang–Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2012 tentang 
Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan 
Pemurnian Mineral. 
 Buku ini menyajikan analisis dan argumen akademis dari sudut 
pandang Ilmu Ekonomi akan manfaat dan sekaligus permasalahan yang 
muncul dari penerapan kebijakan pelarangan ekspor Nikel dan Tembaga 
serta kesiapan industri hilir nasional. 

 Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan kajian ini khususnya tim LPEM FE Universitas 

Indonesia, yaitu: 
1.  Dr. Uka Wikarya 

2.  Moh. Herman Sulistiyo, PhD 

3.  M. Dian Revindo, MA. M.Sc 

4.  Lili Yunita, MiDec 

 Dapat kami sampaikan bahwa pemikiran-pemikiran serta pendapat-

pendapat yang dikemukakan di dalam studi ini merupakan hasil analisa dari 

data yang kami dapatkan dari lapangan dan tidak mencerminkan keinginan-

keinginan dari pihak-pihak lain. Akhirnya kami berharap Kajian ini dapat 

memberikan sumbangan bagi penguatan industri mineral dalam negeri dan 

perekonomian domestik.  
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Biro Perencanaan  
Sekretariat Jenderal 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi mineral tambang 

ditempuh melalui UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

dan Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral 

melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral mendapatkan respon yang 

beragam dari pemangku kepentingan atau muncul pro dan kontra.  Untuk menjawab 

Pro dan Kontra tersebut dilakukan kajian tentang Analisis Biaya-Manfaat Pelarangan 

Ekspor Bahan Mentah Minerba:  Kasus Nikel Dan Tembaga.  

Tujuan dari kajian atau penelitian ini adalah untuk menganalisis cost-benefit 

pengendalian ekspor mineral. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:                   

(a) Memberikan gambaran mengenai rantai produksi dan rantai nilai pengolahan 

mineral, (b) Melakukan estimasi penawaran dan permintaan mineral tembaga dan 

nikel domestik, (c) Melakukan inventarisasi dan perhitungan kontribusi penerimaan 

negara pajak dan bukan pajak dari sektor mineral, (d) Melakukan analisis dampak 

ekonomi dari pengendalian ekspor, dan (e) Melakukan analisis cost-benefit 

pengendalian ekspor bahan mentah mineral dan dampaknya terhadap sektor industri 

dan perekonomian secara umum.  

Kajian dijalankan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif 

dijalankan untuk mendapatkan informasi tentang gambaran umum tentang cadangan, 

proses produksi dan konsumsi mineral; neraca pasokan-permintaan mineral 

domestik; neraca perdagangan mineral; multiplier dan dampak ekonomi; dan 

kontribusi fiskal. Metode kualitatif dijalankan dengan studi literaur dan Focused 

Group Discussion.  Beberapa hasil yang penting dikemukakan dari kajian adalah 

sebagai berikut: 

1) Pengendalian ekspor bahan mentah minerba, dimana tembaga dan nikel 

termasuk di dalamnya, memiliki semangat yang membangun bagi perekonomian 

domestik. Tujuan utama dari pengendalian ekspor bukan menghambat 

perdagangan tetapi memanfaatkan kekayaan mineral nasional untuk sebesar-

besarnya kemakmuran bangsa. Upaya ini tidak dapat ditunda karena kekayaan 

mineral akan habis pada suatu saat dan tidak dapat diperbaharui. 
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2) Peningkatan kemakmuran dapat dicapai jika terjadi peningkatan kegiatan 

ekonomi di sepanjang rantai produksi mineral. Oleh karena itu pengendalian 

ekspor bahan mentah sebenarnya hanyalah salah satu sisi kebijakan, dimana sisi 

kebijakan lainnya adalah upaya mendorong peningkatan pada rantai produksi 

domestik berupa kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian 

mineral. Peningkatan rantai produksi domestik pada gilirannya akan 

memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam bentuk penciptaan 

output, nilai tambah dan kesempatan kerja domestik, ketersediaan bahan baku 

industri hilir berbasis logam domestik, serta penguasaan teknologi dalam 

pengolahan mineral. 

3) Kebijakan pengendalian ekspor minerba dalam jangka pendek dan menengah 

mungkin saja dapat merugikan perekonomian jika:  

(a)  pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral tidak 

terealisasi sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini sektor 

pertambangan akan mengalami penurunan output, nilai tambah dan 

kesempatan kerja.  

(b)  industri hilir domestik belum mampu sepenuhnya menyerap hasil 

produksi pengolahan dan pemurnian mineral domestik. Dalam hal ini 

produk sektor pertambangan maupun pengolahan mineral akan menurun. 

4) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral mungkin saja tidak 

dapat terealisasi sebagaimana diharapkan jika menghadapi beberapa kendala, 

di antaranya:  

(a)  keterbatasan cadangan mineral, sehingga usahanya tidak mencapai skala 

ekonomi;  

(b)  tersebarnya cadangan mineral;  

(c)  besarnya biaya investasi pabrik, rendahnya return on investment, payback 

period yang panjang;   

(d)  terbatasnya luas lahan dalam IUP yang dikeluarkan;  

(e)  tidak tersedianya pasokan energi yang memadai dan ekonomis; serta 

belum terbangunnya sinergi antar-industri;  

(f)  kurangnya infrastruktur pengangkutan bahan baku dan hasil produksi 

pabrik; dan  

(g)  masih kecilnya daya serap produk oleh industri hilir domestik. 
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5) Jika fasilitas pengolahan dan pemurnian dapat terealisasi sesuai harapan, maka 

masih terdapat kemungkinan produknya tidak sepenuhnya terserap oleh 

industri domestik karena beberapa hal:  

(a)  Kondisi saat ini kapasitas industri hilir domestik berbasis nikel dan 

tembaga belum sepenuhnya mampu menyerap hasil pengolahan dan 

pemurnian;  

(b)  belum tersedianya rencana rinci pengembangan industri hilir berbasis 

nikel dan tembaga domestik, khususnya industri logam dasar;  

(c)  kemungkinan masuknya produk impor dalam jumlah besar dengan harga 

yang lebih murah seiring liberalisasi perdagangan.  

6) Dalam jangka menengah hingga jangka panjang dampak dari kebijakan 

pengendalian ekspor bahan mentah minerba sangat bergantung dari penyiapan 

rantai hilirnya. Tanpa penyiapan industri hilir maka akan muncul dampak negatif 

sebagaimana dampak negatif yang muncul dalam jangka pendek. Akan tetapi 

jika industri hilir berhasil dibangun maka kebijakan pengendalian ekspor bahan 

mentah minerba akan mampu memperpanjang rantai nilai domestik sehingga 

berdampak positif bagi perekonomian.  

7) Pembangunan industri hilir berbasis tembaga dan nikel mendesak untuk 

direalisasikan mengingat:  

(a)  Untuk tembaga: diperlukan tambahan kapasitas pengolahan dan 

pemurnian supaya dapat menyerap seluruh hasil tambang tembaga 

domestik.   

(b) Untuk nikel: dibutuhkan perintisan industri hilir untuk menyerap hasil 

pengolahan dan pemurnian nikel domestik.  

8) Oleh karena pertumbuhan permintaan domestik yang tinggi atas produk yang 

mengandung tembaga misalnya untuk kabel, otomotif, elektronik, dan 

kelistrikan; sementara produksi mineral yang mengandung tembaga tidak 

meningkat (stagnan), maka akan terjadi krisis pasokan domestik tembaga yang 

diperkirakan mulai terjadi tahun 2017 atau 2018.  Oleh karena itu kebijakan 

pengendalian ekspor terhadap material mengandung tembaga diperlukan 

dalam rangka menjamin pasokan tembaga domestik.  
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9) Untuk nikel, hingga tahun 2012 produksi domestik nikel (nickel matte dan 

ferronickel) masih jauh lebih tinggi dibandingkan permintaan domestiknya.  

Hingga saat ini seluruh produksi nickel matte dan ferronickel domestik masih 

diekspor. Pemerintah harus mengkondisikan agar industri hilir berbasis nikel 

berkembang, karena kebijakan pengendalian ekspor nikel akan efektif jika 

industri hilirnya sudah berkembang.  

10) Keterkaitan ke hulu dari sektor pertambangan nikel dan tembaga relatif kecil 

dibanding sektor-sektor ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan oleh rantai ke hulu 

yang pendek dan/atau karena sedikitnya penggunaan input lokal.  Adapun 

keterkaitan ke hilir dari sektor pertambangan mineral bervariasi karena 

pengembangan rantai produksi ke hilir juga bervariasi. Keterkaitan ke hilir dari 

emas, perak dan timah relatif besar karena pengolahannya telah berkembang di 

domestik, sedangkan keterkaitan ke hilir dari nikel dan tembaga masih kecil 

karena hilirnya masih kurang berkembang.  Pengolahan dan pemurnian mineral 

akan memberikan dampak ke dua arah, yaitu kebutuhan pasokan bahan baku 

dan penolong (hulu) yang lebih besar dan ketersediaan bahan baku industri hilir 

yang juga lebih besar. 

11) Penerimaan negara yang bersumber dari Pajak dan PNBP sektor pertambangan 

minerba akan lebih tinggi lagi dengan terealisasinya kebijakan pemurnian dan 

pengolahan produk minerba.  Penerimaan negara akan lebih besar lagi jika 

memperhitungkan dampak tidak langsung (backward dan forward linkage) dari 

kegiatan di industri hilirnya, seperti pajak pendapatan badan, pajak penghasilan 

perorangan,  dan berbagai jenis pajak lainnya. Selain itu, kegiatan pengolahan 

dan pemurnian minerba, serta pengembangan industri hilirnya akan menciptakan 

peningkatan nilai tambah ekonomi, dan penciptaan kesempatan kerja. 

12) Secara umum Indonesia dalam kurun 2001-2011 sebagai eksportir atas tembaga 

dalam bentuk bijih dan produk setengah jadi (intermediate). Sebaliknya dalam 

tiga tahun terakhir, Indonesia semakin banyak mengimpor produk hilir berbasis 

tembaga.   

13) Secara umum Indonesia dalam kurun 2001-2011 sebagai eksportir atas nikel 

dalam bentuk mentah yaitu nickel matte dan ferronickel. Sebaliknya Indonesia 

sebagai importir nikel dalam bentuk produk hilir. 
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Atas beberapa temuan penting di atas, maka diajukan usulan-usulan berikut 

untuk ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan terkait, misalnya Pemerintah 

baik Pusat maupun Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara atau Swasta.  

1) Kementerian Perindustrian harus menyusun rencana terperinci pengembangan 

industri berbasis nikel dan tembaga, yang mencakup grand design dan road 

map. Grand design berguna untuk memadukan kebijakan lintas sektor (antar 

kementerian dan lembaga) dan memadukan kebijakan pemerintah pusat dan 

daerah. Adapun road map diperlukan untuk memandu tahapan-tahapan 

pengembangan. Pengembangan industri tidak dapat dilakukan secara instant, 

tetapi juga tidak dapat ditunda lagi. Melalui road map semua pemangku 

kepentingan dapat memiliki kesepahaman akan langkah-langkah yang 

diperlukan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. 

2) Grand design dan road map pengembangan industri nikel dan tembaga 

sebaiknya memiliki titik berat pembangunan yang berbeda.   

(a)  Rencana pengembangan industri berbasis nikel menitikberatkan pada 

pengembangan industri logam dasar yang mengolah nikel hasil peleburan 

dan pemurnian (rantai menengah) serta pengembangan industri produk 

akhir (rantai hilir);  

(b) Adapun rencana pengembangan industri berbasis tembaga menitikberatkan 

pada pengembangan fasilitas peleburan dan pemurnian (rantai hulu)  

serta pengembangan industri pengguna tembaga yang dimurnikan   

(rantai menengah). Mengingat bahwa pengembangan fasilitas peleburan 

dan pemurnian terkait erat dengan domain dari Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM),  maka rencana pengembangan pada rantai 

ini disusun bersama dengan Kementerian ESDM. 

3) Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM menyusun bersama peta 

potensi dan cadangan bahan tambang nikel dan tembaga nasional. Peta ini akan 

menentukan lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan fasilitas 

peleburan dan pemurnian nikel dan tembaga, sebagai pelengkap rencana lokasi 

yang telah diindikasikan dalam MP3EI. Peta ini akan menjadi dasar bagi 

Kementerian ESDM untuk menyiapkan fasilitas energi dan fasilitas pendukung 

lainnya yang diperlukan. Peta ini juga akan menjadi bahan komunikasi 

Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM dengan Pemerintah Daerah 

terkait yang mengeluarkan ijin pertambangan, Bappenas yang menyusun 

perencanaan pembangunan, Kementerian Negara BUMN untuk membuka 
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kemungkinan keterlibatan investasi BUMN, dan Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian yang mengkoordinir pada tingkat yang lebih tinggi. 

4) Di sisi hulu, untuk menjamin kepastian ketersediaan dan kontinuitas pasokan 

bahan tambang bagi fasilitas pengolahan dan pemurnian, maka Kementerian 

Perindustrian dan Kementerian ESDM dapat menempuh beberapa pendekatan 

berikut:  

(a)  membangun komunikasi dengan pemerintah daerah terkait untuk dapat 

memberikan ijin pengelolaan lahan tambang yang lebih besar, dengan 

memberikan pemahaman bahwa hal tersebut diperlukan untuk mencapai 

tujuan nasional yang lebih besar sesuai semangat pengendalian ekspor 

mineral dan perusahaan tetap harus memenuhi status clean and clear 

serta kewajiban pada negara;  

(b)  memfasilitasi komunikasi antara para penambang untuk membentuk 

konsorsium untuk membangun fasilitas peleburan dan pemurnian;  

(c)  memfasilitasi komunikasi antara penambang dengan pemilik atau calon 

investor fasilitas peleburan dan pemurnian untuk menjalin kerjasama 

pemasokan mineral.  

5) Jika perencanaan investasi pada fasilitas pengolahan dan pemurnian telah jelas 

maka Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM membuka komunikasi 

dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendukung 

pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Infrastruktur yang diperlukan 

terutama dari rumpun transportasi dan energi. Infrastruktur transportasi 

diperlukan untuk mengangkut bahan baku maupun hasil produksi pengolahan 

dan pemurnian secara ekonomis. Bahan mineral memiliki sifat bulky, yaitu 

memiliki nilai ekonomi yang relatif kecil dibandingkan dengan volume dan 

bobotnya. Oleh karena itu, dukungan infrastruktur dalam rumpun transportasi 

mutlak diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Adapun infrastruktur energi 

diperlukan mengingat sifat dari peleburan dan pemurnian yang lahap energi 

(energy intensive). Pada lokasi industri pengolahan yang berdekatan dengan 

bahan baku dan jauh dari aktivitas ekonomi perlu pembangunan pembangkit 

listrik dengan sumber energi yang ekonomis seperti air, gas, batubara, dan 

panas bumi. 
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serta kewajiban pada negara;  

(b)  memfasilitasi komunikasi antara para penambang untuk membentuk 

konsorsium untuk membangun fasilitas peleburan dan pemurnian;  

(c)  memfasilitasi komunikasi antara penambang dengan pemilik atau calon 

investor fasilitas peleburan dan pemurnian untuk menjalin kerjasama 

pemasokan mineral.  

5) Jika perencanaan investasi pada fasilitas pengolahan dan pemurnian telah jelas 

maka Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM membuka komunikasi 

dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendukung 

pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Infrastruktur yang diperlukan 

terutama dari rumpun transportasi dan energi. Infrastruktur transportasi 

diperlukan untuk mengangkut bahan baku maupun hasil produksi pengolahan 

dan pemurnian secara ekonomis. Bahan mineral memiliki sifat bulky, yaitu 

memiliki nilai ekonomi yang relatif kecil dibandingkan dengan volume dan 

bobotnya. Oleh karena itu, dukungan infrastruktur dalam rumpun transportasi 

mutlak diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Adapun infrastruktur energi 

diperlukan mengingat sifat dari peleburan dan pemurnian yang lahap energi 

(energy intensive). Pada lokasi industri pengolahan yang berdekatan dengan 

bahan baku dan jauh dari aktivitas ekonomi perlu pembangunan pembangkit 

listrik dengan sumber energi yang ekonomis seperti air, gas, batubara, dan 

panas bumi. 
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6) Di rantai menengah (industri logam dasar yang mengolah nikel dan tembaga 

murni) dan hilir (industri produk akhir mengandung nikel dan tembaga) 

diperlukan insentif agar rencana pengembangan dapat terealisasi:  

(a)  Insentif fiskal dapat diberikan pada tahapan kunci yang benar-benar 

menjadi kunci pengembangan. Tahapan kunci di sini berarti rantai 

produksi yang benar-benar menentukan pengembangan industri tetapi 

masih kurang menarik bagi investasi;  

(b) Insentif berupa penyederhanaan perijinan dapat dilakukan untuk seluruh 

lini dalam rantai produksi tembaga dan nikel. 

7) Kementerian Perindustrian menjalin komunikasi yang intensif dengan pelaku 

usaha dalam industri logam dasar dan pengolahan logam dasar yang 

menggunakan input nikel dan tembaga. Komunikasi dibangun dalam rangka 

mengidentifikasi kebutuhan (eksisting dan proyeksi) serta spek nikel dan 

tembaga murni yang dibutuhkan sebagai input. Kesesuaian spek menjadi aspek 

kunci penyerapan nikel dan tembaga murni hasil produksi smelter domestik. 

8) Kementerian Perindustrian membangun komunikasi dengan pelaku usaha 

industri hilir domestik yang mengandung nikel dan tembaga, seperti industri 

otomotif, alat kelistrikan, mekanik, optic dan perlengkapan rumah tangga. 

Komunikasi dibangun dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan (eksisting dan 

proyeksi), kesesuaian spek logam dasar yang dibutuhkan dan kendala yang 

dihadapi dalam pemasaran produk akhirnya. Kebutuhan dalam kuantitas dan 

spek industri produk akhir akan menjadi salah satu acuan dalam pembinaan 

industri logam dasar.  
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DAFTAR ISTILAH 

Copper Anodes:  Tembaga Anoda, tembaga yang dihasilkan dari proses smelting. 

Copper Cathods (katoda tembaga): salah satu bentuk keluaran dari proses pengolahan 

dan permurnian konsentrat tembaga, secara lebih spesifik merupakan hasil 

pemurnian dari Copper Anodes (anoda tembaga). 

Copper concentrate: konsentrat tembaga, kandungan tembaga yang telah melalui 

proses pembersihan 

Copper ore:  bijih tembaga, kandungan tembaga yang masih bercampur dengan tanah 

Copper unrefined: tembaga yang belum dimurnikan. 

Copper wire:  Kabel tembaga. 

Excess Demand: suatu kondisi dimana jumlah barang yang diminta melebihi jumlah 

barang yang dipasok. 

Ferronickel: hasil pengolahan bijih nikel dalam bentuk logam lempengan, yang 

tersusun atas campuran unsur besi dan nikel dengan komposisi tertentu. 

Harmonized System:  kode klasifikasi barang ekspor dan impor, dapat berupa 2 

sampai 10 digit angka, digunakan terutama untuk penetapan tarif bea masuk atau 

keluar barang ekspor atau impor. 

Hilirisasi: sebuah proses yang sistematis dan integratif untuk mengolah suatu bahan 

mentah menjadi berbagai barang setengah jadi hingga berbagai jenis barang 

akhir, yang dilakukan di suatu negara. 

Koefisien Determinasi = sebuah angka berada dalam selang 0–1 yang menggambarkan 

tingkat kesesuaian antara nilai-nilai empiris variabel terikat dengan nilai 

prediksinya yang dihasilkan oleh persamaan matematika.  

LME: London Marcentile Exchange. 

Model: persamaan matematika yang mengandung suatu suku yang bersifat acak, 

dimana koefisien persamaan diduga dari gugus data empiris dengan metode 

tertentu, persamaan disusun untuk menerangkan perilaku suatu variabel oleh 

perubahan pada variabel-variabel penjelasnya. 
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MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

Nickel matte: hasil pengolahan bijih nikel dalam bentuk butiran menyerupai pasir 

dengan tingkat kemurnian yang tinggi 

Nilai aktual: angka yang diperoleh dari pengukuran empiris 

Nilai Prediksi (Fitted Value):  angka yang diperoleh dari sebuah persamaan 

matematika, setelah variabel penjelas dalam persamaan diganti oleh angka-angka 

empiris atau hostoris atau angka yang diasumsikan. 

Nilai Tambah Bruto (Value Added): selisih antara nilai output dan biaya antara, 

merupakan jumlah penghasilan seluruh factor produksi yang terlibat dalam 

produksi suatu barang dan jasa.  

Ordinary Least Square: suatu metode menduga koefisien persamaan matematika 

dengan menggunakan data empiris, dengan kriteria meminimumkan kesalahan 

kuadrat terkecil.  

Output (Nilai Produksi Bruto): nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu 

periode waktu tertentu. 

Pendapatan agregat: jumlah pendapatan yang diterima oleh semua pihak (rumah 

tangga, pengusaha, perusahaan, dan pemerintah ) yang melakukan aktifitas 

produktif di suatu negara. 

PGM:  Platinum, Group Metal, adalah jenis logam seperti platinum, palladium,  

rodium, iridium, osmium, dan ruthenium. 

Pound: satuan berat yang setara dengan  453.59237 gram.   

Power Plant: Pembangkit tenaga listrik. 

Produk Domestik Bruto/PDB (Gross Domestic Product): salah satu ukuran pendapatan 

agregat nasional.  PDB dapat diukur dari tiga pendekatan. Pertama, penjumlahan 

dari pendapatan pekerja/buruh, pendapatan pengusaha, pemilik modal, dan 

pendapatan pemerintah. Kedua, dari sisi nilai tambah bruto yaitu nilai produk 

barang dan jasa dikurangi oleh total biaya bahan baku dan jasa antara dalam 

proses produksinya.  Ketiga, jumlah nilai barang dan jasa produksi domestik yang 

digunakan untuk pemenuhan permintaan akhir. 

Rasio elektrifikasi: rasio antara rumah tangga yang tersambung dengan listrik dengan 

total rumah tangga 
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Refined copper: tembaga yang sudah melalui proses pemurnian. 

Refining:  pemurnian, proses pemurnian yang menghasilkan logam dengan kadar yang 

sangat tinggi. 

Shortage: kelangkaan pasokan lokal atau domestik, yang terjadi jika jumlah 

permintaan lokal atau domestik lebih tinggi dari pasokan.    

Signifikansi: keberartian secara statistika. 

Smelting:  proses pengolahan lebih lanjut dari bijih besi menjadi logam yang lebih 

murni. 

Smoothing: Suatu metode komputasi matematika  yang diterapkan terhadap suatu 

data deret-waktu, dengan maksud untuk meminimumkan fluktuasi titik data dari 

pola pergerakan jangka panjangnya. Metode yang dimaksud diantaranya adalah 

rata-rata bergerak dan eksponensial. 

Tabel Input-Output (Tabel I-O): suatu uraian statistik dalam bentuk matriks baris dan 

kolom yang menggambarkan transaksi barang dan jasa serta keterkaitan antara 

suatu sektor dengan sektor lainnya. 

Taraf nyata atau taraf signifikansi: taraf keberartian.  

Underestimated: hasil perkiraan dari persamaan lebih rendah atau lebih kecil dari 

angka aktual atau fakta sesungguhnya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pentingnya peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan mineral nasional telah 

menjadi kesadaran bersama berbagai pihak dewasa ini. Pada tingkat normatif Pasal 33 

UUD 45 telah mengamanatkan penguasaan kekayaan mineral oleh negara untuk 

kemakmuran rakyat. Meskipun demikian, pada tataran yang lebih operasional 

terdapat berbagai pandangan tentang bagaimana mengimplementasikan cita-cita 

tersebut. 

Upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah pengolahan mineral 

melalui UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan 

Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui 

Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral mendapatkan respon yang beragam dari 

pemangku kepentingan. Pandangan yang mendukung pemanfaatan sektor minerba 

untuk memperkuat industri domestik mempunyai argumentasi bahwa industri 

nasional masih perlu mendapat dukungan ketersediaan bahan baku dalam jumlah 

yang memadai dan harga yang murah. Selain itu, ekspor minerba dalam bentuk raw 

material tidak memberikan value added yang signifikan terhadap perekonomian 

nasional selain penerimaan devisa dalam jangka pendek. Di lain pihak, pandangan dari 

kalangan eksportir dan produsen minerba mempunyai argumentasi bahwa industri 

dalam negeri belum mampu menyerap seluruh produksi pertambangan minerba, baik 

karena kurangnya fasilitas peleburan dan pemurnian (smelter) atau fasilitas 

pengolahan di sisi yang lebih hilir. Cara terbaik untuk mendapatkan manfaat ekonomi 

dan menyumbang devisa negara yang dibutuhkan adalah dengan mengekspor bahan 

mentah minerba.  
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1.2. KONTRIBUSI SEKTOR SDA BAGI PEREKONOMIAN 

Dilihat dari sisi penerimaan negara, kegiatan ekstraksi dan eksploitasi sumberdaya 

alam (SDA) telah memberikan peran penting dalam pembiayaan pembangunan di 

Indonesia selama ini. Sebagai gambaran, realisasi penerimaan negara dalam bentuk 

Pajak Dalam Negeri yang berasal dari pajak penghasilan (PPh) Migas pada APBN 2007 

adalah sebesar Rp 194,4 milyar dan mencapai Rp 298,2 milyar pada APBN 2010 (Tabel 

1.1).   

Disamping penerimaan dari sektor pajak, sektor SDA juga memberi kontribusi 

pada penerimaan negara melalui komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 

sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2. Penerimaan PNBP dari SDA pada tahun 2007 

sebesar Rp132,9 milyar dan mencapai 168,8 milyar pada tahun 2010.  Sebagian besar 

PNBP ini berasal dari minyak bumi sedangkan penerimaan dari SDA lainnya relatif 

kecil. 

Tabel 1.1 
Realisasi Penerimaan Perpajakan, 2007-2010 (Rp Milyar)   

URAIAN 2007 2008 2009 2010 

A. Pajak Dalam Negeri 470.1  622.4  601.3  694.4  

  I. Pajak Penghasilan (PPh) 238.4  327.5  317.6  357.0  

    a. Migas 194.4  250.5  267.6  298.2  

    b. Non-migas 44.0  77.0  50.0  58.9  

  II. PPN dan PPnBM 154.5  209.6  193.1  230.6  

  III. PBB 23.7  25.4  24.3  28.6  

  IV. BPHTB 6.0  5.6  6.5  8.0  

  V. Cukai 44.7  51.3  56.7  66.2  

  VI. Pajak lainnya 2.7  3.0  3.1  4.0  

B. Pajak Perdagangan Internasional 20.9  36.3  18.7  28.9  

  I. Bea masuk 16.7  22.8  18.1  20.0  

  II. Pajak/Pungutan Ekspor 4.2  13.6  0.6  8.9  

TOTAL 491.0  658.7  619.9  723.3  

Sumber: Nota Keuangan dan APBN, Kementerian Keuangan RI berbagai tahun. 
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Tabel 1.2 
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2007-2010  

(Rp Milyar) 

  URAIAN  2007 2008 2009 2010 

I. Penerimaan SDA 132.893  224.463 138.959 168.825 

  1. Minyak Bumi 93.605  169.022 90.056 111.815 

  2.Gas Alam 31.179  42.595 35.696 40.918 

  3.SDA lainnya 8.109  12.846 13.207 16.092 

II. Bagian Laba BUMN 23.223  29.088 26.050 30.097 

III. Surplus Bank Indonesia 13.669 - - - 

IV. Pendapatan Badan Layanan Umum 2.131 3.734 8.370 10.591 

III. PNBP Lainnya 56.873  63.319 53.796 59.429 

Total Penerimaan Negara Bukan Pajak 215.120 320.605 227.174 268.942 

 Sumber: Nota Keuangan dan APBN, Kementerian Keuangan RI berbagai tahun. 

 

Di samping memberi kontribusi kepada penerimaan pemerintah pusat, kegiatan 

sektor SDA juga memberi kontribusi bagi pendapatan pemerintah daerah.  Sesuai 

dengan kebijakan desentralisasi, setiap pemerintah daerah diberi wewenang untuk 

mengatur daerahnya sendiri. Untuk membangun daerahnya masing-masing, 

pemerintah daerah mengandalkan penerimaan dalam APBD dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Demi 

peningkatan PAD, pemerintah daerah umumnya berupaya meningkatkan target 

penerimaan melalui sumber-sumber yang potensial. Untuk sektor pertambangan, 

sumber PAD tersebut dapat berasal dari retribusi daerah, seperti retribusi bahan 

galian C yang merupakan produk pertambangan dan penggalian. Hingga saat ini 

belum tersedia informasi yang lengkap tentang besarnya pendapatan daerah yang 

berasal dari sektor pertambangan. Namun demikian dapat diduga bahwa sektor 

pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

perekonomian daerah. 
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Selain memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, kegiatan ekonomi 

di sektor SDA, khususnya minerba, juga memberikan kontribusi pada sektor riil 

perekonomian. Setiap peningkatan permintaan akhir terhadap komoditas yang 

dihasilkan oleh sektor minerba –dalam bentuk konsumsi, investasi, pengeluaran 

pemerintah dan ekspor- akan meningkatkan output perekonomian secara 

keseluruhan melalui mekanisme pengganda output (output multiplier). Hal ini 

disebabkan kegiatan di sektor minerba memiliki keterkaitan dengan sektor hulu 

(backward linkage) dan sektor hilir atau pengolahan (forward linkage). Di samping itu, 

setiap peningkatan permintaan akhir dapat mengakibatkan peningkatan kesempatan 

kerja (employment multiplier) dan pada gilirannya akan mendorong peningkatan 

pendapatan rumah tangga (income multiplier).  

Walaupun kontribusi sektor minerba dalam paparan di atas terlihat cukup 

besar,  namun sebenarnya sektor ini memiliki potensi kontribusi yang lebih tinggi lagi 

jika terdapat nilai tambah yang lebih melalui proses pengolahan di dalam negeri. Yang 

dimaksud dengan peningkatan nilai tambah adalah pengolahan menjadi produk yang 

lebih hilir sepanjang rantai nilai.  

Penambahan nilai dalam pengolahan nikel berikut dapat menjadi ilustrasi. 

Harga nikel mentah tingkat II (mengandung hanya 2 persen dari volume tanah 

tambang) mencapai 2 USD per kilogram atau 2000 USD per ton. Setelah melalui 

proses peleburan menjadi ferronickel (FeNi) nilainya melonjak menjadi lebih dari 8 kali 

lipat menjadi 17.000 USD per ton di LME (London Mineral Exchange).  

Gambaran peningkatan nilai tambah melalui proses  pengolahan tersebut 

mewakili semangat dalam UU No 4 tahun 2009 yang mengamanatkan kegiatan 

pertambangan melakukan peleburan dan pemurnian mineral dan Permen ESDM No. 7 

Tahun 2012 yang mengharuskan pengolahan dan pemurnian sampai tahap tertentu 

sebelum mineral dapat diekspor.  

Selain meningkatkan nilai tambah, langkah ini juga memiliki semangat 

keberpihakan dan pengembangan industri pengolahan dalam negeri dan upaya untuk 

memanfaatkan kekayaan alam serta memberikan perlindungan lebih kepada 

lingkungan. Keberpihakan pada industri dalam negeri masih sangat dibutuhkan, salah 

satunya dalam bentuk tersedianya sumber daya minerba yang dapat memperkuat 

industri nasional. Meskipun demikian, dalam implementasinya semangat ini mungkin 

menemui hambatan dan trade-off seperti menurunnya nilai produksi dan ekspor 

pertambangan dalam jangka pendek dan ketidaksiapan industri hilir domestik.  Oleh 
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karena itu, diperlukan suatu kajian biaya-manfaat pengendalian ekspor mineral dan 

analisis dampaknya terhadap sektor industri nasional.  

 

1.3.  TUJUAN 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menghitung cost-benefit pengendalian 

ekspor mineral. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah: 

a. Memberikan gambaran mengenai rantai produksi dan rantai nilai pengolahan 

mineral 

b. Melakukan estimasi penawaran dan permintaan mineral tembaga dan nikel 

domestik 

c. Melakukan inventarisasi dan perhitungan kontribusi penerimaan negara pajak 

dan bukan pajak dari sektor mineral 

d. Melakukan analisis dampak ekonomi dari pengendalian ekspor 

e. Melakukan analisis cost-benefit pengendalian ekspor bahan mentah mineral dan 

dampaknya terhadap sektor industri dan perekonomian secara umum.  

1.4.  BATASAN PENELITIAN 

Mengingat banyaknya jenis mineral dan luasnya bidang keilmuan yang terkait, kajian 
ini dibatasi pada ruang lingkup berikut: 

a. Jenis mineral yang menjadi fokus kajian adalah tembaga dan nikel. Pembatasan 
pada dua jenis mineral dimaksudkan agar kajian dapat  lebih fokus dengan 
pemaparan dan analisis yang lebih mendalam. 

b. Pemilihan tembaga dan nikel mempertimbangkan: (i) masih terbatasnya kajian 
yang mengulas tentang mineral tembaga dan nikel; (ii) tembaga dan nikel 
mempunyai potensi yang cukup besar di Indonesia, dan mempunyai kontribusi 
yang cukup besar pada penerimaan negara dan strategis bagi pengembangan 
industri nasional; (iii) tingkat kompleksitas yang cukup tinggi yang sekarang 
dihadapi, baik dari sisi regulasi, dukungan pemerintah dan pengembangan 
industri dalam negeri. 

c. Analisis dalam kajian menggunakan pendekatan ekonomi pembangunan dan 
ekonomi industri. Dalam pendekatan ekonomi pembangunan dilihat bagaimana 
kegiatan pengolahan mineral dapat berkontribusi pada perekonomian nasional 
dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pendekatan ekonomi industri dilihat 
bagaimana struktur dan kinerja industri pengolahan mineral serta peluang dan 
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hambatan pengembangan industri secara keseluruhan. Kajian tidak mencakup 
analisis kelayakan teknis dan kelayakan finansial dari satu fasilitas/tahap 
pengolahan tertentu.  

d. Dengan demikian pengertian biaya-manfaat (Cost-Benefit) didekati oleh konsep 

keekonomian dan bukan didekati oleh konsep finansial. Selanjutnya yang 

dimaksud dengan biaya adalah manfaat terbaik yang hilang karena memilih suatu 

tindakan (opportunity cost) yang tidak tepat. Yang dimaksud manfaat adalah total 

pendapatan secara agregat yang diterima oleh semua pihak atau pelaku ekonomi. 

Pihak-pihak yang dimaksud adalah perusahaan, pemerintah dan rumah tangga. 

e. Istilah jangka pendek dalam kajian ini adalah suatu jangka waktu dimana para 

produsen yang berusaha di bidang yang terkait dengan pertambangan belum 

mampu membangun dan atau menambah kapasitas produksi. Jangka panjang 

adalah jangka waktu dimana para produsen tersebut di atas mampu membangun 

dan atau menambah kapasitas produksinya. Jangka pendek biasanya 

diterjemahkan dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun kalender, dan jangka 

panjang diterjemahkan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun kalender. 

1.5.  KERANGKA PEMIKIRAN 

Untuk dapat menjawab tujuan kajian maka dikembangkan kerangka pemikiran yang 

menjadi dasar perhitungan kontribusi kepada negara, estimasi penawaran dan 

permintaan mineral serta analisis dampak ekonomi dari pengolahan mineral. 

1.5.1  Estimasi Penerimaan Sektor Pertambangan 

Untuk menginventarisir kontribusi bagi negara, akan ditelusuri jenis-jenis penerimaan 

bagi pemerintah pusat dari sektor energi dan sumberdaya mineral beserta besaran 

kuantitatif yang terlibat. Gambar 1.1 secara sederhana menjelaskan alur kerangka 

analisis fiskal penerimaan negara dari sektor pertambangan. 
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Gambar 1.1 
Kerangka Analisis Fiskal Penerimaan Negara dari  Sektor Minerba 

 

Sumber: Model LPEM-FEUI, 2012 

Tahapan berikutnya adalah menginventarisir jenis-jenis penerimaan lain yang 

dapat dikategorikan sebagai penerimaan yang bersumber dari kegiatan di sektor 

energi dan sumber daya mineral. Sumber informasi terutama berasal dari 

Kementerian ESDM, Asosiasi Pertambangan, atau langsung dari perusahaan-

perusahaan tambang.  

1.5.2 Estimasi Produksi dan Permintaan Mineral 

Untuk memahami biaya dan manfaat dari pengendalian ekspor mineral, diperlukan 

estimasi produksi dan permintaan mineral hingga beberapa tahun ke depan. Estimasi 

ini penting untuk melihat apakah akan terjadi kelangkaan pasokan mineral dan pada 

saat dimana pengendalian eskpor akan mulai memberikan manfaat terbesar. 

Untuk mendapatkan besaran produksi domestik mineral dilakukan konversi 

bobot produksi konsentrat mengandung mineral yang menghasilkan satuan bobot 

logam, dengan rendemen tertentu. Untuk mendapatkan besaran permintaan 

domestik mineral dilakukan penjumlahan  logam produksi domestik dan impor yang 

digunakan untuk kepentingan domestik, industri maupun pengguna akhir. 
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estimasi produksi dan permintaan mineral hingga beberapa tahun ke depan. Estimasi 

ini penting untuk melihat apakah akan terjadi kelangkaan pasokan mineral dan pada 

saat dimana pengendalian eskpor akan mulai memberikan manfaat terbesar. 
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Sektor Minerba
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Adapun untuk membuat estimasi di masa mendatang dibangun model proyeksi 

permintaan domestik sebagai berikut:  

   PRICEGDPCap POP= QD 3210  

Dimana QD adalah permintaan yang didekati oleh fungsional permintaan mineral 

logam yang dijelaskan oleh jumlah penduduk (POP), PDB per kapita (GDPCAP), dan 

harga logam (PRICE). 

1.5.3 Analisis Dampak Ekonomi     

Dampak ekonomi sektor minerba dapat dianalisis dengan pendekatan Model Input-

Output (IO). 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.  

 Gambar 1.2 mengilustrasikan skema dampak ekonomi menggunakan model IO. 

Dalam kaitannya dengan kajian ini, model IO akan digunakan untuk membandingkan 

manfaat ekonomi dari beberapa kondisi atau skenario pengendalian ekspor, yaitu; (a) 

keseluruhan produksi bahan mentah minerba diekspor, (b) sebagian bahan mentah 

minerba dihambat ekspornya, dan (c) seluruh bahan minerba tidak boleh diekspor 

dalam bentuk mentah dan harus diolah terlebih dahulu. 

Gambar 1.2  
Model Multiplier Manfaat Ekonomi 

 

                     Sumber: Tabel Input-Output, BPS 
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Besar atau kecilnya dampak ekonomi dari kegiatan usaha di suatu sektor sangat 

tergantung dari keterkaitan sektor tersebut dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. 

Keterkaitan produksi terdiri dari keterkaitan ke hulu (backward linkage) dan 

keterkaitan ke hilir (forward linkage). Keterkaitan ke hulu suatu sektor adalah 

terdorongnya produksi bahan-bahan yang digunakan sebagai input oleh sektor yang 

bersangkutan. Sementara keterkaitan ke hilir adalah terdorongnya produksi di sektor-

sektor lain yang memakai output sektor yang bersangkutan sebagai input. 
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BAB 2 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Bab ini memaparkan kerangka pemikiran dan metodologi yang menjadi landasan bagi 

kajian. Mengingat bahwa kajian ini ditujukan untuk pengambil kebijakan maka 

landasan pertama adalah berbagai regulasi yang terkait dengan pertambangan, 

produksi dan perdagangan mineral. Untuk memperkuat landasan akademis dari kajian 

ini maka ditampilkan pula landasan teoretis dari pengendalian ekspor. Kemudian 

bagian akhir bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan untuk menjawab tujuan 

kajian ini.  

2.1.  REGULASI TERKAIT PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERBA 

2.1.1 Regulasi tentang Keharusan Pengolahan dan Hambatan Ekspor Bahan Mentah 

Salah satu tonggak utama regulasi minerba adalah Undang–Undang No. 4 Tahun 1999 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian undang-undang ini 

mengatur sisi hulu, yaitu sisi pertambangan minerba.  

Dalam undang-undang ini semangat untuk mendorong penciptaan nilai tambah 

melalui pengolahan bahan mentah minerba bahkan telah muncul dari sisi hulu. Dalam 

Pasal 102 disebutkan: 

Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya 

mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. 

Selanjutnya Pasal 103 menjelaskan lebih lanjut mengenai kewajiban peningkatan 

nilai tambah tersebut: 

(1)  Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan 

pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. 

(2)  Pemegang IUP dan JUPK sebagaimana dirnaksud pasal ayat (1) dapat mengolah 

dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. 
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(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pemerintah tentu menyadari bahwa pembangunan fasilitas pengolahan 

membutuhkan waktu dan persiapan. Oleh karena itu untuk mempersiapkan fasilitas 

pengolahan dan pemurnian hasil penambangan, Pasal 170 menjelaskan: 

Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang 

sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak 

Undang-Undang ini diundangkan. 

Undang-undang ini secara implisit mengharuskan penambang untuk memiliki 

fasilitas peleburan dan pengolahan pada tahun 2014. Dalam perkembangannya, 

undang-undang tersebut memerlukan dukungan dalam bentuk peraturan yang lebih 

operasional di tingkat kementerian. Salah satu tindak lanjut dari undang-undang ini 

adalah terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2012 tentang Peningkatan 

Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. 

Peraturan ini memberikan ketentuan pengolahan dan pemurnian mineral minimum 

sebelum suatu bahan mineral dapat diekspor. 

Dalam Pasal 13 ayat 1 diatur secara khusus keharusan mengolah mineral untuk 

diekspor: 

Pemegang IUP Operasi Produksi tembaga, IUPK Operasi Produksi 

tembaga, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau 

pemurnian tembaga serta IUP Operasi Produksi khusus untuk 

pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang 

tembaga, termasuk produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau 

pemurnian berupa lumpur anoda dan tembaga telurid ke luar negeri 

wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian 

komoditas tambang mineral logam sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

Selain itu, peraturan menteri ini juga memberikan rincian maksud dari batasan 

minimum pengolahan dan pemurnian komoditas tambang mineral. Khusus untuk 

komoditas tembaga dan nikel, batasan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 
Batasan Minimum Pengolahan dan Pemurnian  

Komoditas Tembaga dan Nikel untuk Ekspor 

No 
Komoditas Produk Samping/ Sisa 

Hasil/ Mineral Ikutan 
Batasan Produk Minimum 

untuk Dijual ke Luar Negeri Bijih/ore Mineral 

1 

Tembaga (proses 
peleburan) 

a. Kalkopirit 

b. Bornit 

c. Kuprit 

d. Kovelit 

 Katode Cu > 99,9% Cu 

a. Lumpur anoda 

a. Au > 99% 

b. Ag > 99% 

c. Pd > 99% 

d. Pt > 99% 

e. Se > 99% 

f. Te > 99% 

b. Tembaga Telurid 
a. Cu > 99% 

b. Te > 99% 

Tembaga (proses 
pelindian) 

a. Kalkopirit 

b. Bornit 

c. Kuprit 

d. Kovelit 
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d. Pd > 99% 

e. Pt > 99% 

f. Se > 99% 

c. Te > 99% 
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peleburan) 

a. Saprolit 

b. Limonit 
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b. Garnerit 
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a. Ni mate > 70% Ni 

b. FeNi (saprolit) > 16% Ni 
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Ni 
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Selain keharusan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral sampai tingkat 

tertentu, Kementerian ESDM juga berusaha menata ulang keberadaan dan operasi 

pelaku usaha pertambangan melalui Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2012.  

Pasal 1 peraturan tersebut mengatur bahwa sekalipun produsen telah 

melakukan pengolahan dan pemurnian, untuk dapat melakukan ekspor produsen 

tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan terkait lingkungan dan kewajiban 

pada negara. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: 

Menyisipkan Pasal 21A ke Permen ESDM No. 7 Tahun 2012, yang berbunyi 

sebagai berikut: 

 (1)  Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 dapat menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri apabila 

telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri c.q. Direktur Jenderal. 

(2)  Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah 

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR memenuhi persyaratan antara lain: 

a.  status IUP Operasi Produksi dan IPR Clear and Clean; 

b.  melunasi kewajiban pembayaran keuangan kepada Negara; 

c.  menyampaikan rencana kerja dan/ atau kerjasama dalam pengolahan dan/ 

atau pemurnian mineral di dalam negeri; dan 

d.  menandatangani pakta integritas. 

 

Dari sisi perdagangan, pengawasan ekspor menjadi kapasitas dan domain 

Kementerian Perdagangan. Untuk tertib ekspor Kementerian Perdagangan 

menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 Tahun 2012. Peraturan ini 

mensyaratkan status Eksportir Terdaftar untuk dapat mengekspor produk 

pertambangan. 

Dalam Pasal 3 peraturan tersebut disebutkan:  

(1)  Ekspor produk pertambangan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang 

telah mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET) Produk 

Pertambangan dari Menteri Perdagangan. 

(2)  Menteri Perdagangan mendelegasikan kewenangan penerbitan Pengakuan ET 

produk pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur 

jenderal 
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(3)  Untuk mendapat pengakuan sebagai ET produk pertambangan, perusahaan 

yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada direktur 

jenderal, dengan melampirkan persyaratan: 

a.  Fotokopi IUP operasi produksi, IPR, IUPK operasi produksi, KK, IUO operasi 

produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, atau IUP operasi 

produks khusus untuk pengangkutan dan penjualan 

b.  Fotokopi TDP 

c.  Fotokopi NPWP 

d.  Rekomendasi Dirjen Minerba 

Dan pada akhirnya, bagi produsen yang telah memenuhi berbagai syarat untuk 

mengekspor, ekspor bahan mentah minerba tetap dikenakan bea keluar. Bea keluar 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 75 Tahun 2012. Bea untuk komoditas 

tembaga dan nikel dirinci dalam Tabel 2.2.  

Tabel 2.2  
Bea Keluar Bahan Mentah Tembaga dan Nikel 

No Mineral Logam Pos tariff Tarif Bea Keluar (%) 

1 Bijih Tembaga Ex 2603.00.00.00 20 

2 Bijih Nikel Ex 2604.00.00.00 20 

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No.75 Tahun 2012. 

2.1.2 Landasan dan Rencana Peningkatan Nilai Tambah Nikel dan Tembaga 

Salah satu landasan perencanaan peningkatan nilai tambah nikel dan tembaga adalah 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 

(MP3EI). Baik Nikel dan Tembaga disebutkan secara eksplisit dan spesifik dalam MP3EI 

sebagai komoditas yang akan dikembangkan pengolahannya. 

Untuk nikel MP3EI merencanakan pengembangan di koridor Sulawesi dan 

Maluku-Papua.  Sulawesi dipilih sebagai lokasi pengembangan nikel karena 

cadangannya yang besar di empat lokasi, yaitu Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, 

Sulawesi Selatan; Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah; Pomalaa, Kabupaten 

Kolaka, Sulawesi Tenggara; Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Di Koridor 

Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku, nikel terdapat di Weda, Kab. Halmahera Tengah, 

Maluku Utara dan di Buli, Kab. Halmaher Timur, Maluku Utara. 
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Akan tetapi, rencana peningkatan nilai tambah nikel yang diindikasikan di 

MP3EI hanya sebatas rantai nilai pertambangan (gambar 2.1). Dalam rantai ini upaya 

hilirisasi hanya mencapai tahap pemurnian dan seolah-olah terlepas dari upaya 

pengembangan ke proses yang lebih hilir semisal industri logam dasar. Meskipun 

kegiatan peleburan dan pemurnian nikel memberikan nilai tambah yang tinggi, tetapi 

tampak belum adanya rencana pemanfaatan hasil pemurnian sebagai bahan baku 

untuk pengembangan industri pengolahan domestik. 

Gambar 2.1 
Rencana Peningkatan Nilai Pertambangan Nikel 

 

Sumber: MP3EI, Kemenko Perekonomian, 2011 

 

Situasi yang tidak jauh berbeda juga terlihat dalam rencana peningkatan nilai 

tambah tembaga yang akan dipusatkan di Papua.  Rencana peningkatan nilai tambah 

tembaga yang diindikasikan di MP3EI hanya terbatas sepanjang rantai nilai 

pertambangan (gambar 2.2). Dalam rantai ini upaya hilirisasi hanya mencapai tahap 

penyulingan akhir dan masih terlepas dari upaya pengembangan ke proses yang lebih 

hilir menjadi industri logam dasar. Meskipun kegiatan peleburan dan pemurnian 

tembaga memberikan nilai tambah yang tinggi, tetapi tampak belum adanya rencana 

pemanfaatan hasil pemurnian sebagai bahan baku untuk pengembangan industri 

pengolahan domestik. 

Gambar 2.2 
Rencana Peningkatan Nilai Pertambangan Tembaga 

 
Sumber: MP3EI, Kemenko Perekonomian, 2011 
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Perencanaan peningkatan nilai tambah nikel dan tembaga dalam MP3EI ini 

masih tertinggal dibandingkan dengan besi baja dan bauksit. Untuk besi baja dan 

bauksit MP3EI telah mengindikasikan secara eksplisit pengembangan seluruh rantai 

nilai hingga ke berbagai aplikasi dan produk akhir.   

Upaya peningkatan nilai tambah juga telah diindikasikan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014). Pada bagian 10.3.3 

diuraikan strategi dan kebijakan yang dicanangkan di sisi hulu adalah: (i) memberikan 

insentif fiskal (fiscal regime) yang stabil dan kompetitif dalam menarik investasi 

pertambangan mineral dan batubara; (ii) memperbaiki dan menyederhanakan 

birokrasi perijinan (licensing regime) pengusahaan pertambangan; (iii) memperjelas 

pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama yang 

berkaitan dengan pemberian ijin dalam pengusahaan pertambangan; (iv) 

mengembangkan informasi potensi dan wilayah cadangan; (v) meningkatkan 

kemampuan teknis dan managerial aparat pemerintah daerah dalam melakukan 

pengelolaan perijinan dan inventarisasi cadangan; (vi) menciptakan keamanan usaha 

dan berusaha dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara; (vii) 

mengembangkan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk mengubah 

bahan-bahan mentah mineral logan dan non logam menjadi bahan setengah jadi atau 

bahkan menjadi bahan yang final. 

Adapun prioritas peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan 

pertambangan terfokus pada peningkatan produksi dan nilai tambah produk 

pertambangan mineral dan batubara, dengan indikator produksi batubara dan 

domestic market obligation dari batubara, produksi mineral, seperti emas, perak, 

timah, nikel, feronikel dan nikel matte, bauksit, konsentrat tembaga, dan bijih besi, 

serta persentase pemanfaatannya untuk bahan baku industri dalam negeri, jumlah 

Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan Wilayah Pertambangan (WP). 

Pada RPJMN ini ditemui masalah perencanaan yang sama dengan MP3EI, yaitu 

belum dirumuskannya strategi dan kebijakan yang konkrit untuk pengembangan 

industri hilir setelah peleburan dan pemurnian nikel dan tembaga. Pada pembahasan 

dalam bagian industri, rencana pengembangan industri berbasis logam dasar secara 

umum masih belum terarah. 

Di tingkat perencanaan yang lebih operasional, Peraturan Presiden No. 28 

Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional bahkan belum melihat 

pengembangan industri berbasis nikel dan tembaga sebagai prioritas. Pada klaster 

Basis Industri Manufaktur, kelompok industri logam dasar yang menjadi prioritas 
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pengembangan adalah besi dan baja. Pada Perpres ini memang terdapat rencana 

pengembangan industri hilir prioritas yang sangat mungkin menggunakan bahan baku 

nikel dan tembaga, seperti industri permesinan, kelompok industri alat angkut dan 

kelompok industri elektronika dan telematika. Meskipun demikian, tanpa kaitan yang 

kuat dengan pengembangan nikel dan tembaga, pemacuan industri-industri hilir ini 

mungkin akan mengandalkan pada impor logam dasar selain besi dan baja yang telah 

menjadi prioritas.  

2.1.3 Hambatan Ekspor di WTO 

Sebagai salah satu anggota WTO, maka Indonesia perlu mencermati kemungkinan 

regulasi sektor minerba ini dipandang sebagai hambatan perdagangan dan diprotes 

oleh negara lain.  Salah satu celah untuk tetap dapat memberlakukan pengendalian 

ekspor minerba adalah Artikel XX, GATT 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 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 nikel dan tembaga adalah sumber daya yang tidak terbarukan dan 

dapat habis di masa depan. Selain itu, dalam konsentrat tembaga dan nikel yang 

diekspor dapat saja terdapat kandungan mineral lain yang terbatas ketersediaannya 

atau bahkan dapat dikategorikan langka.  
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mungkin akan mengandalkan pada impor logam dasar selain besi dan baja yang telah 

menjadi prioritas.  

2.1.3 Hambatan Ekspor di WTO 

Sebagai salah satu anggota WTO, maka Indonesia perlu mencermati kemungkinan 

regulasi sektor minerba ini dipandang sebagai hambatan perdagangan dan diprotes 

oleh negara lain.  Salah satu celah untuk tetap dapat memberlakukan pengendalian 

ekspor minerba adalah Artikel XX, GATT 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 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 nikel dan tembaga adalah sumber daya yang tidak terbarukan dan 

dapat habis di masa depan. Selain itu, dalam konsentrat tembaga dan nikel yang 

diekspor dapat saja terdapat kandungan mineral lain yang terbatas ketersediaannya 

atau bahkan dapat dikategorikan langka.  
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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. 

Dimana pengendalian ekspor nikel dan tembaga 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 bahan mentah nikel 

dan tembaga. 

2.2.  KERANGKA TEORITIS DAMPAK HAMBATAN EKSPOR 

Pada bagian ini akan didiskusikan kerangka teoritis analisis biaya manfaat hambatan 

ekspor. Perangkat analisis yang digunakan di sini adalah komparatif statis, dalam arti 

belum memperhitungkan kemungkinan dinamika perubahan dan peningkatan pada 

struktur dan kapasitas industri pengolahan/hilir domestik dan mengambil bentuk bea 

keluar. 

2.2.1 Pajak Ekspor pada Negara Kecil 

Jika peran suatu negara dalam produksi suatu komoditi di dunia kecil, maka kebijakan 

hambatan ekspor oleh negara tersebut tidak akan mempengaruhi harga komoditi 

tersebut di dunia. Analisis grafis untuk kasus penetapan pajak ekspor negara kecil 

adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.3  
Dampak Pajak Ekspor Bagi Negara Pengekspor - Kasus Negara Kecil 

 

Sumber: Suranovic (2012) 

Sebelum diberlakukannya pajak ekspor, harga dunia adalah Pw, di atas harga 

ekuilibrium domestik. Jika diberlakukan perdagangan bebas dan produk domestik 

diekspor, maka harga domestik akan naik mengikuti harga dunia. Konsumen domestik 

harus menghadapi harga dunia. Jika dalam suatu produk peran Indonesia dapat 

dianggap kecil, maka penerapan pajak ekspor tidak akan mempengaruhi harga dunia 

Pw.  Pajak ekspor hanya akan menekan harga domestik ke Pd sebesar pajak ekspor   

(p = p* - t). Perubahan ini mengurangi surplus produsen -a-b-c-d, menambah surplus 

konsumen sebesar +a, dan memberikan pemasukan pemerintah sebesar +c.  Secara 

agregat, keseluruhan negara menanggung kerugian sebesar –b-d. 

2.2.2 Kuota Ekspor pada Negara Kecil 

Selain berbentuk pajak ekspor, hambatan juga dapat berbentuk kuota ekspor. Analisis 

kemakmuran pada kuota mirip dengan pajak ekspor. Perbedaan utama adalah 

hambatan ekspor dalam bentuk pembatasan jumlah ekspor. Pembatasan ekspor ini 

dapat menyebabkan perbedaan harga dunia dan domestik yang setara dengan 

hambatan tarif. Perbedaan kedua adalah tidak adanya lagi penerimaan pemerintah 

dari tarif (sekarang menjadi rente kuota). Distribusi rente kuota tergantung dari 

bagaimana pemerintah mengatur kuota. Jika pemerintah melelang hak kuota impor 

dengan harga maksimal, maka pemerintah menerima kuota rente ekivalen wilayah c.  

Jika pemerintah memberikan hak kuota secara cuma-cuma maka rente kuota 

dinikmati pihak yang menerima hak kuota.   
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2.2.3 Pajak Ekspor pada Negara Besar 

Jika peran suatu Negara dalam produksi suatu komoditi di dunia besar, maka kebijakan 

hambatan ekspor oleh Negara tersebut dapat mempengaruhi harga komoditi tersebut 

di dunia. Analisis grafis untuk kasus penetapan pajak ekspor Negara besar adalah 

sebagai berikut. 

Gambar 2.4  
Dampak Pajak Ekspor Bagi Negara Pengekspor - Kasus Negara Besar 

 

 

   Sumber: Suranovic, 2012 

 

Sebelum diberlakukannya pajak ekspor, harga dunia adalah Pft, di atas harga 

ekuilibrium domestik. Jika diberlakukan perdagangan bebas dan produk domestik 

diekspor, maka harga domestik akan naik mengikuti harga dunia. Konsumen domestik 

harus menghadapi harga dunia. Jika dalam suatu produk peran Indonesia dapat 

dianggap besar, maka penerapan pajak ekspor akan mempengaruhi harga dunia. 

Pajak ekspor akan mengurangi ekspor sehingga akan menurunkan harga domestik ke 

Pex. Di sisi lain pajak ekspor akan mengurangi pasokan ke pasar dunia sehingga 

menaikkan harga dunia ke Pim.  Perubahan ini mengurangi surplus produsen –e-f-g-h, 

menambah surplus konsumen sebesar +e, dan memberikan pemasukan pemerintah 

sebesar +g+c.  Secara agregat, perubahan kemakmuran Negara adalah keseluruhan 

negara menanggung kerugian sebesar +c-f-h. 
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Tabel 2.3  
Ringkasan Dampak Pajak Ekspor Bagi Negara Pengekspor - Kasus Negara Besar 

 Exporting Country 

Consumer Surplus + e 

Producer Surplus − (e + f + g + h) 

Govt. Revenue + (c + g) 

National Welfare + c − (f + h) 

     Sumber: Suranovic, 2012 

Karena secara nasional terdapat elemen dampak negatif dan positif, dampak 

bersih dapat menjadi positif ataupun negatif.  Secara umum, dampak bersih bisa 

terjadi jika bagi negara besar. Tingkat tarif yang memaksimumkan +c-f-h disebut 

dengan tingkat tarif optimum. Tarif ekspor optimum lebih rendah dari tingkat tarif 

yang menghalangi ekspor.  

2.2.4 Kuota Ekspor pada Negara Besar 

Hambatan ekspor dapat pula berbentuk kuota ekspor. Analisis kemakmuran pada 

kuota mirip dengan pajak ekspor. Perbedaan utama adalah hambatan dalam bentuk 

pembatasan jumlah ekspor. Pembatasan ekspor ini dapat menyebabkan perbedaan 

harga dunia dan domestik yang setara dengan hambatan tarif. Perbedaan kedua 

adalah tidak adanya lagi penerimaan pemerintah dari tarif (sekarang menjadi rente 

kuota). Distribusi rente kuota tergantung dari bagaimana pemerintah mengatur kuota. 

Jika pemerintah melelang hak kuota impor dengan harga maksimal, maka pemerintah 

menerima kuota rente ekivalen wilayah c.  Jika pemerintah memberikan hak kuota 

secara cuma-cuma maka rente kuota dinikmati pihak yang menerima hak kuota.   

Menggunakan analisis komparatif-statis secara umum dapat disimpulkan bahwa 

hambatan ekspor akan merugikan bagi Negara kecil. Kerugian dari hambatan kuota 

lebih besar dibandingkan hambatan tarif ekivalen. Meskipun demikian, untuk Negara 

besar hambatan ekspor dapat memberikan keuntungan jika diterapkan tingkat tarif 

yang optimum atau kuota ekivalen.   
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BAB 3 

METODOLOGI 

Penelitian ini lebih banyak dijalankan secara desk study yang dikombinasikan dengan 

diskusi mendalam (Focused Group Discussion) dengan beberapa stakeholder terkait 

baik dari pihak instansi pemerintah maupun dunia usaha.  Dengan demikian data yang 

digunakan dalam analisis bersifat kuantitatif dan kualitatif.  Bagian selanjutnya bab ini 

memaparkan metodologi yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan tujuan 

kajian. 

3.1.  KONTRIBUSI SEKTOR MINERBA TERHADAP PENERIMAAN 
NEGARA  

Sektor minerba diyakini memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan dalam 

negeri APBN, baik dari sumber perpajakan maupun dari Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP).  Jenis perpajakan yang dimaksud adalah pajak pemerintah pusat dan 

daerah, yaitu:  

A. Pajak Pemerintah Pusat dan yang dibagihasilkan: 
(1)  Pajak Dividen,  
(2)  PPh Badan,  
(3)  PPh Perseorangan,  
(4)  PPh 23/26/Final,  
(5)  Pajak Pertambahan Nilai (PPN),  
(6)   PPnBM,  
(7)  PBB,  
(8)  Bea Masuk,  
(9)  Cukai,   

B Pajak Pemerintah Daerah: 
(1) Pajak Mineral C dan Air/Lumpsum (Kab. Mimika)  
(2) Pajak atas Air (Prov. Papua)  
(3) PKB/BBNKB ,  
(4) Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (water levy), 
(5) Pajak Mineral C  
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C. Sedangkan yang termasuk PNBP adalah: 

(1) Royalti 

(2) Landrent/deadrent 

(3) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),  

(4) Iuran Kehutanan (Dana Reboisasi) 

Namun demikian perkiraan besaran yang akurat tentang kontribusi kedua jenis 

penerimaan tersebut hingga kini masih belum sepenuhnya jelas dan transparan, baik 

bagi Kementrian ESDM maupun Kementerian Keuangan sekalipun. Ketidakjelasan 

kontribusi minerba tertama disebabkan oleh kontribusi perpajakan, dimana untuk 

beberapa tahun terakhir nampaknya tidak dilakukan pemisahan yang tegas dari pajak-

pajak yang berasal dari kegiatan sektor minerba.  Oleh karenanya penerimaan dari 

sektor pajak minerba dicatat terlalu rendah (underestimate), sedangkan penerimaan 

dari PNBP lebih akurat karena PNBP dikelola oleh kementerian yang membawahinya.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dilakukan penelusuran 

semaksimal mungkin untuk dapat mengetahui total penerimaan perpajakan dari 

sektor pertambangan Minerba, khususnya Tembaga dan Nikel. Penelusuran dilakukan 

melalui laporan perusahaan tambang atau estimasi dengan metode yang sesuai. 

3.2. ANALISIS KETERKAITAN DAN MULTIPLIER SEKTOR MINERBA 

Kontribusi sektor minerba pada umumnya dan khususnya tembaga dan nikel terhadap 

perekonomian dapat bersumber dari kontribusi langsung dan tidak langsung. Yang 

dimaksud kontribusi pada perekonomian meliputi penciptaan PDB nasional, pendapatan 

rumah tangga dan penciptaan kesempatan kerja. Kontribusi langsung minerba 

bergantung 100% kepada nilai barang tambang yang dieksploitasi, atau tepat sama 

dengan nilai penjualan produk tambang. Kemudian kontribusi tidak langsung adalah 

penciptaan output, PDB, kesempatan kerja di luar sektor minerba yang muncul akibat 

merespon permintaan atas barang atau jasa yang digunakan secara langsung dan tidak 

langsung (supply chains permintaan input minerba) oleh kegiatan produksi minerba. 

Untuk menangkap multiplier dampak langsung dan tidak langsung dari kegiatan 

sektor minerba digunakan pendekatan multiplier yang diolah dari tabel input-output 

nasional klasifikasi 175 sektor tahun 2005 . Dari pengolahan data Tabel IO diperoleh 

angka multiplier sektor tembaga dan nikel, dan dibandingkan dengan multiplier dari 

173 sektor lapangan usaha lainnya.  
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Tabel Input-Output yang digunakan dalam analisis adalah Tabel single region 

(Tabel IO Indonesia 2005) atau multi region (Tabel IRIO 2005 Indonesia). Jika besaran 

makro nasional saja yang ingin dianalisis, Tabel IO 2005 dapat digunakan. Tetapi jika 

keterkaitan antar daerah juga menjadi perhatian, maka Tabel IRIO 2005 digunakan. 

Mengingat singkatnya waktu penelitian, Model IO yang digunakan dalam model single 

region (Indonesia) dengan disagregasi 175x175 sektor (BPS).  

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. Teknis 

model IO dapat dilihat pada Lampiran 1.  

3.3 ANALISIS NERACA PASOKAN DAN PERMINTAAN PRODUK 
PERTAMBANGAN MINERBA 

Salah satu tujuan dalam studi ini adalah mengetahui neraca produk minerba nasional 

dalam rentang waktu 30 tahun ke depan, untuk mengetahui periode surplus dan 

defisit.  Neraca ini menjadi acuan pemerintah untuk melakukan berbagai langkah 

strategis terkait kebijakan pengendalian ekspor produk minerba.  

Untuk membangun neraca produk minerba dilakukan dua tahapan, yaitu 

estimasi pasokan dan permintaan domestik selama 30 tahun ke depan, dengan 

penjelasan sebagai berikut. 

Pasokan (supply) domestik logam tembaga (atau nikel) domestik adalah hasil 

konversi bobot produksi konsentrat mengandung tembaga (nikel) yang menghasilkan 

satuan bobot logam dengan rendemen tertentu. Hasil konversi ini merupakan 

kapasitas natural dari logam murni tembaga (atau nikel).   

Permintaan domestik logam tembaga (nikel) adalah jumlah dari logam produksi 

domestik dan impor yang digunakan untuk kepentingan domestik, industri maupun 

pengguna akhir. 

Sedangkan neraca logam tembaga (nikel) adalah bobot logam pasokan domestik 

dikurangi permintaan domestik. Namun dalam prakteknya perhitungannya dengan 

cara demikian dapat memunculkan kesulitan.  Untuk volume pasokan dapat dilakukan 

kalkulasi dengan mengacu kepada data yang diberikan oleh perusahaan tambang. 
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Sedangkan untuk permintaan domestik terdapat kesulitan besar karena tidak tersedia 

data tentang permintaan dari industri paling hulu hingga paling hilir. Dengan alasan 

tersebut, maka permintaan domestik ditentukan pada tahap terakhir. 

Sebenarnya neraca supply-demand logam dapat diwakili oleh NetExport logam, 

yaitu angka ekspor logam (fisik logam + konsentrat yang mengandung logam + barang 

yang mengandung logam) dikurangi impor logam (fisik logam + konsentrat 

mengandung logam + barang yang mengandung logam).  Data ini dapat diperoleh dari 

data ekspor impor BPS. 

Perhitungan permintaan domestik dapat dimulai dari identitas neraca berikut: 

NetExport = PasokanDomestik – PermintaanDomestik  

Jika pasokan domestik lebih besar daripada permintaannya, maka NetExport 

menjadi positif. Sebaliknya jika permintaan domestik lebih besar daripada 

pasokannya, maka NetExport bertanda negatif. Secara formulasi, perkiraan 

permintaan domestik adalah:  

PermintaanDomestik = PasokanDomestik – NetExport  

Dengan diketahuinya NetExport dari data perdagangan luar negeri, dan 

PasokanDomestik dari pada pengusaha, maka didapatkan perkiraan 

PermintaanDomestik. Meskipun demikian angka perkiraan tersebut hanya dapat 

diketahui secara historis. Oleh karena itu untuk perkiraan masa yang akan datang 

harus dilakukan proyeksi dengan model.  Model proyeksi permintaan domestik logam 

(QD) didekati oleh fungsional permintaan logam yang dijelaskan oleh jumlah 

penduduk (POP), PDB per kapita (GDPCAP), dan harga logam (PRICE), yang mengikuti 

bentuk fungsi persamaan berikut: 

   PRICEGDPCap POP= QD 3210  

 Dimana 0, 1, 2, 2: adalah paramater persamaan atau model yang  diestimasi oleh 

data historis.  

Setelah mendapatkan estimasi paramater, untuk peramalan ke depan dilakukan 

asumsi terhadap angka-angka masa yang akan datang pada variabel eksplanatoris: 

POP, GDPCap, dan PRICE. Angka asumsi variabel eksplanatoris harus logis dan 

realistis, sehingga menghasilkan angka proyeksi yang dapat diandalkan hingga 30 

tahun ke depan.  
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Sedangkan untuk permintaan domestik terdapat kesulitan besar karena tidak tersedia 
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Di sisi lain dilakukan pengolahan data dari rencana produksi perusahaan 

(tertuang dalam kontrak) untuk mendapatkan perkiraan pasokan domestik atas 

tembaga dan nikel. Perkiraan pasokan domestik dan proyeksi permintaan masa yang 

akan datang digambarkan pada satu diagram untuk mendapatkan periode surplus dan 

defisit logam, seperti yang terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini. 

Gambar 3.1 
Model Proyeksi Surplus dan Defisit Nikel dan Tembaga  

 

 

3.4. SIMULASI DAMPAK EKONOMI DAN FISKAL 

Untuk mengetahui besaran dampak secara absolut dari kegiatan sektor minerba 

tembaga dan nikel, langkah pertama adalah memperolah angka-angka stimulus.  

Angka stimulus dalam hal ini adalah nilai penjualan dari produk tambang yang 

mengandung tembaga dan nikel. Untuk produk tambang yang diekspor, maka 

stimulusnya berupa Final Demand, dan menjadi pengali bagi matriks Inverse Leontief.  

Sedangkan bagi produk tambang yang diproses di dalam negeri, maka stimulusnya 

berupa Primary Input, dan dikalikan dengan matriks Inverse Ghosian.  
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Angka stimulus tersebut meliputi periode 30 tahun ke depan, yang nilainya 

diperoleh dari perusahaan tambang.  Disamping itu dibuat beberapa skenario 

berdasarkan perbedaan proporsi nilai penjualan  tambang domestik, misalnya 50%, 

75% atau 100% dari bahan mentah logam yang diolah lebih lanjut di dalam negeri.  

Selain itu disusun juga dua skenario terkait industri hilir, yaitu skenario kondisi statis 

saat ini dimana industri hilir mungkin belum sepenuhnya siap mengolah seluruh 

produksi mineral dan skenario dengan asumsi bahwa sudah terdapat industri 

pengolahan barang tambang di domestik. Dari simulasi tersebut, didapatkan angka-

angka kontribusi kegiatan pertambangan minerba terhadap pertambahan PDB, 

pendapatan masyarakat, dan kesempatan kerja, dan  penerimaan negara.  

3.5. FOCUSED GROUP DISCUSSION 

Mengingat banyaknya pihak atau pelaku ekonomi yang terlibat dalam bidang mineral 

dan mungkin terpengaruh oleh kebijakan hilirisasi, informasi digali sebanyak mungkin 

dari berbagai stakeholder di bidang pertambangan minerba.  Dua stakeholder yang 

penting diakomodir gagasannya adalah pemerintah (yang mewakili negara) dan 

pengusaha pertambangan. Pemerintah sebagai wakil negara berkepentingan 

memanfaatkan produk tambang demi untuk sebesar-besarnya memakmurkan 

rakyatnya pada masa kini dan mendatang, dengan tetap memperhatikan kelestarian 

lingkungan. Sedangkan di pihak lain perusahaan berkepentingan untuk mencetak 

keuntungan yang sebesar-besarnya atas modal yang sudah diinvestasikan, dan 

semaksimal mungkin menghindari segala resiko yang berpotensi muncul.  

Kepentingan negara dan pengusaha belum tentu selaras, bahkan tidak jarang 

ditemukan adanya pertentangan atau kontradiksi antara kepentingan dua pihak. 

Dalam upaya mengumpulkan argumen-argumen dari dua pihak maka dilakukan 

Focused Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh pihak pemerintah dan perusahaan 

tambang.   

Dalam forum FGD dihadirkan sebagian besar pemangku kepentingan yang 

bertalian dengan kegiatan pertambangan minerba, yaitu: Kementerian Perindustrian, 

Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian 

Lingkungan Hidup, Bappenas dan Kementerian atau Lembaga lainnya yang terkait, 

serta wakil dari perusahaan tambang.   
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3.6. SUMBER DATA 

Data sekunder yang dibutuhkan dalam kajian ini bersumber dari:   

(i) Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi; 

(ii) Kementerian Keuangan; 

(iii) Asosiasi pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association); 

(iv) Perusahaan pertambangan yang menghasilkan Tembaga dan Nikel; 

(v) Kementerian Perindustrian; 

(vi) Kementerian Perdagangan;  

(vii) Perusahaan yang menghasilkan produk tambang mengandung tembaga 

dan nikel; 

(viii) Biro Pusat Statistik (BPS) 
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BAB 4 

GAMBARAN UMUM 

4.1  TEMBAGA 

Tembaga adalah salah satu bahan mineral yang sangat banyak kegunaannya dan telah 

dimanfaatkan oleh umat manusia sejak lebih dari 10.000 tahun lalu. Tembaga 

merupakan komoditi yang sangat sensitif terhadap kondisi perekonomian karena 

penggunaannya yang luas baik untuk keperluan rumah tangga maupun industri. 

Permintaan akan tembaga memiliki korelasi yang tinggi dengan perkembangan 

permintaan sektor kelistrikan, transportasi, industri mesin dan perlengkapannya, 

industri konstruksi dan industri elektronika. Gambar 4.1 merupakan deskripsi umum 

produksi tembaga dunia. 

Gambar 4.1. 
Gambaran Umum Produksi Tembaga Dunia 

 
Sumber: ICSG, World Copper Factbook 2012. 

 Produksi tembaga dunia pada tahun 2011 mencapai 16 juta metrik ton. Negara 

produsen terbesar yaitu Chili, China, Peru, Amerika dan Australia seperti pada Gambar 

4.2. Produksi tembaga Indonesia hanya menempati urutan ke 8 dari seluruh negara 

produsen tembaga dunia. 
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Gambar 4.2  
Produsen Tembaga Dunia, 2011 (Ribu Metrik Ton) 

 

Sumber: ICSG, World Copper Factbook 2012. 

 Chilli mempunyai cadangan tembaga terbesar di dunia seperti pada Gambar 

4.3. Cadangan tembaga Chilli mencapai 190 juta metrik ton atau 27%, sedangkan 

Australia dan Peru masing-masing sekitar 12 %.  Jumlah cadangan tembaga Indonesia 

adalah 28 juta metrik ton atau 4% dari total cadangan dunia. 

Gambar 4.3  
Penyebaran Cadangan Tembaga Dunia, 2010 (Juta Metrik Ton) 

 

Sumber: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2012. 
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Penggunaan tembaga menurut sektor dan wilayah pada tahun 2011 dapat 

dilihat pada Gambar 4.4. Industri perlengkapan membutuhkan produk tembaga 

terbanyak yaitu sebesar 54%, konstruksi & bangunan sebesar 34% dan infrastruktur 

sebesar 12%. Berdasarkan kawasan, kebutuhan tembaga kawasan Asia merupakan 

yang tertinggi yaitu 62%, kawasan Eropa membutuhkan 22%, Amerika Utara 

membutuhkan 10% dan Amerika Latin sebesar 6%.  

Gambar 4.4 
Penggunaan Tembaga Dunia Menurut Wilayah dan Sektor Tahun 2011 

 

 

Sumber: ICSG, World Copper Factbook 2012. 

Proses produksi tembaga berawal dari aktivitas penambangan (mining) dari 

batuan yang mengandung bijih tembaga. Melalui proses penggerusan, pengeringan 

butiran batuan bijih tembaga tersebut, dihasilkan bubuk/serbuk bijih tembaga. 

Selanjutnya pengolahan serbuk bijih tembaga tersebut diteruskan dengan floating 

system sehingga dihasilkan konsentrat tembaga, yang merupakan bahan baku utama 

dalam pengolahan selanjutnya di smelter. Konsentrat tembaga ini dapat diolah di 

dalam negeri, ataupun dapat diekspor ke luar negeri yang selanjutnya diolah oleh 

smelter di luar negeri. 
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Proses pengolahan di dalam smelter akan menghasilkan tembaga anoda (anode 

copper). Di dalam smelter ini juga akan diolah kembali (secondary process) beberapa 

komponen besi bekas untuk diambil tembaga nya. Proses berikutnya adalah 

pemurnian (refining) yang menghasilkan produk utama berupa tembaga katoda 

(cathode copper). Di dalam refinery ini juga dapat dilakukan secondary process untuk 

mendapatkan tembaga katoda-nya. Proses pemurnian menghasilkan produk 

sampingan seperti adalah asam sulfat, terak tembaga, gypsum, dan lumpur anoda. 

Pada tahap berikutnya, tembaga katoda itu akan siap untuk di kirimkan ke beberapa 

industri yang membutuhkannya seperti industri kabel, otomotif, konstruksi & 

bangunan, dan infrastruktur. Detail mengenai tahapan alur pengolahan tembaga dari 

awal mula dari bijih tembaga menjadi tembaga katoda dapat dilihat pada Gambar 4.5 

dan Gambar 4.6. 

Gambar 4.5  
Tahapan Alur Produksi Tembaga  

 

 

Sumber: ICSG, World Copper Factbook 2012. 
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Gambar 4.6  
Tahapan Penggunaan Tembaga  

 

 

Sumber: ICSG, World Copper Factbook 2012. 

4.1.2 Profil Tembaga Indonesia 

Penggunaan tembaga diperlukan untuk mendukung berbagai industri hilir di Indonesia 

seperti kelistrikan, industri konstruksi, transportasi, industri mesin dan 

perlengkapannya, dan industri elektronika seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 4.6. 

Berbagai industri hilir tersebut mempunyai kebutuhan tembaga yang tinggi, seiring 

dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Di samping itu, tinggi nya kebutuhan 

akan tembaga juga didorong oleh faktor masih sedikitnya/ kecilnya konsumsi tembaga 

per kapita Indonesia. Jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi per kapita negara-

negara lain di Eropa, seperti yang disajikan dalam Tabel 4.1, konsumsi tembaga per 

kapita Indonesia yang hanya rata-rata 0,83 kg/kapita pada tahun 2011 sangat rendah. 

Tingkat konsumsi per kapita ini bahkan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan 

konsumsi per kapita negara ASEAN seperti Malaysia yang mencapai 6,27 kg/kapita 

atau Thailand yang mencapai 3,9 kg/kapita. 
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Tabel 4.1  
Konsumsi Tembaga per kapita pada Tahun 2011 (kg/kapita) 

Negara 

PDB per kapita harga 
berlaku  

($ per kapita) 
Konsumsi Tembaga 

(kg/orang) 

Australia 65477 5.81 

Belgia 46878 27.39 

Brazil 12789 2.33 

Kanada 50436 4.20 

Chilli 14278 5.53 

China 5414 5.82 

Perancis 44008 3.88 

Jerman 43742 16.32 

India 1389 0.56 

Italia 36267 10.42 

Jepang 45920 7.87 

Thailand 5394 3.90 

Indonesia 3509 0.83 

Malaysia 9700 6.27 

Mesir 2970 2.03 

Iran 6360 1.91 

Republik Korea 22778 17.14 

Meksiko 10153 2.66 

Peru 5782 1.83 

Polandia 13540 7.25 

Portugal 22413 0.14 

Federasi Russia 12993 3.05 

Saudi Arabia 20504 7.10 

Spanyol 32360 7.89 

Taiwan 20101 23.90 

Turki 10522 5.00 

UAE 67008 42.79 

Amerika Serikat 48387 5.64 

Sumber: ICSG, World Copper Factbook 2012. 
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Di Indonesia, satu-satunya smelter tembaga adalah PT Smelting Gresik yang 

berlokasi di Gresik. PT Smelting menjual asam sulfat sebanyak 700.000 ton/tahun ke 

PT.Petrokimia Gresik. Terak tembaga dan gypsum yang berguna untuk bahan baku 

semen dijual ke PT.Semen Gresik masing masing sebesar 530.000 ton/tahun dan 

20.000 ton /tahun. Lumpur anoda yang mengandung logam logam mulia seperti 

emas, perak , dan logam-logam yang termasuk dalam PGM (Platinum, Group Metal) 

seperti platinum, palladium, rodium, iridium, osmium, dan ruthenium.  

Salah satu industri berbasis tembaga yang lebih hilir adalah industri yang 

memproduksi kabel. Permintaan kabel menunjukkan kecenderungan yang makin 

tinggi, seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Tabel 4.2 menunjukkan lima 

perusahaan kabel dengan kenaikan produksi selama periode 2009-2011. Kenaikan 

permintaan kabel domestik yang mendorong kenaikan produksi di antaranya berasal 

dari program pemerintah dalam proyek percepatan pembangunan penambahan daya 

listrik tahap II dengan pembangunan power plant sebesar 10.000 megawat yang akan 

dimulai tahun 2012 dan berkembangnya perumahan dan kantor.  

Tabel 4.2.  
Produksi Tahunan Perusahaan Kabel yang sudah go public 

No Nama Perusahaan 
Produksi dalam beberapa tahun 

2009 2010 2011 

1 PT SUCACO Tbk 1,510,071 2,198,396 3,363,728 

2 PT VOKSEL ELEKTRIK Tbk 1,729,113 1,309,570 2,014,608 

3 PT KMI WIRE & CABLE Tbk 822,273 1,228,092 1,841,939 

4 PT JEMBO CABLE INDONESIA Tbk 301,331 542,618 864,752 

5 PT KABELINDO MURNI Tbk 762,976 830,723 1,267,418 

Sumber: Presentasi APKABEL (asosiasi pengusaha kabel) pada Seri FGD Minerba, 14 Agustus 2012. 

Menurut APKABEL, faktor penyebab tingginya permintaan kabel yaitu 

kebutuhan energi listrik memerlukan media transmisi kabel; proyek pemerintah 

membangun power plant 10.000 MW (I&II); rasio elektrifikasi Indonesia masih 73%; 

peningkatan produksi dan penjualan pabrikan kabel; dan peningkatan jumlah pabrik 

kabel baru. Pembangunan infrastruktur, baik dari pemerintah dan swasta melalui 

MP3EI, diyakini dapat mendorong permintaan kabel dalam negeri.  Pembangunan 

MP3EI dan proyek 10.000 MW akan mendorong pertumbuhan permintaan kabel 

dalam jangka panjang.  
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Permintaan kabel yang tinggi ini juga disertai peningkatan kinerja emiten kabel. 

Penjualan enam produsen kabel di semester 1/2012 mencapai Rp 5,6 Trilyun yang 

berarti mengalami lonjakan naik sebesar 24,72% dibandingkan dengan periode 

semester 1/2011 yang mencapai Rp 4,5 trilyun (Koran Bisnis Indonesia, 2012). 

Penjualan terbesar diraih oleh PT. Supreme Cable Manufacturing Tbk senilai 1,83 

trilyun atau pertumbuhan 23,25% dibandingkan periode yang sama tahun 2011. PT 

Voksel  Electric  menyusul di peringkat kedua dengan meraih penjualan sebesar Rp 

1,15 trilyun atau naik sebesar 21,35% dibandingkan dengan semester 1 tahun 2011. 

Pertumbuhan ini didorong oleh kontrak ekspor penyediaan kabel dari luar negeri.  

Keenam emiten tersebut membukukan profit sebesar Rp 284,7 milyar yang 

berarti kenaikan sebesar 82,9% dibanding periode yang sama tahun 2010.  PT Pefindo 

Indonesia memprediksi akan terjadi kenaikan permintaan sebesar 20%. Selain itu, 

penurunan harga bahan baku utama tembaga yang pada 31 Maret 2011 sebesar US 

$8.308 per ton, turun 14% year-on-year dan harga rata-rata aluminium yang pada 31 

Maret 2011 sebesar US $2.175 per ton turun 13% year-on-year  juga memberikan 

andil dalam meraih profit yang signifikan pada  industri kabel.  

4.1.3   Smelter Tembaga dan Tantangan Pengembangannya 

Menurut Kementerian ESDM, jumlah sumber daya tembaga Indonesia mencapai 4,9 

milyar ton, sedangkan cadangannya mencapai 4,1 milyar ton. Produksi konsentrat 

tembaga Indonesia pada tahun 2010 mencapai 3,4 juta ton. Saat ini satu-satunya 

perusahaan smelter tembaga di Indonesia adalah PT. Smelting Gresik dengan kapasitas 

konsentrat tembaga yang diolah sebesar satu juta ton. Konsentrat tembaga tersebut 

akan diolah menjadi tembaga katoda dengan produksi per tahun berkisar antara 270 

ribu ton sampai 300 ribu ton. Konsentrat tembaga yang diolah di PT. Smelting Gresik 

tersebut sebagian besar berasal dari PT.Freeport Indonesia dan sebagian kecil berasal 

dari PT.Newmont Nusa Tenggara. Dari hasil pengolahan konsentrat tembaga menjadi 

tembaga katoda, sekitar 60% dijual di dalam negeri, sedangkan 40% sisanya diekspor 

ke pasar Asia Tenggara. 
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Gambar 4.7 
Sumber daya, Cadangan, Produksi, Smelter, dan Rencana Pembangunan  

Smelter Tembaga di Indonesia 

 

Sumber: Kementerian ESDM, 2012 

Sesuai dengan amanat UU No.4 tahun 2009 untuk mengolah bijih tembaga 

menjadi tembaga katoda, maka dalam beberapa tahun ke depan akan ada rencana 

pembangunan smelter yaitu Nusantara Smelting pada tahun 2014 dengan kapasitas 

pengolahan konsentrat tembaga sebesar 800 ribu ton, Global Investindo pada tahun 

2015 dengan kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar 1,2 juta ton, dan 

Indosmelt tahun 2014 dengan rencana kapasitas pengolahan sebesar 400 ribu ton.  

Gambar  4.8 
Produksi Smelter Tembaga menurut Region, 2011 (Ribu Metrik Ton) 

 

Sumber: ICSG, World Copper Factbook 2012. 
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Apabila dilihat dari sisi regional, terlihat bahwa negara di kawasan Asia berhasil 

meningkatkan produksi smelter tembaga sehingga hampir mencapai 9 juta metrik ton. 

Produksi kawasan lainnya seperti Eropa dan Amerika stagnan dalam 10 tahun terakhir 

sedangkan produksi kawasan Oceania dan Afrika hampir tidak mengalami 

perkembangan dalam 30 tahun terakhir dengan kapasitas masih di bawah 1 Juta 

metrik ton. China menjadi motor di kawasan Asia dalam hal peningkatan jumlah 

kapasitas smelter tembaga dalam beberapa tahun terakhir.  

Gambar  4.9 
Produksi Smelter Tembaga di 20 Negara Terbesar, 2011 (Ribu Metrik Ton) 

 
Sumber: ICSG, World Copper Factbook 2012 

Didorong oleh kesungguhan pemerintah China dalam mengembangkan smelter 

di dalam negeri seperti yang telah disebutkan di atas dalam beberapa tahun terakhir, 

China telah menjadi negara dengan jumlah pembelian konsentrat tembaga terbanyak, 

mengalahkan Jepang dan Jerman. India juga mengalami kenaikan dalam mengolah 

konsentrat tembaga, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jepang 

mengalami penurunan dalam pengolahan konsentrat tembaga seiring dengan 

melambatnya pertumbuhan ekonomi dan biaya produksi domestik di dalam negeri 

yang makin mahal. Motivasi pemerintah China dalam mengembangkan industri 

smelter nya dilandasi oleh semangat untuk mengamankan pasokan rantai industrinya. 

Belajar dari China, dengan memberikan berbagai dukungan dalam mengembangkan 

industri hilir, diharapkan Indonesia dapat menambah jumlah smelter yang bernilai 

sangat strategis dalam mendukung industrialisasi di Indonesia.  
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Berkaitan dengan rencana hilirisasi mineral di Indonesia yang diatur dalam UU 
No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) serta Permen ESDM No. 
11 Tahun 2012 mendapatkan berbagai tantangan yang harus dapat dipecahkan. 
Sebagian pihak menilai pemberlakuan Permen ESDM ini merupakan jalan bagi 
industrialisasi dan hilirisasi, namun tidak sedikit yang menentang regulasi ini. 
Beberapa pendapat yang menolak mengatakan bahwa saat ini Indonesia belum layak 
untuk melaksanakan pembangunan smelter. Alasan yang mendukung pendapat 
tersebut antara lain; pemerintah harus melihat pasar dan permintaan atas semua 
jenis mineral, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, persoalan teknis seperti 
tersedianya pasokan listrik dan kondisi sosial ekonomi di daerah menjadi persoalan 
tersendiri dalam pembangunan smelter di Indonesia. Contoh kondisi sosial ekonomi 
yaitu pembebasan lahan, tuntutan masyarakat terhadap CSR serta tuntutan 
pemerintah lokal yang berlebihan. Infrastruktur yang kurang memadai di daerah juga 
mengakibatkan kendala transportasi. Sebagai contoh, pembangunan pabrik peleburan 
dan pemurnian tembaga dikatakan tidak layak di Indonesia mengingat pasar konsentrat 
tembaga internasional sangat sulit untuk pabrik peleburan tembaga. Kapasitas 
peleburan yang terpasang bahkan melebihi pasokan konsentrat tembaga dari hulu. 
Selain itu, permintaan katoda tembaga di dalam negeri lebih sedikit dari kapasitas 
produksi. Pembangunan smelter tembaga juga memerlukan investasi yang tinggi dan 
return on investment yang tinggi sehingga dinilai tidak layak secara finansial. 

Tantangan lainnya dalam penerapan hilirisasi mineral adalah minimnya inovasi 
dan teknologi di dalam negeri. Peranan teknologi dipakai untuk menurunkan biaya 
produksi dan teknologi dapat meningkatkan nilai atas cadangan mineral yang dimiliki 
perusahaan. Pemerintah dapat memberi ruang dalam pengembangan teknologi di 
dalam APBN untuk memajukan teknologi pertambangan di Indonesia. 

Dari kalangan pengusaha pertambangan tembaga, tantangan untuk 
mengembangkan smelter tembaga di Indonesia dipengaruhi oleh biaya, kandungan 
asam sulfat residu proses, dan TC/RC (Treatment Cost/Refining Cost).  Selain working 
capital yang besar, biaya operasi dan biaya modal untuk smelter tembaga terus 
mengalami kenaikan sedangkan capital cost sangat tinggi. Kandungan asam sulfat 
menyebabkan biaya karena perlu biaya untuk membuangnya sedangkan pasar masih 
belum pasti. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para produsen smelting 
tembaga diketahui bahwa TC/RC smelter tembaga yang rendah dan sangat kompetitif 
mengakibatkan tidak menariknya investasi di bidang ini, terutama secara finansial. 
Dengan demikian, kondisi saat ini menunjukkan bahwa pembangunan smelter tembaga 
tidak menguntungkan dalam jangka panjang dan akan membutuhkan subsidi yang besar. 
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Belajar dari pengalaman China dalam mengembangkan industri smelter nya, 
maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan pembelajaran untuk Pemerintah 
Indonesia, sehingga industri hilir dapat berkembang dengan baik. Pemerintah China 
telah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam membangun dan 
mengembangkan industri smelter di negara tersebut. Pemerintah memberikan 
kemudahan izin dalam pembangunan smelter, memperbaiki upah tenaga kerja sektor 
industri ini, dan peningkatan kualitas lingkungan. Seiring dengan kemajuan 
pembangunan smelter, kualitas lingkungan juga ditingkatkan contohnya melalui 
beberapa smelter yang sudah berusia tua ditutup dan digantikan dengan smelter baru 
yang lebih efisien.  

Dengan kondisi tersebut, China mempunyai keunggulan dalam mengembangkan 
smelter seperti tenaga kerja yang murah baik tenaga kerja terdidik maupun yang tidak 
terdidik, biaya teknologi yang sederhana dan murah, biaya lingkungan yang relatif 
masih murah, kemudahan kredit, dan subsidi yang sangat besar, diskon pajak PPN 
untuk konsentrat impor, perbedaan harga pada harga tembaga di pasar Shanghai dan 
LME, harga asam (acid) yang tinggi oleh karena adanya permintaan domestik yang 
tinggi, dan harga domestik tembaga yang lebih mahal. 

4.1.4 Perdagangan Produk Tembaga Indonesia 

Ekspor konsentrat tembaga Indonesia (SITC2831) berfluktuasi, dimana pada tahun 
2008 mencapai 1,6 juta ton, kemudian naik secara signifikan pada tahun 2009 dan 
2010 menjadi 2,3 juta ton dan 2,6 juta ton, namun pada tahun 2011 menurun menjadi 
1,4 juta ton. Detail mengenai fluktuasi ekspor konsentrat dapat dilihat pada Tabel 4.3.  
Masih belum ada penjelasan tentang fluktuasi konsentrat tembaga tersebut, namun 
fluktuasi harga bisa dijadikan  salah satu argumentasi untuk menjelaskan fenomena 
tersebut. Fluktuasi produk di hulu tersebut juga sejalan dengan produk olahan 
tembaga di sektor hilir dari smelter gresik berupa tembaga katoda (SITC6821). 
Sedangkan produk di hilir lain seperti kabel tembaga (kode SITC6824) mengalami 
fluktuasi juga namun dengan trend naik.1  

                                                           

1 Deskripsi kode SITC untuk produk tembaga di hilir SITC 682.1 - Copper, refined and unrefined; copper 
anodes for electrolytic refining; copper alloys, unwrought; SITC 682.3 - Copper bars, rods and profiles; 
SITC 682.4 - Copper wire; SITC 682.5 - Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.15 mm; 
SITC 682.6 - Copper foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar 
backing materials), of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0,15 mm; copper powders and 
flakes; SITC 682.7 - Copper tubes, pipes and tube or pipe fittings (e.g., couplings, elbows, sleeves). 
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Tabel 4.3 
Volume Ekspor Produk Tembaga  

Tahun 
Ekspor Tembaga dengan  Kode SITC (Ton) 

2831 2832 6821 6823 6824 6825 6826 6827 

2000 2,580,180 16,499 340,612 11,605 2,509 508 51 3,688 

2001 2,510,981 818 269,691 6,239 17,585 990 247 2,653 

2002 5,751,392 773 298,613 15,908 36,751 1,445 903 9,167 

2003 2,381,436 294 213,677 14,677 94,481 480 414 2,399 

2004 1,807,678 219 90,391 24,845 103,465 841 2,677 2,664 

2005 2,382,851 21 283,766 32,483 105,202 1,241 1,081 1,935 

2006 2,330,741 5 113,635 23,390 94,211 4,040 254 1,366 

2007 1,726,595 97 175,592 5,613 90,441 853 433 911 

2008 1,626,957 7 144,271 5,615 86,346 626 647 763 

2009 2,330,261 - 205,025 6,976 74,693 1,279 211 512 

2010 2,642,087 - 162,482 7,005 99,190 1,670 389 529 

2011 1,471,420 - 131,987 11,545 96,504 1,419 368 750 

Sumber:  Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS, 2000-2011, diolah. 

 

Besarnya  nilai eskpor produk tembaga tentunya juga dipengaruhi oleh harga 

tembaga. Besarnya nilai ekspor konsentrat tembaga pada tahun 2008 sebesar 3,3 

milyar USD, kemudian naik menjadi 5,1 milyar USD dan 6,8 milyar USD pada tahun 

2009 dan 2010, kemudian turun menjadi 4,7 milyar USD. Nilai ekspor dari tembaga 

katoda mengalami kenaikan secara konsisten sejak tahun 2008 sebesar 1,2 juta USD , 

kemudian pada tahun 2011 menjadi 2,5 Juta USD. Demikian juga dengan produk kabel 

tembaga yang terus mengalami kenaikan. Total ekspor produk tembaga tahun 2009 

sebesar 7,3 milyar USD, kemudian naik 9,9 milyar USD pada tahun 2010 , kemudian 

turun menjadi 8,2 milyar USD pada tahun 2011. Detail mengenai fluktuasi nilai ekspor 

produk tembaga dan turunannya dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 
Nilai Ekspor Produk Tembaga  

Tahun 
Ekspor Tembaga Sesuai  Kode SITC (Ribu USD) 

2831 2832 6821 6823 6824 6825 6826 6827 Total 

2000 1,620,980 631 329,229 12,676 5,316 1,790 139 9,866 1,980,627 

2001 1,704,280 1,307 347,727 10,642 31,329 2,674 364 7,264 2,105,586 

2002 3,510,970 4,053 792,570 25,447 64,520 3,975 1,478 18,034 4,421,047 

2003 1,854,722 8,069 423,176 24,447 173,587 3,115 902 5,542 2,493,559 

2004 1,802,388 1,280 376,660 58,710 302,600 2,091 5,558 8,819 2,558,106 

2005 3,310,967 29 676,312 96,876 397,197 2,946 2,506 7,631 4,494,466 

2006 4,646,069 8 938,605 141,034 634,443 8,850 1,379 7,837 6,378,225 

2007 4,212,653 288 1,769,224 38,487 679,044 2,248 36,549 5,790 6,744,283 

2008 3,344,574 79 1,259,073 39,768 664,136 2,928 65,970 7,098 5,383,626 

2009 5,101,280 - 1,779,877 34,870 415,728 4,493 21,260 4,149 7,361,657 

2010 6,882,171 - 2,263,377 49,139 754,796 5,011 27,120 5,493 9,987,106 

2011 4,700,354 - 2,544,364 95,631 889,559 6,317 43,223 7,509 8,286,957 

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS, 2000-2011, diolah. 

 

Tabel 4.5 menunjukkan makin besar volume impor produk-produk tembaga di 

sisi hilir. Impor produk tembaga katoda, produk tembaga dalam bentuk batang, 

produk kabel tembaga, produk tembaga dalam bentuk foil mengalami kenaikan yang 

signifikan. Hal itu menunjukkan makin berkembangnya sektor hilir dengan kebutuhan 

akan produk tembaga yang makin naik. Hal itu juga memberikan tanda bahwa sektor 

hilir tembaga sudah mulai membaik. Penyerapan dan perkembangan industri kabel, 

otomotif, dan beberapa industri lain terhadap produk tembaga dan turunannya 

sangat menggembirakan. Oleh karena itu dukungan akan UU No 4 Tahun 2009 

tentang pengolahan mineral menjadi penting untuk dilakukan, terutama untuk 

menjamin pasokan pengolahan di sektor hilir. Apabila kebutuhan impor tersebut 

dapat dipenuhi melalui pembangunan smelter tembaga di Indonesia, maka akan 

makin memperkuat industri logam dasar Indonesia, sehingga maksud dari UU No 4 

Tahun 2009 dapat tercapai. 

 

Analisis Biaya-Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba – Kasus Nikel dan Tembaga44



 42 

Tabel 4.4 
Nilai Ekspor Produk Tembaga  

Tahun 
Ekspor Tembaga Sesuai  Kode SITC (Ribu USD) 

2831 2832 6821 6823 6824 6825 6826 6827 Total 

2000 1,620,980 631 329,229 12,676 5,316 1,790 139 9,866 1,980,627 

2001 1,704,280 1,307 347,727 10,642 31,329 2,674 364 7,264 2,105,586 

2002 3,510,970 4,053 792,570 25,447 64,520 3,975 1,478 18,034 4,421,047 

2003 1,854,722 8,069 423,176 24,447 173,587 3,115 902 5,542 2,493,559 

2004 1,802,388 1,280 376,660 58,710 302,600 2,091 5,558 8,819 2,558,106 

2005 3,310,967 29 676,312 96,876 397,197 2,946 2,506 7,631 4,494,466 

2006 4,646,069 8 938,605 141,034 634,443 8,850 1,379 7,837 6,378,225 

2007 4,212,653 288 1,769,224 38,487 679,044 2,248 36,549 5,790 6,744,283 

2008 3,344,574 79 1,259,073 39,768 664,136 2,928 65,970 7,098 5,383,626 

2009 5,101,280 - 1,779,877 34,870 415,728 4,493 21,260 4,149 7,361,657 

2010 6,882,171 - 2,263,377 49,139 754,796 5,011 27,120 5,493 9,987,106 

2011 4,700,354 - 2,544,364 95,631 889,559 6,317 43,223 7,509 8,286,957 

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS, 2000-2011, diolah. 

 

Tabel 4.5 menunjukkan makin besar volume impor produk-produk tembaga di 
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Tabel 4.5 
Volume Impor Produk Tembaga  

Tahun 
Impor Tembaga sesuai  Kode SITC (Ton) 

2831 2832 6821 6823 6824 6825 6826 6827 

2000 193.4 151.4 35,728.6 2,686.4 9,587.5 4,817.2 3,770.3 3,741.7 

2001 10,209.2 65.3 60,229.8 2,367.4 7,306.1 4,656.5 2,598.6 4,018.2 

2002 321.4 583.2 106,084.8 6,825.1 16,017.0 8,196.8 6,827.3 8,240.0 

2003 42.2 431.8 18,624.5 3,208.5 9,351.5 5,005.4 3,693.5 5,522.6 

2004 0.4 11.6 17,386.2 4,139.8 9,726.3 6,212.5 3,605.2 5,713.3 

2005 47,805.2 10.5 22,530.6 5,380.3 11,788.7 10,153.4 8,302.6 5,504.5 

2006 25,001.5 47.7 19,184.8 4,573.5 6,204.8 4,828.0 3,197.6 5,201.3 

2007 29.8 2.2 9,937.6 6,999.5 10,559.4 6,950.4 2,362.3 5,994.8 

2008 79.1 120.9 91,091.7 7,343.2 19,590.9 14,425.1 13,297.2 10,552.6 

2009 10,042.2 156.4 107,442.7 6,842.4 13,812.6 9,017.1 7,870.1 7,434.7 

2010 164.9 23.5 104,216.8 6,759.5 15,747.5 18,991.3 9,490.5 9,824.8 

2011 32,953.7 281.1 75,903.3 9,259.4 13,513.3 32,293.0 9,844.8 12,527.9 

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS, 2000-2011, diolah. 

 

Tabel 4.6 
Nilai Impor Produk Tembaga  

Tahun 
Impor Tembaga Sesuai  Kode SITC (Ribu USD) 

2831 2832 6821 6823 6824 6825 6826 6827 Total 

2000 111.4 159.6 66,052.2 5,341.6 19,307.7 10,879.5 15,087.7 11,158.4 128,098.0 

2001 7,928.6 142.3 74,430.3 4,105.0 13,610.5 10,336.6 9,762.5 13,288.7 133,604.7 

2002 117.1 1,103.8 102,151.3 11,929.7 29,180.7 21,000.8 19,725.3 24,108.5 209,317.2 

2003 76.0 998.2 28,680.9 4,866.2 15,581.0 12,529.5 9,151.9 14,264.4 86,148.2 

2004 3.0 23.3 38,426.8 8,561.5 20,542.7 20,614.3 10,810.5 20,110.4 119,092.5 

2005 44,022.4 30.4 56,458.8 11,078.6 26,034.8 23,884.4 10,188.2 19,691.4 191,389.0 

2006 36,097.4 30.0 117,659.1 21,061.3 30,469.7 27,794.8 15,113.8 24,774.4 273,000.5 

2007 45.5 13.5 68,516.5 38,788.1 61,102.8 33,319.8 16,285.6 31,687.0 249,758.7 

2008 45.7 1,110.2 526,412.4 42,431.4 135,128.4 98,463.2 69,450.4 62,730.7 935,772.4 

2009 14,592.7 3,336.2 275,321.6 32,910.3 62,164.1 55,607.7 38,781.2 39,806.4 522,520.1 

2010 778.7 201.4 592,140.4 38,511.0 105,779.2 137,029.0 56,221.0 69,846.5 1,000,507.3 

2011 103,695.7 3,323.7 686,575.6 56,865.2 101,246.7 157,817.6 75,807.9 93,064.0 1,278,396.3 

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS, 2000-2011, diolah. 
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Perbandingan nilai ekspor dan impor produk tembaga dan turunannya pada 

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa Indonesia adalah net eksportir produk tembaga 

dan turunannya. Dalam 2001-2011, nilai ekspor jauh lebih tinggi dibandingkan nilai 

impor memberikan surplus neraca perdagangan produk tembaga dan turunannya. 

Gambar  4.10 
Nilai Total Ekspor dan Impor Produk Tembaga dan Turunannya (Ribu USD) 

 

 

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS, 2000-2011, diolah. 

 

Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor tembaga dan produk 

turunannya serta negara asal impor tembaga dan produk turunannya seperti pada 

Tabel 4.7. Selain Jepang, China termasuk dalam lima besar negara tujuan ekspor dan 

asal impor tembaga dan produk turunannya.  
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Tabel 4.7 
Negara Tujuan Ekspor dan Asal Impor Tembaga dan Produk Turunannya, Indonesia 

Negara Asal Impor Tembaga dan Turunannya, HS74 (Juta USD) 

Negara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jepang 28.6 24.4 18.5 18.4 18.4 23.3 29.8 255.1 190.7 446.0 393.6 

Australia 16.1 17.8 10.9 16.1 21.8 50.5 20.6 145.9 38.9 144.9 229.4 

Thailand 2.7 3.7 3.7 6.0 7.8 16.6 29.2 37.8 27.2 69.5 115.4 

Chili 13.7 4.6 1.3 5.0 6.6 0.9 - - 5.1 1.1 94.5 

China 2.0 3.0 4.6 5.8 9.3 11.4 14.4 52.6 44.0 61.4 84.4 

Lainnya 68.4 57.6 53.8 77.5 98.8 151.4 191.1 538.8 257.0 414.3 458.3 

Negara Tujuan Ekspor Tembaga dan Produk Turunannya, HS 74 (Juta USD) 

Negara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jepang 112.7 176.4 179.6 133.8 180.2 244.4 593.9 201.2 563.8 839.4 1,373.1 

Malaysia 66.8 67.7 104.0 142.5 249.8 373.5 618.8 518.4 557.8 805.8 694.2 

Thailand 73.7 53.3 96.2 155.6 245.0 271.7 352.2 422.3 304.7 548.9 597.1 

China 16.8 36.6 91.1 117.4 229.6 352.7 330.2 315.5 308.8 317.7 373.5 

Vietnam 9.0 11.0 19.7 22.5 20.1 46.2 84.3 61.8 62.1 111.6 164.7 

Lainnya 141.2 134.0 181.6 226.3 332.9 615.9 752.2 683.2 569.9 682.2 608.0 

Sumber: www.trademap.org. 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa defisit nilai perdagangan produk tembaga secara 

berkesinambungan, terjadi sejak tahun 2001 sampai tahun 2011 pada SITC 682.5, SITC 

682.6, dan SITC 682.7. Defisit nilai neraca perdagangan produk tembaga di hulu yaitu 

SITC 283.2 terjadi  mulai tahun 2005 hingga tahun 2011. Terkait dengan hilirisasi 

pertambangan, maka pengembangan industrinya dapat diarahkan ke pengembangan 

industri tembaga hulu untuk SITC 283.2 dan pengembangan industri tembaga hilir 

untuk SITC 682.5, SITC 682.6 dan SITC 682.7. Tabel 4.8 secara konsisten menunjukkan 

volume neraca perdagangan defisit dimana volume impor lebih tinggi daripada ekspor 

untuk tiga produk hilir dan satu produk hulu tersebut.   
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Tabel 4.8 
Nilai Neraca Perdagangan Produk Tembaga Indonesia 

Tahun 
Neraca Perdagangan Tembaga Sesuai  Kode SITC (Juta USD) 

2831 2832 6821 6823 6824 6825 6826 6827 Total 

2000 1,620.9 0.5 263.2 7.3 (14.0) (9.1) (14.9) (1.3) 1,852.5 

2001 1,696.4 1.2 273.3 6.5 17.7 (7.7) (9.4) (6.0) 1,972.0 

2002 3,510.9 2.9 690.4 13.5 35.3 (17.0) (18.2) (6.1) 4,211.7 

2003 1,854.6 7.1 394.5 19.6 158.0 (9.4) (8.3) (8.7) 2,407.4 

2004 1,802.4 1.3 338.2 50.1 282.1 (18.5) (5.3) (11.3) 2,439.0 

2005 3,266.9 (0.0) 619.9 85.8 371.2 (20.9) (7.7) (12.1) 4,303.1 

2006 4,610.0 (0.0) 820.9 120.0 604.0 (18.9) (13.7) (16.9) 6,105.2 

2007 4,212.6 0.3 1,700.7 (0.3) 617.9 (31.1) 20.3 (25.9) 6,494.5 

2008 3,344.5 (1.0) 732.7 (2.7) 529.0 (95.5) (3.5) (55.6) 4,447.9 

2009 5,086.7 (3.3) 1,504.6 2.0 353.6 (51.1) (17.5) (35.7) 6,839.1 

2010 6,881.4 (0.2) 1,671.2 10.6 649.0 (132.0) (29.1) (64.4) 8,986.6 

2011 4,596.7 (3.3) 1,857.8 38.8 788.3 (151.5) (32.6) (85.6) 7,008.6 

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS, 2000-2011, diolah. 

 

Tabel 4.9 
Volume Neraca Perdagangan Produk Tembaga Indonesia 

Tahun 
Impor Tembaga sesuai  Kode SITC, satuan (Ribu Ton) 

2831 2832 6821 6823 6824 6825 6826 6827 

2000 2,580.0 16.3 304.9 8.9 (7.1) (4.3) (3.7) (0.1) 

2001 2,500.8 0.8 209.5 3.9 10.3 (3.7) (2.4) (1.4) 

2002 5,751.1 0.2 192.5 9.1 20.7 (6.8) (5.9) 0.9 

2003 2,381.4 (0.1) 195.1 11.5 85.1 (4.5) (3.3) (3.1) 

2004 1,807.7 0.2 73.0 20.7 93.7 (5.4) (0.9) (3.0) 

2005 2,335.0 0.0 261.2 27.1 93.4 (8.9) (7.2) (3.6) 

2006 2,305.7 (0.0) 94.5 18.8 88.0 (0.8) (2.9) (3.8) 

2007 1,726.6 0.1 165.7 (1.4) 79.9 (6.1) (1.9) (5.1) 

2008 1,626.9 (0.1) 53.2 (1.7) 66.8 (13.8) (12.7) (9.8) 

2009 2,320.2 (0.2) 97.6 0.1 60.9 (7.7) (7.7) (6.9) 

2010 2,641.9 (0.0) 58.3 0.2 83.4 (17.3) (9.1) (9.3) 

2011 1,438.5 (0.3) 56.1 2.3 83.0 (30.9) (9.5) (11.8) 

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS, 2000-2011, diolah. 
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Tabel 4.8 
Nilai Neraca Perdagangan Produk Tembaga Indonesia 

Tahun 
Neraca Perdagangan Tembaga Sesuai  Kode SITC (Juta USD) 
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4.2.1 Profil Nikel Dunia 

Produksi nikel dunia pada tahun 2010 mencapai 1.590.000 metrik ton. Indonesia 

merupakan salah satu produsen nikel yang terbesar dimana jumlah produksi 

mencapai sekitar 15% total produksi dunia seperti pada Tabel 4.10. Produsen terbesar 

nikel dunia lainnya adalah Rusia (17%), Filipina (11%) dan Australia (11%). Kontribusi 

negara dalam kelompok lainnya di antaranya adalah Bostwana, Madagaskar, dan 

Afrika Selatan bervariasi antara 1% hingga 4%.2 Jumlah produksi nikel dunia tahun 

2011 naik menjadi 1,8 juta metrik ton, dengan distribusi tiap negara seperti yang 

ditunjukkan dalam Tabel 4.10.  

Tabel 4.10 
Negara Produsen Nikel Dunia Tahun 2010 Dan 2011 Serta Jumlah Cadangannya  

(Metrik Ton) 

No Negara 
Produksi nikel Cadangan 

2010 2011  

1 Amerika Serikat data tidak tersedia 

2 Australia  170,000 180,000 24,000,000 

3 Botswana  28,000 32,000 490,000 

4 Brazil  59,100 83,000 8,700,000 

5 Kanada  158,000 200,000 3,300,000 

6 China  79,000 80,000 3,000,000 

7 Kolombia  72,000 72,000 720,000 

8 Kuba  70,000 74,000 5,500,000 

9 Dominican Republic  —  14,000 1,000,000 

10 Indonesia  232,000 230,000 3,900,000 

11 Madagascar  15,000 25,000 1,600,000 

12 New Caledonia 130,000 140,000 12,000,000 

13 Filipina 173,000 230,000 1,100,000 

14 Russia  269,000 280,000 6,000,000 

15 Afrika Selatan 40,000 42,000 3,700,000 

16 Other countries 99,000 100,000     4,600,000 

Total Dunia 1,590,000 1,800,000 80,000,000 
 
Catatan: Perhitungan jumlah produksi nikel adalah berdasarkan kandungan nikel. 
Sumber: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/ 

                                                           

2 Cadangan dihitung sebagai jumlah yang ekonomis untuk diproduksi yang ditentukan pada saat 
perhitungan namun tidak termasuk dalam proses ekstraksi. Dengan kata lain,“extractable reserves”dan 
“recoverable reserves” tidak termasuk dalam yang disebut dengan cadangan.  
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4.2.2  Profil Nikel Indonesia 

Menurut Kementerian ESDM, sumber daya bijih nikel Indonesia mencapai 2.6 milyar 

ton, sedangkan cadangan bijih nikel mencapai 576 juta ton. Cara menghitung antara 

data yang dikeluarkan oleh USGS dan yang dirilis Kementerian ESDM tentunya 

berbeda, karena data USGS menghitung cadangan kandungan nikel (sudah dalam 

bentuk produk akhir nikel), sedangkan Kementerian ESDM menghitung cadangan bijih 

nikel nya (bijih nikel yang masih mentah, dan belum diolah dalam smelter). Proses 

pengolahan bijih nikel menjadi produk akhir nikel menghasilkan rasio berkisar antara 1 

% sampai 4 %, tergantung dari kualitas bijih nikelnya.  

 Jumlah bijih nikel Indonesia dari hasil penambangan pada tahun 2010 mencapai 

26,3 juta ton. Saat ini terdapat dua perusahaan yang beroperasi yaitu FeNi PT Antam 

dengan kapasitas pengolahan bijih nikel sebesar 2,95 juta ton, dan Ni in Matte PT 

INCO dengan kapasitas pengolahan bijih nikel sebesar 6,08 juta ton bijih. Dalam 

beberapa tahun ke depan akan ada rencana pembangunan smelter yaitu Weda Bay 

Nickel pada tahun 2016 dengan total kapasitas pengolahan bijih nikel 6.000.000 ton, 

NPI PT Antam pada tahun 2014 dengan kapasitas pengolahan bijih nikel 1,2 juta ton, 

dan PT. FeNI Haltim (Group Antam)  tahun 2014 dengan rencana pengolahan bijih 

nikel sebesar 2,95 juta ton. Detail mengenai jumlah sumber daya, besar cadangan, 

kapasitas pengolahan yang sudah ada, dan rencana investasi pengolahan bijih nikel 

dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

Gambar 4.11 
Sumber Daya, Cadangan, Smelter dan Rencana Pengembangan Nikel Indonesia 

 

 

Sumber: Kementerian ESDM, 2012 
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Gambar 4.11 
Sumber Daya, Cadangan, Smelter dan Rencana Pengembangan Nikel Indonesia 

 

 

Sumber: Kementerian ESDM, 2012 
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Tambang nikel tersebar di beberapa pulau di Indonesia antara lain Pulau 
Sulawesi dan Pulau Halmahera.  Cadangan nikel di Sulawesi ada di Sorowako, 
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah; 
Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara; dan Kabupaten Konawe, Sulawesi 
Tenggara. Di Pulau Halmahera, nikel terdapat di Weda, Kab. Halmahera Tengah, 
Maluku Utara dan di Buli, Kab. Halmahera Timur, Maluku Utara. Di pulau-pulau 
tersebut terdapat beberapa aktivitas pertambangan, terutama aktivitas tambang 
tradisional yang langsung menjual bijih nikel untuk di ekspor ke Jepang, China, 
maupun Korea. Perusahaan peleburan nikel di Indonesia saat ini yaitu PT.Vale 
Indonesia dan PT.Antam. Kedua perusahaan tersebut mengolah jenis nikel yang 
berbeda dimana PT.Antam mengolah bijih nikel menjadi ferronickel sedangkan PT. 
Vale Indonesia (dulunya PT. INCO) mengolah nikel menjadi nickel matte. 

Proses Pengolahan Nickel 

Jenis nikel yang dapat kita temukan di sektor hulu yaitu dua macam di antaranya 
adalah fero nikel dan nikel dalam bentuk matte. Feronikel diproduksi dari bijih laterit, 
sedangkan nikel-matte dari bijih sulfida. Kandungan nikel dalam nikel-matte adalah 
berkisar 75%, sedangkan kandungan nikel dalam feronikel sebesar 20 %. Diagram 
proses pengolahan nikel dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

Gambar 4.12  
Diagram Alir Proses Pengolahan Ferronickel 

 

Sumber: Bahan presentasi PT Feni Haltim, Oktober 2012. 
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Secara umum, penggunaan nikel digunakan untuk produksi ferronikel yang akan 

digunakan dalam proses fabrikasi stainless steel. Sebagian besar (60%) produk nikel 

digunakan untuk membuat feronikel yang diproses menjadi stainless steel sedangkan 

sisanya digunakan untuk non ferro alloys (12%), alloy steels (5%), plating (7%), 

foundry (3%) dan baterai (2%). Pohon industri nikel dapat dilihat pada Gambar 4.13.  

Gambar 4.13  
Pohon Industri Nikel di Indonesia 

 

 

Sumber: Bahan Presentasi LAPI ITB, Agustus 2012. 

 

Pemanfaatan nikel di Indonesia saat ini yaitu sebagai bahan baku produksi 

domestik maupun ekspor. Ekspor dilakukan baik dalam bentuk ore laterite maupun 

nickel matte dan ferro nickel3. Produksi ore latterite dan nickel matte Indonesia pada 

2006-2009 ditunjukkan pada Gambar 4.14.  Produksi laterite ore tumbuh rata-rata 

13% per tahun sedangkan rata-rata pertumbuhan produksi nickel matte yaitu minus 

tiga persen per tahun.    

                                                           

3 Kajian Tekno Ekonomi Pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Nikel di Indonesia, LAPI ITB 
dalam FGD LAPI-ITB-IMA-API, 30 Agustus 2012.  
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Gambar 4.14  
Produksi Ore Laterite dan Nickel Matte Indonesia, 2006-2009 

2006 2007 2008 2009
Laterite Ore 157,000 229,000 192,600 202,800
Nickel matte*) 72,782 77,928 73,356 68,300
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Catatan: **) Merupakan hasil produksi smelter Soroako yang diekspor ke Jepang dan mengandung 78% nikel.   

Sumber: Mineral Year Book, 2009.  

4.2.3  Smelting Nikel dan Tantangan Pengembangan  

Industri smelter nikel di Indonesia pada saat ini telah mengolah nikel menjadi nickel 
matte dan ferronickel. Nickel matte merupakan produk dengan kandungan nikel 
minimal 70%. Jumlah perusahaan tambang nikel terbesar pada saat ini yaitu PT.Antam 
dan PT.VALE (dulu PT. INCO). PT.Antam beroperasi dengan 3 unit smelter di Pomalaa 
sedangkan PT.VALE beroperasi dengan 3 unit smelter di Kabupaten Luwu Timur, Soroako. 

Pada saat ini, pembangunan industri smelter nikel diharapkan akan menambah 
kapasitas industri pengolahan nikel melalui pembangunan pengolahan nikel. 
Pengolahan nikel yang menghasilkan ferro nickel pada saat ini di antaranya yaitu oleh 
PT.Feni Haltim, PT.Weda Bay Nickel dan PT.Solway di Pulau Halmahera. 

Pembangunan smelter nikel masih terhambat oleh beberapa masalah 
mencakup ketersediaan infrastruktur, perizinan, biaya investasi yang tinggi, fluktuasi 
harga nikel dan insentif pajak dan tax holiday. Hingga saat ini, ketersediaan energi dan 
fasilitas pendukung infrastruktur seperti port, jetty, access road (for green field 
project) masih kurang sedangkan biaya investasi tinggi. Kurangnya kepastian hukum 
dan masalah perizinan di daerah seperti, izin kehutanan, izin lingkungan, izin B3 dan 
persetujuan AMDAL, tumpang tindih IUP, maupun pembebasan lahan, juga 
menyebabkan disinsentif pembangunan smelter nikel di Indonesia. 4 Hambatan 

                                                           

4 Penulisan hambatan pengembangan smelter ini merupakan salah satu isu yang dibahas dalam FGD 
Nikel di Jakarta, pada 30 Agustus 2012. 
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lainnya mengenai pembangunan smelter adalah kesiapan pasokan listrik untuk 
smelter yang biasa nya tidak tersedia di lokasi di dekat ketersediaan raw material, 
sehingga smelter tersebut harus membangun pembangkit listrik sendiri yang tentunya 
akan menambah biaya investasi.  

4.2.4 Perdagangan Nikel Indonesia 

Indonesia merupakan eksporter bijih nikel yang besar dengan kenaikan per tahun yang 
tinggi. Ekspor bijih nikel (kode SITC 2841) pada Gambar 4.17 menunjukkan kenaikan 
yang sangat signifikan dimana pada tahun 2009 mencapai 10,4 juta ton, kemudian 
pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 17,5 juta ton, dan pada tahun 2011 
mengalami lonjakan yang fantastis menjadi sebesar 40,7 juta ton. Dapat dikatakan 
bahwa lonjakan tersebut berkaitan dengan UU No 4 Tahun 2009, dimana akan 
diterapkan pengendalian/larangan ekspor mineral dalam bentuk mentah. Eskalasi 
kenaikan ekspor bijih nikel makin tinggi, mendorong pemerintah mengeluarkan 
Permen ESDM No. 11 Tahun 2012, dimana ada berbagai aturan yang membatasi 
ekspor mineral dalam bentuk mentah. Pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia 
adalah eksporter bahan-bahan mentah adalah terbukti --- dengan melihat Gambar 
4.15 --- sehingga pemerintah harus bisa mengimplementasikan UU No 4 Tahun 2009 
yang dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian.5 

Gambar 4.15 
Volume Ekspor Total Bijih Nikel (Ton) 
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Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS, 2000-2011, diolah.      

                                                           

5 Kode produk nikel 
2841 - Nickel ores and concentrates 
2842 - Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel 
metallurgy. 
6831 - Nickel and nickel alloys, unwrought (excluding electroplating anodes) 
6832 - Nickel and nickel alloys, worked (excluding electroplating anodes) 
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Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS, 2000-2011, diolah.      

                                                           

5 Kode produk nikel 
2841 - Nickel ores and concentrates 
2842 - Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel 
metallurgy. 
6831 - Nickel and nickel alloys, unwrought (excluding electroplating anodes) 
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Indonesia juga mengekspor nikel dalam bentuk olahan yang berasal dari smelter 

(kode SITC 2842) yang besarnya berfluktuasi seperti yang ditampilkan dalam Tabel 

4.11. Apabila membandingkan produk ekspor dan impor Indonesia, maka terlihat 

bahwa impor produk nikel masih relatif kecil dibandingkan dengan produk yang 

diekspor. Hal itu menunjukkan bahwa di sektor hilir, penyerapannya masih rendah. 

Tabel 4.11 
Volume Ekspor dan Impor Nikel Berdasarkan Kode SITC, 2001-2011 

Tahun 
Ekspor Kode SITC (Ton) Impor Kode SITC (Ton) 

2841 2842 6831 6832 2841 2842 6831 6832 

2000 1,444,435.8 47,986.8 14.1 96.5 3.3 130.5 491.8 398.1 

2001 2,244,911.8 33,093.7 9.3 2,987.5 16.3 154.0 397.3 749.5 

2002 5,280,410.2 309.0 33.7 468.5 2.1 524.7 730.5 2,538.0 

2003 2,525,651.7 31,373.8 115.2 378.4 10.1 96.7 408.7 707.0 

2004 3,259,007.7 104,012.8 73.9 290.4 6.6 0.6 472.2 1,491.0 

2005 3,703,514.7 103,881.9 36.3 394.8 0.3 0.9 835.1 1,533.2 

2006 4,394,124.7 92,266.5 40.0 5,978.7 4.0 0.1 450.1 911.3 

2007 9,026,849.7 117,828.7 123.7 611.7 0.0 0.0 568.3 577.5 

2008 10,592,200.0 97,335.6 12.8 7,309.0 25.2 493.7 877.3 1,281.6 

2009 10,437,100.0 68,485.3 - 324.6 0.4 2.9 511.0 929.9 

2010 17,566,000.0 111,553.9 0.5 113.1 0.1 1.0 546.6 888.6 

2011 40,792,200.0 82,216.9 0.1 95.4 1.8 - 562.8 1,221.3 

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS, 2000-2011, diolah. 

 

Ditinjau dari nilainya, ekspor nikel mengalami kenaikan yang tinggi baik dalam 

bentuk bijih nikel maupun produk olahan smelter. Apabila membandingkan produk 

ekspor dan impor Indonesia, maka terlihat bahwa neraca perdagangan nikel surplus, 

dan terus mengalami kenaikan. Surplus tersebut tentunya akan terus bertambah 

apabila Indonesia berhasil dalam melakukan hilirisasi dengan menambah dan 

membangun smelter nikel. 
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Tabel 4.12 
Nilai Ekspor dan Impor Nikel, 2000-2011 

Tahun 
Ekspor Kode SITC (Ribu USD) Impor Kode SITC (Ribu USD) 

2841 2842 6831 6832 2841 2842 6831 6832 

2000 42,191.2 265,964.3 103.7 115.7 13.0 550.8 3,824.1 2,922.4 

2001 55,467.0 156,235.1 186.5 3,135.1 80.4 395.9 1,729.9 3,554.2 

2002 101,529.2 325.5 95.5 3,019.2 39.7 155.6 2,565.8 15,169.9 

2003 59,515.6 190,048.0 149.9 704.8 21.9 155.2 2,489.4 3,356.0 

2004 108,441.1 722,922.4 386.6 1,204.6 37.8 7.3 4,928.8 5,897.6 

2005 139,975.0 925,452.5 4.9 795.4 17.9 2.7 6,904.9 8,560.0 

2006 217,431.4 1,224,747.6 80.6 39,841.2 4.3 2.1 4,686.2 9,069.8 

2007 608,403.9 2,346,862.3 316.4 6,404.5 0.1 0.1 12,362.4 8,074.4 

2008 524,259.5 1,380,069.3 15.5 48,565.7 41.2 1,538.4 9,806.7 15,491.3 

2009 277,569.2 580,912.9 - 317.5 1.3 9.2 5,336.8 13,033.6 

2010 532,446.1 1,429,629.0 1.9 290.5 2.0 45.4 8,016.3 14,655.8 

2011 1,428,040.1 1,209,936.8 3.4 73.8 14.2 - 10,095.2 23,733.8 

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS, 2000-2011, diolah. 

Apabila kita ingin melihat neraca perdagangan dengan data yang lebih rinci, 

dengan data dari UNComtrade maka akan terlihat surplus ataupun defisitnya dari 

tiap-tiap produk yang ada di HS. Kelompok produk nikel dan turunannya dimana nilai 

neraca perdagangannya tidak selalu surplus atau defisit dalam 2001-2011 ditunjukkan 

pada Tabel 4.13. Di antara delapan kelompok produk, nickel waste and scrap HS7503 

yang hanya terdiri dari satu produk, hanya defisit pada tahun 2001 menunjukkan 

surplus pada tahun-tahun berikutnya dengan nilai surplus cenderung naik. Kelompok 

produk lainnya dengan neraca perdagangan yang defisit menunjukkan bahwa defisit 

terjadi pada awal atau akhir tahun 2000-an.  

Pada kelompok produk nikel dengan nilai neraca perdagangan yang lebih sering 

defisit dibandingkan surplus, nilai defisit tersebut relatif berfluktuasi. Contohnya 

adalah nickel powders and flakes HS7504 dimana defisit naik atau turun pada rentang 

satu juta USD.  
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Tabel 4.13  
Neraca Perdagangan Kelompok Produk Nikel (Juta USD) 

Kode Produk 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

HS7503 Nickel waste and scrap (0.1) 0.1 0.1 0.2 0.3 1.1 1.2 0.2 2.5 5.8 5.6 

HS7504 Nickel powders and flakes (0.1) (0.2) 0.0 (0.4) (0.5) (1.1) (1.3) (1.7) (0.6) (0.8) (0.7) 

HS 7505 Nickel bars, rods, profiles and wire 1.1 (5.7) (1.5) (3.2) (3.1) 35.1 (4.2) (7.1) (4.2) (5.2) (9.0) 

HS 7506 Nickel plates, sheets, strip and foil (0.6) (1.2) (1.0) (1.7) (1.9) (0.5) 0.5 42.8 (6.0) (6.9) (10.6) 

HS 7507 
Nickel tubes, pipes and tube or 
pipe fittings 

(0.8) 1.1 (0.2) 0.6 (2.2) (2.8) 3.3 (0.8) (1.9) (1.5) (3.4) 

HS 7508 Articles of nickel nes (3.6) (2.8) 0.3 (4.0) (3.4) (2.4) (4.5) (4.3) (6.2) (7.3) (8.9) 

Sumber:  UNComtrade, diolah, 2011 

Sejak tahun 2007, Indonesia mengekspor nickel mattes (HS750110) hanya ke 

Jepang. Pada tahun 2007, Indonesia pernah mengekspor produk ini ke Republik 

Korea, Taiwan, Belanda, dan Swiss dengan jumlah ekspor 21% dari total volume 

ekspor (117.829 ton). Volume ekspor total  Indonesia ke Jepang pada tahun 

berikutnya naik menjadi 97.336 ton  namun turun menjadi 82.217 ton pada tahun 

2011. Dalam 2007-2011, rerata volume ekspor nickel mattes yaitu 90.365,4 ton dan 

rerata pertumbuhan ekspor 2% setiap tahun. Sebaliknya, Indonesia mengimpor cukup 

banyak produk turunan nikel dimana kelompok produk turunan nikel dengan defisit 

neraca perdagangan terbesar adalah dari HS7502 dan HS7506 pada tahun 2011 

seperti pada Tabel 4.14.  

Tabel 4.14  
Negara Asal Impor Beberapa Kelompok Produk Nikel 

Tujuan Ekspor 
Rerata  

2001-2005 

Rerata  

2006-2010 
2011 Asal Impor 

Rerata  

2001-2005 

Rerata  

2006-2010 
2011 

Jepang 81% 81% 100% Kanada 20% 12% 48% 

    Finlandia 41% 42% 17% 

    Korea Selatan 6% 5% 10% 

    Singapura 2% 1% 7% 

    Hongkong 3% 3% 7% 

    Perancis 0% 0% 3% 

Negara yang 
lainnya 

19% 19% 0% 
Negara yang 
lainnya 

28% 37% 8% 

Sumber:  UNComtrade, diolah2011 
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BAB 5 

ANALISIS PASOKAN DAN PERMINTAAN 
DOMESTIK TEMBAGA DAN NIKEL 

5.1.  PERMINTAAN, PASOKAN DAN KELANGKAAN  

Materi  yang dibahas pada Bab ini meliputi permintaan, pasokan dan kelangkaan pada 

mineral tembaga dan nikel secara berurutan. Kemudian dilanjutkan dengan opsi 

strategis negara untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. 

5.1.1  Produksi dan Kebutuhan Tembaga di Indonesia 

Dua perusahaan terbesar yang saat ini menghasilkan material yang mengandung 

logam tembaga atau copper di Indonesia adalah PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan PT. 

Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), bahkan ada yang menyebutkan bahwa keduanya 

diperkirakan menghasilkan sekitar 95% dari total produksi copper nasional. PTFI mulai 

berproduksi pada tahun 1983 sementara PTNNT pada tahun 1999. Data produksi 

hingga 2010 dan perkiraan produksi hingga tahun 2030 disajikan pada Gambar 5.1. 

Produksi tambang Copper mengalami fluktuasi yang dicirikan oleh peningkatan dalam 

kurun 1983 hingga 2010, dilanjutkan dengan produksi yang fluktuatif sejak 2011 

sampai dengan 2017, kemudian diperkirakan akan tetap atau menurun hingga tahun 

2030. Dalam analisis pasokan ini, angka produksi nasional tersebut diperlakukan 

sebagai jumlah pasokan logam tembaga nasional atau domestik yang selanjutnya 

dapat dimanfaatkan untuk keperluan domestik ataupun ekspor.  
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Gambar 5.1 
Produksi Logam Tembaga Indonesia Dari Dua Produsen Terbesar  
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Keterangan: PTFI : PT Freeport Indonesia, dan PTNNT : PT Newmont Nusatenggara. 

Sumber: Diolah dari data Publikasi PTFI dan PTNNT, 2010 

 

Kenapa sejak 2016 produksi nasional diperkirakan menurun? Menurut 

keterangan yang diterima tim kajian bahwa PTNNT akan mengakhiri pengerukan 

batuan bijih di Pit Batu Hijau pada tahun 2017-2018.  Pada tahun-tahun berikutnya 

PTNNT hanya melakukan kegiatan pemrosesan bijih kualitas menengah hingga 

rendah, yang telah digali pada tahun-tahun sebelumnya.  Diperkirakan produksi 

logam tembaga akan menurun mulai periode 2017 hingga tahun 2030 (asumsi masa 

kontrak diperpanjang hingga 2030). Di pihak lain, PTFI memiliki rencana produksi 

sementara yang cenderung meningkat hingga 2016 dan menurun cukup drastis pada 

2017. Selanjutnya pada periode 2018-2030 (asumsi masa kontrak diperpanjang) 

produksi PTFI diasumsikan tetap. Sinergi dari penurunan aktivitas kedua perusahaan 

tambang, berdampak pada penurunan pasokan nasional logam tembaga.  
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a) Kebutuhan Tembaga Historis dan Proyeksi dengan Model Trend 

Hingga saat ini belum tersedia statistik penggunaan tembaga dalam berbagai fase 

barang (misalnya; barang logam dasar, peralatan dari logam tembaga), baik yang 

dipublikasikan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Bahkan angka total 

kebutuhan atau permintaan pun belum tersedia. Oleh karenanya diperlukan 

pendekatan untuk menghitung kebutuhan tembaga total nasional, dalam arti tidak 

memilah-milah kebutuhan tembaga pada setiap fase produksi. Pada kajian ini metode 

untuk mengestimasi “kebutuhan tembaga” domestik didekati oleh persamaan 

identitas: kebutuhan = produksi + impor – ekspor.  

Angka “produksi tembaga” diwakili oleh jumlah tembaga yang dihasilkan oleh 

dua perusahaan terbesar yaitu PTFI dan PTNNT.  Angka “ekspor tembaga” dan “impor 

tembaga” diperoleh dari hasil pengolahan database ekspor dan impor dari kode HS 

yang mencerminkan barang tembaga. Pergerakan angka perkiraan kebutuhan 

tembaga domestik disajikan pada Gambar 5.2. 

Dari Gambar 5.2 tampak jelas bahwa kebutuhan domestik (demand) logam 

tembaga dari mulai bentuk copper cathod hingga bentuk tembaga yang terkandung 

pada barang untuk penggunaan akhir secara nasional meningkat cukup pesat, dalam 

periode 1990-2009. Tingginya permintaan barang yang mengandung tembaga dapat 

dikaitkan dengan pesatnya laju pertumbuhan penggunaan tembaga untuk: (1) 

transmisi dan distribusi energi listrik, (2) peralatan listrik di dalam bangunan, (3) 

mesin penggerak yang dibangkitkan oleh energi listrik, dan (4) peralatan elektronik.  

Kebutuhan tembaga untuk penggunaan tersebut akan meningkat sesuai  

dengan peningkatan pendapatan per kapita. Seiring dengan perakiraan pendapatan 

per kapita nasional yang akan tumbuh cukup tinggi pada masa mendatang, maka 

kebutuhan tembaga pun diperkirakan akan meningkat tetapi dengan laju yang 

semakin berkurang. Kebutuhan tembaga pada masa mendatang secara sederhana 

dapat diperoleh dengan model Trend. Salah satu bentuknya adalah model trend non 

linier yang hasilnya disajikan pada Gambar 5.2, trend kebutuhan diwakili oleh garis 

putus-putus, sementara proyeksi pasokan nasional diwakii oleh garis tebal.  
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 Gambar 5.2 
Produksi dan Kebutuhan Logam Tembaga di Indonesia  
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Keterangan:   
Production : kuantitas tembaga yang diproduksi;  
Demand : total kebutuhan domestik;  
Power-Trend: kecenderungan kebutuhan tembaga yang menguikuti fungsi Trend berpangkat 

Sumber: Diolah dari Data Produksi Perusahaan PTFI dan PTNNT, serta Pengolahan Model  

 

Dengan mencermati pola pergerakan produksi dan kebutuhan atau permintaan 

tembaga nasional seperti pada Gambar 5.2 maka dapat diperkirakan bahwa 

kebutuhan tembaga akan sama dengan produksinya pada tahun 2016.  Sehingga 

mulai tahun 2017, kebutuhan tembaga nasional akan melampaui tingkat produksi 

nasional.  Berarti secara statistik mulai tahun 2017 Indonesia akan mengalami 

kelangkaan atau shortage mineral tembaga domestik. Tentunya kekurangan tersebut 

harus dipenuhi oleh impor dari luar negeri. Secara fisik kelangkaan tersebut 

kemungkinan sudah terjadi lebih awal di pasar jika saja produk tembaga atau mineral 

yang mengandung tembaga dijual ke luar negeri atau diekspor 

Kelangkaan tersebut bisa ditunda dengan syarat: (1) PTFI dan PTNNT atau 

produsen lainnya mampu menambah produksinya, (2) produksi mineral mengandung 

tembaga diolah di dalam negeri dan digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan 

domestik (tidak diekspor). 
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Kelangkaan tersebut bisa ditunda dengan syarat: (1) PTFI dan PTNNT atau 
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Implikasi dari temuan tersebut adalah bahwa pemerintah Indonesia harus 

sudah memulai melakukan persiapan secara komprehensif yang terkait dengan 

segala upaya untuk mengolah mineral yang mengandung tembaga, supaya tembaga 

terolahnya dapat digunakan untuk kepentingan domestik. Upaya ini tergolong 

mendesak (urgent) dalam rangka mencegah terjadinya kelangkaan nasional atas 

logam tembaga yang dapat saja terjadi lebih awal. 

Persiapan secara komprehensif mencakup bagaimana memitigasi berbagai 

kendala dan permasalahan, yang berpotensi menghambat usaha pengolahan 

(peleburan) dan pemurnian domestik atas material mengandung tembaga menjadi 

logam tembaga dan logam-logam ikutan lainnya.  Selain itu pemerintah harus 

melakukan upaya-upaya yang mendorong pembangunan dan penguatan industri 

pengguna atau industri hilirnya yang akan menggunakan tembaga sebagai inputnya.   

b) Proyeksi Kebutuhan Tembaga dengan Model Kausalitas 

Dalam pendekatan ini digunakan kerangka logis bahwa permintaan atau kebutuhan 

logam tembaga nasional akan meningkat secara paralel ataupun proporsional dengan 

tingkat pendapatan aggregat nasional dan jumlah penduduknya, serta tidak kalah 

pentingnya adalah harga internasional tembaga.  Pendapatan aggregat nasional 

didekati oleh PDB (Produk Domestik Bruto) harga konstan 2000.  Penduduk tidak 

secara eksplisit dimasukan ke dalam variabel penjelas model, karena secara implisit 

sudah masuk dalam komponen PDB total.  Harga tembaga didekati oleh harga rata-

rata tahunan logam tembaga di pasar LME (London Metal Exchange) 

Untuk pemodelan diperlukan data permintaan tembaga yang tidak boleh terlalu 

fluktuatif, sehingga data permintaan awal dikenakan operasi smoothing untuk 

mendapatkan series data yang lebih mulus atau kurang fluktuatif. Series data 

permintan awal dan smoothed line disajikan pada Gambar 5.3. Tampak bahwa 

pergerakan dua garis data dalam jangka panjang menuju arah yang sama. 
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Gambar 5.3 
Data Kebutuhan Tembaga Domestik dan Smoothed line (ton) 
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Keterangan: 

Copperdd = permintaan tembaga domestik data awal 

Copperdd2 = permintaan tembaga domestik sudah dismoothing. 

Sumber:  Formula Kebutuhan Tembaga Domestik, 2012 

 

Pendekatan model kausalitas yang dimaksud di atas dituangkan ke dalam 

bentuk persamaan  linear sebagai berikut: 

ITIMETIMEPCOPPERGDPCOPPERDD   2
432102  

dimana: 

0,1,2,3,4 =  koefisien persamaan yang nilainya akan diduga oleh data 

COPPERDD2 =  permintaan copper domestik yang sudah dikenai operasi 

smoothing 

GDP  =  Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto dalam harga 

konstan 2000. 

PCOPPER  =  harga dunia tembaga dalam USD per pound, 

Time = urutan waktu 1990=1, 1991=2, ..., dst untuk menangkap trend dan 

lain-lain, 
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Hasil estimasi persamaan menggunakan metode Ordinary Least Square 

dengan data historis periode 1990-2009 (20 titik data) diperoleh hasil seperti yang 

dicantumkan pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 
Hasil Estimasi Model Permintaan Tembaga Domestik 

Dependent Variable: LOG(COPPERDD2)  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -165891.8 119913.1 -1.383434 0.1868 

GDP 0.333805 0.120405 2.772346 0.0142 

PCOPPER -58431.02 25921.21 -2.254178 0.0396 

TIME 33778.43 10228.93 3.302243 0.0048 

TIME^2 -723.1456 496.3239 -1.457003 0.1657 

R-squared 0.960067     Mean dependent var 501262.2 

Adjusted R-squared 0.949418     S.D. dependent var 196866.8 

S.E. of regression 44276.01     Akaike info criterion 24.44659 

Sum squared resid 2.94E+10     Schwarz criterion 24.69552 

Log likelihood -239.4659     F-statistic 90.15777 

Durbin-Watson stat 1.699896     Prob(F-statistic) 0.000000 

Sumber: Output Program Eviews dari Proses Estimasi Model 

 

Output regresi tersebut mengatakan bahwa model yang diperoleh sudah sangat 

bagus yang dicirikan oleh tingkat kesesuaian antara data permintaan tembaga aktual 

dan fitted modelnya yang sangat tinggi yaitu R2=0.95. Model mencirikan diri telah 

mematuhi berbagai asumsi yang disyaratkan oleh teori OLS (hasil uji pelanggaran 

asumsi tidak dicantumkan).  Yang lebih penting lagi adalah bahwa semua variabel 

yang menjelaskan permintaan tembaga memberikan kontribusi signifikan (pada taraf 

nyata 5%) dalam mempengaruhi permintaan, kecuali variabel Time kuadrat.   

GDP total berpengaruh secara positif signifikan terhadap permintaan tembaga; 

setiap kenaikan 1 milyar rupiah dalam GDP nasional akan meningkatkan 0.33 ton  

konsumsi tembaga.  Harga tembaga berpengaruh negatif signifikan terhadap 

permintaan tembaga domestik, setiap kenaikan 1 dollar USA per pound harga 

tembaga akan menurunkan permintaan domestik sebesar 58431 ton. 
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Kemudian dilihat dari validitas dalam kemampuan proyeksi model diperlihatkan 

oleh statistik u-theil yang sangat kecil yaitu 0.0357 yang lebih rendah dari batas 

terbesarnya yaitu 0.10. Kemudian komponen Bias proportion dan variance 

proportions yang sangat kecil yang menggambarkan bahwa kesalahan prediksinya dan 

variabilitas dari prediksinya sangat rendah. Himpunan angka-angka validator prediksi 

disajikan pada kotak berikut: 

Forecast: COPPERDD2F 

Actual: COPPERDD2 

Forecast sample: 1990 2020 

Included observations: 20  

 

Root Mean Squared Error  38344.15 

Mean Absolute Error       28786.13 

Mean Abs. Percent Error  6.586148 

Theil Inequality Coefficient  0.035766 

      Bias Proportion          0.000000 

      Variance Proportion   0.010188 

      Covariance Proportion  0.989812 

 

Oleh karena itu, model di atas sudah layak digunakan untuk prediksi atau 

proyeksi permintaan ke depan, yang bentuk persamaan matematikanya sebagai 

berikut:  

2157234433778584313338081658912 TIMETIMEPCOPPERGDPCOPPERDD ....   

Untuk melakukan proyeksi kedepan ditetapkan beberapa asumsi sebagai berikut: 

Tahun 
Pertumbuhan PDB 

(% per tahun) 

Harga Tembaga 

(USD per pound) 

2011 6.5  2.5 

2012-2030 5.5*) 2.5 

Catatan: *) skenario pertumbuhan perekonomian yang pesimis 

 

Dari asumsi tersebut kemudian dilakukan perhitungan tentang angka-angka 

GDP atau PDB pada waktu mendatang, lalu bersama-sama dengan angka-angka 

asumsi harga tembaga dan indeks waktu (sesuai dengan tahun kalendarnya) 

dimasukkan ke dalam model, maka diperoleh angka proyeksi permintaan tembaga 

domestik hingga tahun 2030. Grafik perkembangan produksi dan proyeksi produksi; 

perkembangan permintaan dan proyeksi permintaan disajikan pada Gambar 5.4.  

COPPERDD2=-16589.18 + 0.3338GDP - 58431PCOPPER + 3377844TIME - 72315 TIME2

Analisis Biaya-Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba – Kasus Nikel dan Tembaga66



 63 

Kemudian dilihat dari validitas dalam kemampuan proyeksi model diperlihatkan 

oleh statistik u-theil yang sangat kecil yaitu 0.0357 yang lebih rendah dari batas 

terbesarnya yaitu 0.10. Kemudian komponen Bias proportion dan variance 

proportions yang sangat kecil yang menggambarkan bahwa kesalahan prediksinya dan 

variabilitas dari prediksinya sangat rendah. Himpunan angka-angka validator prediksi 

disajikan pada kotak berikut: 

Forecast: COPPERDD2F 

Actual: COPPERDD2 

Forecast sample: 1990 2020 

Included observations: 20  

 

Root Mean Squared Error  38344.15 

Mean Absolute Error       28786.13 

Mean Abs. Percent Error  6.586148 

Theil Inequality Coefficient  0.035766 

      Bias Proportion          0.000000 

      Variance Proportion   0.010188 

      Covariance Proportion  0.989812 

 

Oleh karena itu, model di atas sudah layak digunakan untuk prediksi atau 

proyeksi permintaan ke depan, yang bentuk persamaan matematikanya sebagai 

berikut:  

2157234433778584313338081658912 TIMETIMEPCOPPERGDPCOPPERDD ....   

Untuk melakukan proyeksi kedepan ditetapkan beberapa asumsi sebagai berikut: 

Tahun 
Pertumbuhan PDB 

(% per tahun) 

Harga Tembaga 

(USD per pound) 

2011 6.5  2.5 

2012-2030 5.5*) 2.5 

Catatan: *) skenario pertumbuhan perekonomian yang pesimis 

 

Dari asumsi tersebut kemudian dilakukan perhitungan tentang angka-angka 
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perkembangan permintaan dan proyeksi permintaan disajikan pada Gambar 5.4.  
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Gambar 5.4 
Perkembangan Produksi dan Proyeksi Permintaan Domestik Tembaga 
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Keterangan: 
COPERDD: kebutuhan tembaga domestik historis 
COPERDD_F: proyeksi kebutuhan tembaga domestik 
COPERPROD: produksi total tembaga domestik 

Sumber: Hasil Pengembangan Model Permintaan LPEM-FEUI, 2012 

Informasi pada Gambar 5.4 menyatakan bahwa mulai tahun 2011 jumlah 

permintaan tembaga domestik sudah melampaui angka produksinya atau sudah 

terjadi excess demand dari penawaran domestiknya. Jika tidak dipenuhi dari tembaga 

asal impor maka niscaya kebutuhan domestik tidak akan terpenuhi atau terjadi 

kelangkaan tembaga di pasar. Dan kelangkaan di pasar domestik akan semakin parah 

jika produksi tembaga domestik dijual ekspor.  Excess demand tembaga akan 

bertambah besar lagi jika asumsi pertumbuhan PDB lebih besar daripada 5%. Namun 

excess demand akan menurun jika harga tembaga diasumsikan lebih tinggi dari $2.5 

per pound. 

Walaupun di atas kertas status neraca logam tembaga domestik sudah 

shortage, namun faktanya belum ada sinyal yang menyuarakan tentang kesulitan 

pemenuhan kebutuhan domestik atas tembaga. Kenapa? Boleh jadi para produsen 

barang yang menginput tembaga, lebih senang mengimpor ketimbang membeli 

produksi domestik dengan alasan: (1) harga impor lebih murah, (2) terjadi ikatan 

bisnis antara produsen barang penginput tembaga dengan pemasok dari luar negeri. 

Misalnya perubahan mobil diharuskan mengimpor komponen bertembaga dari 

negara induknya.   
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5.1.2  Produksi dan Kebutuhan Nickel di Indonesia 

Dua produsen tambang terbesar yang menghasilkan material yang mengandung 

logam nikel adalah PT Vale Indonesia (dulunya bernama PT. INCO) dan PT.ANTAM 

Group Tbk. PT Vale Indonesia menambang biji nikel dan mengolahnya hingga menjadi 

nickel matte 78%, sedangkan PT. Antam Group Tbk, menambang biji dan mengolahnya 

hingga berupa ferronickel dengan kandungan nickel antar 16%-20%. Gambaran 

perkembangan produksi material nickel mate dan ferronickel dari dua perusahaan 

disajikan pada Gambar 5.5.  Jumlah tersebut dapat dianggap sebagai jumlah pasokan 

atas nikel nasional baik untuk penggunaan domestik maupun untuk ekspor.  

Gambar 5.5 
Perkiraan Produksi Logam Nickel Indonesia 
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Sumber: Dikumpulkan dari data PT. Vale dan PT. Antam, 2012 

Peta perkembangan tersebut belum memasukkan rencana produksi dari para 

investor baru misalnya PT. Wedabay dan Solveway yang akan melakukan operasi 

penambangan dan peleburan nikel di Pulau Halmahera. Sementara itu ke dalam 

perhitungan sudah memasukkan rencana produksi PT.Feni Haltim  (anak perusahaan 

PT. Antam Tbk.). Jika kedua investor tersebut sudah mulai berproduksi (rencananya 

tahun 2015-2016) maka produksi mineral mengandung nikel akan meningkat pesat 

setelah tahun itu. 
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Sumber: Dikumpulkan dari data PT. Vale dan PT. Antam, 2012 
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PT. Antam Tbk.). Jika kedua investor tersebut sudah mulai berproduksi (rencananya 

tahun 2015-2016) maka produksi mineral mengandung nikel akan meningkat pesat 

setelah tahun itu. 
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Untuk perkiraan kebutuhan nikel nasional dilakukan dengan cara yang sama 

seperti metode yang digunakan untuk mengestimasi permintaan atau kebutuhan 

tembaga, yaitu kebutuhan = produksi + impor - ekspor.  Akan tetapi perkiraan 

dengan metode ini menghasilkan dugaan yang terlalu rendah atau underestimate. 

Alasannya adalah: ketidak-akuratan dalam mengindentifikasi barang yang diimpor 

atau dieskpor yang mengandung nikel atau ferronickel.  Barang ekspor-impor yang 

terjaring dari kelompok HS barang mengandung nikel atau ferronickel adalah barang 

yang mengandung nikel dalam kadar yang cukup besar. Sedangkan barang ekspor-

impor yang kandungan nikelnya rendah, seperti barang setengah jadi dan barang jadi 

dari besi, tidak terjaring dalam HS nikel. Padahal sebagaimana diketahui bersama 

bahwa nikel sebagai pelapis logam besi untuk mencegah korosi atau karat, 

kandungannya pasti sangat kecil dalam barang terbuat dari besi. Oleh karenanya tidak 

terdeteksi sebagai HS barang yang mengandung nikel.  

Gambar 5.6 
Perkiraan Produksi dan Proyeksi Kebutuhan Nickel dengan Model Trend  
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Keterangan: 

Production : kuantitas nickel yang diproduksi;  
Demand : total kebutuhan domestik nickel;  
Power-Trend: kecenderungan kebutuhan nickel yang menguikuti fungsi Trend berpangkat 

Sumber: Hasil Pengembangan Model Permintaan LPEM 2012. 
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Perkiraan kebutuhan nikel dengan menggunakan model trend non linear (lihat: 

Power Trend) disajikan pada Gambar 5.6. Tampak bahwa produksi nikel jauh lebih 

besar daripada kebutuhannya, atau Indonesia mengalami surplus yang sangat besar 

atas logam nikel. Dengan memasukkan angka produksi dari perusahaan-perusahaan 

yang saat ini sudah memulai membangun pabrik dan perusahaan yang berencana 

membangun penambangan dan peleburan nikel, maka surplus produksi akan semakin 

besar.  

Untuk memperbaiki proyeksi kinerja proyeksi kebutuhan nikel, dilakukan 

pemodelan dengan pendekatan kausalitas (bukan sekedar trend waktu) dengan 

spesifikasi  

Log(NICKELDD) = 0 + 1*log(GDP) + 2*log(PNICKEL) + i 

dimana: 

0,1,2  =  koefisien persamaan yang nilainya akan diduga oleh data 

NICKELDD =  permintaan nikel domestik yang   

GDP  =  Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto dalam 

harga konstan 2000. 

PNICKEL =  harga dunia nickel dalam USD per pound, 

Log  = operator logaritma natural 

Penentuan spesifikasi model dengan double-log karena permintaan mengikuti pola 

eksponensial. 

Dengan melibatkan data historis periode 1990 s.d 2009 (20 observasi), dan 

menggunakan metode Least Square diperoleh estimasi koefisien dan statistika lainnya 

yang dicatat pada Tabel 5.2. Model tersebut kurang bagus karena angka koesifien 

determinasinya sangat rendah (R2=0.19), atau angka prediksi model hanya 

menjelaskan 19% dari fluktuasi atau variasi total pada angka permintaan aktual. 

Dengan kata lain tingkat akurasi prediksi hanya 19%.  Disamping itu daya meramalkan 

model pun masih lemah, ditandai oleh statistik U-Theil yang terlalu tinggi atau lebih 

besar daripada 10%.  Jadi sebenarnya model ini kurang bagus digunakan untuk 

proyeksi. 

Analisis Biaya-Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba – Kasus Nikel dan Tembaga70



 67 

Perkiraan kebutuhan nikel dengan menggunakan model trend non linear (lihat: 

Power Trend) disajikan pada Gambar 5.6. Tampak bahwa produksi nikel jauh lebih 

besar daripada kebutuhannya, atau Indonesia mengalami surplus yang sangat besar 

atas logam nikel. Dengan memasukkan angka produksi dari perusahaan-perusahaan 

yang saat ini sudah memulai membangun pabrik dan perusahaan yang berencana 

membangun penambangan dan peleburan nikel, maka surplus produksi akan semakin 

besar.  

Untuk memperbaiki proyeksi kinerja proyeksi kebutuhan nikel, dilakukan 

pemodelan dengan pendekatan kausalitas (bukan sekedar trend waktu) dengan 

spesifikasi  

Log(NICKELDD) = 0 + 1*log(GDP) + 2*log(PNICKEL) + i 

dimana: 

0,1,2  =  koefisien persamaan yang nilainya akan diduga oleh data 

NICKELDD =  permintaan nikel domestik yang   

GDP  =  Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto dalam 

harga konstan 2000. 

PNICKEL =  harga dunia nickel dalam USD per pound, 

Log  = operator logaritma natural 

Penentuan spesifikasi model dengan double-log karena permintaan mengikuti pola 

eksponensial. 

Dengan melibatkan data historis periode 1990 s.d 2009 (20 observasi), dan 

menggunakan metode Least Square diperoleh estimasi koefisien dan statistika lainnya 

yang dicatat pada Tabel 5.2. Model tersebut kurang bagus karena angka koesifien 

determinasinya sangat rendah (R2=0.19), atau angka prediksi model hanya 

menjelaskan 19% dari fluktuasi atau variasi total pada angka permintaan aktual. 

Dengan kata lain tingkat akurasi prediksi hanya 19%.  Disamping itu daya meramalkan 

model pun masih lemah, ditandai oleh statistik U-Theil yang terlalu tinggi atau lebih 

besar daripada 10%.  Jadi sebenarnya model ini kurang bagus digunakan untuk 

proyeksi. 

 68 

Tabel 5.2 
Hasil estimasi model Permintaan Nikel Domestik dengan Kausalitas 

Dependent Variable: LOG(NICKELDD) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -14.59212 8.967701 -1.627187 0.1221 

LOG(GDP) 1.621348 0.647626 2.503524 0.0228 

LOG(PNICKEL) -0.564809 0.283147 -1.994756 0.0624 

R-squared 0.275671     Mean dependent var 7.733411 

Adjusted R-squared 0.190455     S.D. dependent var 0.541274 

S.E. of regression 0.487009     Akaike info criterion 1.536414 

Sum squared resid 4.032029     Schwarz criterion 1.685774 

Log likelihood -12.36414     F-statistic 3.234993 

Durbin-Watson stat 0.880940     Prob(F-statistic) 0.064485 

 

Forecast: NICKELDDF 

Actual: NICKELDD 

Forecast sample: 1990 2030 

Included observations: 21 

 

Root Mean Squared Error  1446.559 

Mean Absolute Error        1035.506 

Mean Abs. Percent Error  39.97991 

Theil Inequality Coefficient  0.261241 

      Bias Proportion          0.013548 

      Variance Proportion   0.301270 

      Covariance Proportion  0.685182 

 

Sumber: Output Program Eviews dari Proses Estimasi Model 

 

Untuk melakukan proyeksi ke depan ditetapkan asumsi berikut: (1) PDB bertumbuh 

dengan laju 5.5% per tahun (asumsi pesimis) dan harga nikel bertahan di angka $5 per 

pound. Dengan memasukkan angka PDB terasumsi dan harga nikel sesuai dengan 

tahun kalendernya, maka diperoleh angka proyeksi permintaan nikel domestik hingga 

tahun 2030. Grafik perkembangan produksi dan proyeksi produksi; perkembangan 

permintaan dan proyeksi permintaan disajikan pada Gambar 5.7.  
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Gambar 5.7 
Perkiraan Produksi dan Proyeksi Kebutuhan Nickel dengan Model Kausalitas  
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Keterangan: 
NICKELDD: kebutuhan nikel domestik historis 
NICKELDD_F: proyeksi kebutuhan nikel domestik 
NICKELPROD: produksi total nikel domestik 

Sumber: Hasil Pengembangan Model Permintaan LPEM 2012. 

Dari informasi pada Gambar 5.7 tampak bahwa pasokan logam nikel jauh di atas 

volume yang dibutuhkan, atau pasokan nikel surplus besar, dan surplusnya semakin 

besar pada masa mendatang. Penambahan surplus pada masa mendatang berasal 

dari produksi ferronickel para investor baru.  Para calon investor tertarik membangun 

usaha penambangan dan peleburan nikel menjadi ferronikel atau senyawa nikel 

lainnya didorong oleh motif mencari keuntungan. 

Mengingat keterbatasan pencatatan data sebagaimana disebutkan sebelumnya 

sehingga diperoleh informasi yang underestimated tentang permintaan nikel 

domestik. Padahal berdasarkan Metal Bulletin Research (MBR), logam nickel 

digunakan untuk beragam barang yaitu: staintless steel (65%), other steels alloys 

including casting (10%) non-ferous alloys (12%), Electroplating (8%), others including 

chemicals (5%). Kemudian sebagai pengguna akhir dari staintless steel adalah: 

Electronics & appliance (18%), Chemical Process (16%), Automotive (15%), Food and 

Beverages (13%), Energy (10%), Architecture (9%), water (2%) dan  lainnya (17%). 

Untuk lebih jelasnya penggunaan Nikel dan Penggunaan Staintless Steel mengandung 

nikel dapat dilihat pada Gambar 5.8. 

Analisis Biaya-Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba – Kasus Nikel dan Tembaga72



 69 

Gambar 5.7 
Perkiraan Produksi dan Proyeksi Kebutuhan Nickel dengan Model Kausalitas  

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

to
n

NICKELDD NICKELDD_F NICKELPROD
 

Keterangan: 
NICKELDD: kebutuhan nikel domestik historis 
NICKELDD_F: proyeksi kebutuhan nikel domestik 
NICKELPROD: produksi total nikel domestik 

Sumber: Hasil Pengembangan Model Permintaan LPEM 2012. 

Dari informasi pada Gambar 5.7 tampak bahwa pasokan logam nikel jauh di atas 

volume yang dibutuhkan, atau pasokan nikel surplus besar, dan surplusnya semakin 

besar pada masa mendatang. Penambahan surplus pada masa mendatang berasal 

dari produksi ferronickel para investor baru.  Para calon investor tertarik membangun 

usaha penambangan dan peleburan nikel menjadi ferronikel atau senyawa nikel 

lainnya didorong oleh motif mencari keuntungan. 

Mengingat keterbatasan pencatatan data sebagaimana disebutkan sebelumnya 

sehingga diperoleh informasi yang underestimated tentang permintaan nikel 

domestik. Padahal berdasarkan Metal Bulletin Research (MBR), logam nickel 

digunakan untuk beragam barang yaitu: staintless steel (65%), other steels alloys 

including casting (10%) non-ferous alloys (12%), Electroplating (8%), others including 

chemicals (5%). Kemudian sebagai pengguna akhir dari staintless steel adalah: 

Electronics & appliance (18%), Chemical Process (16%), Automotive (15%), Food and 

Beverages (13%), Energy (10%), Architecture (9%), water (2%) dan  lainnya (17%). 

Untuk lebih jelasnya penggunaan Nikel dan Penggunaan Staintless Steel mengandung 

nikel dapat dilihat pada Gambar 5.8. 

 70 

Gambar 5.8 
Struktur Penggunaan Nikel-Awal dan Penggunaan Staintless Mengandung Nikel  

 
Sumber: Metal Bulletin Research (MBR), 2011 

Berdasarkan struktur penggunaan nikel pada Gambar 5.8, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa sejalan dengan pertumbuhan permintaan domestik atas barang 
akhir yang tergolong peralatan elektronik, otomotif, pengemas makanan dan 
minuman, dan lain-lain; maka penggunaan nikel akan bertumbuh sama besar dengan 
pertumbuhan permintaan produk-produk tersebut. Jadi permintaan domestik nikel 
sebenarnya akan jauh lebih besar daripada angka yang diproyeksikan melalui model 
atau lebih tinggi dari angka-angka yang   dituangkan pada Gambar 5.6 dan 5.7. 

Selanjutnya, berdasarkan pendapat yang mengemuka pada forum FGD 
Smelting Minerba yang diselenggarakan oleh IMA (Indonesian Mining Association) 
pada September 2012, dapat diketahui bahwa secara finansial para calon investor 
atau pun pengusaha yang sudah beroperasi menilai bahwa usaha pengolahan dan 
pemurnian nikel lebih menarik secara finansial dibandingkan proses serupa untuk 
tembaga. Ketentuan tataniaga internasional dan ketentuan fiskal domestik pada 
industri smelting tembaga, dipandang oleh para pelaku industri sebagai sumber yang 
mengurangi insentif berbisnis di smelting tembaga.  

Dengan alasan surplus produksi nikel yang akan semakin besar di masa 
mendatang dan prospek ekonomi usaha smelting yang bagus, maka pemerintah tidak 
perlu mengkuatirkan kelangkaan pasokan domestik logam nikel. Namun demi alasan 
penciptaan nilai tambah domestik yang lebih besar dari rantai industri berbasis nikel, 
maka pemerintah harus tetap mengimplementasikan program hilirisasi mineral nikel.  
Sekalipun memang tidak mendesak (urgent) dilihat dari sisi pemenuhan kebutuhan 
domestik. 
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5.2.  STRATEGI DAN  PERAN PEMERINTAH    

5.2.1  Analisis Kekuatan, kelemahan dan Peluang 

a. Keunggulan dan kekuatan 

Indonesia memiliki sumberdaya mineral yang mengandung tembaga dan nikel dalam 

jumlah besar, tersebar di beberapa wilayah Indonesia, dengan kandungan yang cukup 

besar berada di wilayah Timur Indonesia seperti di Pulau Papua, Kepulauan sekitar 

Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Sunda Kecil. Sumberdaya tersebut 

diperkirakan masih tersedia untuk puluhan tahun ke depan, walaupun ekspoitasinya 

sudah dimulai sejak 40 tahun yang silam. 

Indonesia merupakan pasar yang besar untuk barang yang terbuat dari atau 

mengandung logam tembaga, mengingat jumlah penduduknya berada di urutan 

keempat dunia (setelah China, India, dan USA), laju pertumbuhan penduduknya 

sangat tinggi (1.6% dalam 10 tahun terakhir). 

b. Kelemahan 

Sumberdaya alam mineral khususnya tembaga dan nikel, dan juga kekayaan alam 

lainnya yang terdapat di bumi dan perairan Indonesia, belum optimal memberikan 

kesejahteraan bagi hajat hidup orang banyak atau masyarakatnya. Salah satu 

penyebabnya adalah lemahnya peranan “kekuasaan negara” dalam memanfaatkan 

sumberdaya alam tersebut.   

Hingga kini rantai aktifitas pertambangan, peleburan, pemurnian, dan 

pengolahan lebih lanjut untuk menghasilkan barang akhir belum dijalankan 

sepenuhnya di dalam negeri, sehingga nilai tambah ekonomi dari setiap tahap 

kegiatan industri, dan nilai tambah yang terdampak di luar kegiatan industri tidak 

sepenuhnya tercipta di dalam negeri. Sebagian mineral tersebut dijual ke luar negeri 

dalam bentuk mentah atau setengah jadi, karena alasan perjanjian dagang/investasi 

dengan pihak luar, alasan finansial atau alasan lainnya dari para investor. Perlu 

diketahui untuk beberapa investor, saham perusahaannya dimiliki oleh asing. 

Ironisnya, sekalipun Indonesia menghasilkan mineral mengandung tembaga 

beserta smelter yang mengolahnya menjadi logam tembaga (copper cathod), namun 

asosiasi produsen kabel nasional mengaku mengimpor di antaranya dari China untuk 

memenuhi kebutuhan bahan baku logam tembaga. Alasannya adalah jumlah pasokan 

dari smelter domestik tidak memadai dan harga tembaga impor lebih murah. 
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Dewasa ini pengusahaan teknologi pertambangan dan smelting di Indonesia 

dapat dikatakan belum maju, sehingga masih menggunakan teknologi yang 

didatangkan dari luar untuk kegiatan pertambangan dan smelting. Ketergantungan 

teknologi ini berimplikasi pada ketergantungan investasi kepada pihak luar, karena 

biasanya investor dari luar bersedia memberikan teknologinya asalkan pendanaan 

investasinya, dan pemasaran produknya dikendalikan oleh mereka.  

Iklim investasi masih tergolong buruk, sehingga berdampak pada tingginya 

biaya produksi (cost of doing business). Biaya-biaya untuk perizinan usaha, sewa 

pinjam pakai lahan, pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, energi), 

pengadaan barang modal, perpajakan, ketidakpastian regulasi, dan lain-lain; 

dipandang investor masih terlalu tinggi. Tidak heran jika biaya rata-rata produksi 

smelter di Indonesia jauh lebihg besar dibandingkan dengan usaha yang sama di 

China.  

c. Ancaman 

Dewasa ini posisi neraca pasokan logam tembaga domestik diperkirakan memasuki 

fase kritis, sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu. Jika ekspor mineral yang 

mengandung tembaga dan katoda tembaga tidak dikendalikan sedini mungkin maka 

dalam waktu dekat Indonesia akan menjadi net-importir tembaga. Hal ini berdampak 

sangat luas diantaranya terhadap defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran, 

menghambat pertumbuhan industri berbasis logam tembaga karena kelangkaan bahan 

baku tembaga, mengurangi effek multiplier ekonomi dari rantai atau pohon industri 

berbasis tembaga, serta menekan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak. 

d. Kesempatan  

Dengan memanfaatkan faktor kekuatan atau keunggulan, upaya mencegah dampak 

negatif dari potensi ancaman, maka Indonesia memiliki kesempatan besar untuk 

membangun dan mengembangkan rantai industri yang membentuk supply–chain dari 

industri yang berbasis logam tembaga dan nikel di Indonesia. Dengan kata lain terbuka 

kesempatan secara luas melakukan hilirisasi mineral tembaga dan nikel.  

Berkembangnya rantai industri akan berdampak positif yaitu: (1) Penciptaan nilai 

tambah (pendapatan perusahaan, pemerintah dan masyarakat) dari produk tembaga 

sepanjang rantai-pasokan industri; (2) Penciptaan kesempatan kerja domestik dan 

kesempatan pendapatan masyarakat; (3) Penciptaan nilai tambah dan kesempatan 

kerja di kegiatan industri lain yang tekait dengan industri tembaga; (4) mengatasi 

mengurangi pengangguran, (5) dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. 
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5.2.2  Strategi Pemerintah 

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), 

Perindustrian, dan Keuangan dituntut menyusun peraturan atau kebijakan 

komprehensif dengan maksud untuk: 

 Pengendalian ekspor dan tatacaranya yang lebih adaptif 

 Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi perusahaan, tentang alasan 

keberatan menjalankan hilirisasi. 

 Mengorganisasikan permasalahan dan pencarian solusi atau jalan keluar 

masalah sesuai dengan tugas kementriaan dan Lembaga 

 Mensinkronkan usulan solusi agar tidak bertabrakan satu dengan lainnya 

 

Analisis Biaya-Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba – Kasus Nikel dan Tembaga76



 73 

5.2.2  Strategi Pemerintah 

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), 

Perindustrian, dan Keuangan dituntut menyusun peraturan atau kebijakan 

komprehensif dengan maksud untuk: 

 Pengendalian ekspor dan tatacaranya yang lebih adaptif 

 Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi perusahaan, tentang alasan 

keberatan menjalankan hilirisasi. 

 Mengorganisasikan permasalahan dan pencarian solusi atau jalan keluar 

masalah sesuai dengan tugas kementriaan dan Lembaga 

 Mensinkronkan usulan solusi agar tidak bertabrakan satu dengan lainnya 

 

 74 

BAB 6 

ANALISIS DAMPAK EKONOMI 

Bab ini membahas dampak ekonomi dari keberadaan produksi nikel dan tembaga 

serta dampak yang ditimbulkan dari pengolahan kedua produk mineral tersebut. 

Dampak ekonomi mencakup keterkaitan ke hulu dan ke hilir serta penerimaan pajak 

dan bukan pajak yang diterima dari kegiatan produksi kedua mineral tersebut. Untuk 

melihat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengolahan bahan mentah kedua 

mineral tersebut dilakukan simulasi perhitungan dampak ekonomi atas berbagai 

skenario pengolahan bahan mentah mineral. 

6.1. ANALISIS KETERKAITAN  

Analisis keterkaitan ekonomi dari sektor nikel dan tembaga mencakup struktur input 

serta keterkaitan ke hulu dan ke hilir dari pertambangan bijih nikel dan tembaga.  

6.1.1  Struktur Input 

Kegiatan pertambangan nikel dan tembaga membutuhkan input atau pasokan dari 

sektor-sektor perekonomian lain di hulu serta input primer (tenaga kerja dan modal). 

Pada tabel terlihat bahwa untuk pertambangan bijih nikel 10,71% dari total input 

adalah berupa input antara, sementara 26,76%nya dibutuhkan untuk pembayaran 

upah dan gaji dan 53,56% merupakan surplus usaha, yang tersusun atas keuntungan 

bersih perusahaan, pendapatan pemilik modal, pajak pendapatan badan, dan royalti 

pertambangan. 
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Tabel 6.1 
Struktur Input Sektor Pertambangan Nikel 

 

KONTRIBUSI 
Bijih nikel 6,27%
Jasa perbengkelan 2,24%
Mesin dan perlengkapannya 0,48%
Jalan, jembatan dan pelabuhan 0,23%
Bangunan lainnya 0,19%
Lainnya 1,29%

Jumlah Input Antara 10,70%

Jumlah Input Antara Impor 0,35%

Upah dan gaji 26,76%
Surplus usaha 53,56%
Penyusutan 5,64%
Pajak tak langsung 2,98%
Subsidi 0,00%

Input primer/nilai tambah bruto 88,95%

Jumlah Input 100,00%

SEKTOR

 
  Sumber: Tabel IO Nasional 2005-175 Sektor, BPS 

 

Pada pertambangan bijih tembaga, 28,31% dari total input adalah berupa input 

antara, sementara 7,5%-nya dibutuhkan untuk pembayaran upah dan gaji dan 52,82% 

merupakan surplus usaha, yang tersusun atas keuntungan bersih perusahaan, 

pendapatan pemilik modal, pajak pendapatan badan, dan royalti pertambangan. 

Tabel 6.1 
Struktur Input Sektor Pertambangan Nikel

SEKTOR KONTRIBUSI
Bijih nikel 6,27% 
Jasa perbengkelan 2,24% 
Mesin dan perlengkapannya 0,48% 
Jalan, jembatan dan pelabuhan 0,23% 
Bangunan lainnya 0,19% 
Lainnya 1,29% 

Jumlah Input Antara 10,70% 

Jumlah Input Antara Impor 0,35% 

Upah dan gaji 26,76% 
Surplus usaha 53,56% 
Penyusutan 5,64% 
Pajak tak langsung 2,98% 
Subsidi 0,00% 

Input primer/nilai tambah bruto 88,95% 

Jumlah Input 100,00% 

Sumber: Tabel lO Nasional 2005-175 Sektor, BPS
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Pada pertambangan bijih tembaga, 28,31% dari total input adalah berupa input 

antara, sementara 7,5%-nya dibutuhkan untuk pembayaran upah dan gaji dan 52,82% 

merupakan surplus usaha, yang tersusun atas keuntungan bersih perusahaan, 

pendapatan pemilik modal, pajak pendapatan badan, dan royalti pertambangan. 
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Tabel 6.2 
Tabel Struktur Input Sektor Pertambangan Tembaga 

KONTRIBUSI
Mesin dan perlengkapannya 6,66%
Bijih tembaga 5,53%
Kimia dasar kecuali pupuk 3,29%
Jasa perbengkelan 2,80%
Jalan, jembatan dan pelabuhan 2,65%
Lainnya 7,37%

Jumlah Input antara 28,31%

Jumlah Input antara impor 4,13%

Upah dan gaji 7,50%
Surplus usaha 52,82%
Penyusutan 4,27%
Pajak tak langsung 2,97%
Subsidi 0,00%

Input primer/nilai tambah bruto 67,56%

Jumlah Input 100,00%

SEKTOR

 
 Sumber: Tabel IO Nasional 2005-175 Sektor, BPS 

Terlihat bahwa baik pertambangan nikel dan tembaga hanya membutuhkan 

sedikit saja input dari perekonomian domestik. Nikel membutuhkan lebih sedikit input 

domestik (10,71%) dibandingkan tembaga (28,31%). Selain itu dapat terlihat bahwa 

pertambangan tembaga lebih padat modal daripada nikel. 

6.1.2  Struktur Penggunaan 

Dalam hal penggunaannya di sisi hilir, baru 21,13% dari bijih nikel yang diproses di 

dalam negeri menjadi logam dasar sedangkan 74,29% masih diekspor langsung dalam 

bentuk bahan mentah. 

Tabel 6.2 
Tabel Struktur Input Sektor Pertambangan Tembaga

SEKTOR KONTRIBUSI 

Mesin dan perlengkapannya 6,66% 
Bijih tembaga 5,53% 
Kimia dasar kecuali pupuk 3,29% 
Jasa perbengkelan 2,80% 
Jalan, jembatan dan pelabuhan 2,65% 
Lainnya 7,37% 

Jumlah Input antara 28,31% 

Jumlah Input antara impor 4,13% 

Upah dan gaji 7,50% 
Surplus us aha 52,82% 
Penyusutan 4,27% 
Pajak tak langsung 2,97% 
Subsidi 0,00% 

Input primer/nilai tambah bruto 67,56% 

Jumlah Input 100,00% 

Sumber: Tabel lO Nasional 2005-175 Sektor, BPS
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Tabel 6.3 
Struktur Input Sektor Pertambangan Tembaga Struktur Penggunaan Nickel 

 

SEKTOR PENGGUNAAN

Logam dasar bukan besi 12,09%
Bijih nikel 6,27%
Kimia dasar kecuali pupuk 1,84%
Besi dan baja dasar 0,47%
Barang-barang plastik 0,45%
Output Antara Lainnya 0,01%

Total Output Antara 21,13%

Ekspor Barang Dagangan 74,29%
Perubahan Inventori 4,58%
Permintaan Akhir Lainnya 0,00%

Jumlah Permintaan Akhir 78,87%

Jumlah Permintaan 100,00%
Jumlah Impor 0,00%
Margin Perdagangan dan Biaya Pengangkutan 0,00%
Output 100,00%
Jumlah Penyediaan 100,00%  

 Sumber: Tabel IO Nasional 2005-175 Sektor, BPS 

 

Untuk tembaga rantai nilai ke hilir yang mampu diciptakan di dalam negeri lebih 

pendek dibanding dengan nikel. Hanya 11,93% dari bijih tembaga atau konsentrat ang 

diolah di industri logam dasar domestik. Tidak kurang dari 86,5% produksi langsung 

diekspor dalam bentuk bahan mentah.  

SEKTOR PENGGUNAAN
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Tabel 6.4 
Struktur Penggunaan Tembaga 

 

SEKTOR PENGGUNAAN

Bijih tembaga 5,53%
Logam dasar bukan besi 5,29%
Kimia dasar kecuali pupuk 1,99%
Sabun dan bahan pembersih 0,03%
Alat ukur, fotografi, optik dan jam 0,02%
Output Antara Lainnya 0,03%

Total Output Antara 11,93%

Ekspor Barang Dagangan 86,54%
Perubahan Inventori 1,53%
Permintaan Akhir Lainnya 0,00%

Jumlah Permintaan Akhir 88,07%

Jumlah Permintaan 100,00%
Jumlah Impor 0,00%
Margin Perdagangan dan Biaya Pengangkutan 0,00%
Output 100,00%
Jumlah Penyediaan 100,00%  

Sumber: Tabel IO Nasional 2005-175 Sektor, BPS 

6.1.3  Keterkaitan ke Hulu  

Pada bagian sebelumnya telah ditunjukkan bagaimana kegiatan pertambangan bijih 

nikel dan tembaga membutuhkan input dari pemasok domestik. Dari analisis Input-

Output (IO) dapat diketahui berapa besar total nilai kegiatan ekonomi yang tercipta di 

sektor-sektor pemasok/hulu untuk setiap satu rupiah nilai kegiatan ekonomi yang 

tercipta di sektor pertambangan bijih nikel dan tembaga. Selain itu, dapat pula terlihat 

perbedaan dampak apabila bijih tembaga dan nikel tersebut dapat diolah ke tahapan 

produksi yang lebih hilir, semisal ke sektor pembuatan logam dasar atau bahkan 

kendaraan bermotor. 

 

 

SEKTOR PENGGUNAAN

Analisis Biaya-Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba – Kasus Nikel dan Tembaga 81



 79 

Tabel 6.5 
Keterkaitan ke Hulu dari Sektor Pertambangan Bijih Nikel dan Tembaga 

Dan Sektor yang terkait dengan Pengolahannya 

Peringkat Sektor
Backward Linkage 

Type I
Backward Linkage 

Type II

1 Makanan dan minuman terbuat dari susu 2,300 3,185
2 Daging olahan dan awetan 2,264 3,119
3 Bubur kertas 2,254 3,044
.. …….. … …
18 Tembakau olahan 2,032 3,125
19 Logam dasar bukan besi 2,024 2,652
20 Karet remah dan karet asap 2,020 3,303
… ………… … …
78 Ban 1,700 2,417
79 Alat ukur, fotografi, optik dan jam 1,695 2,477
80 Jasa kemasyarakatan lainnya 1,692 3,485
… ……… … …

126 Udang 1,441 2,294
127 Kendaraan bermotor kecuali sepeda motor 1,430 2,008
128 Bijih tembaga 1,416 1,832
129 Bijih bauksit 1,415 1,894
… ……… … …

169 Buah-buahan 1,150 1,602
170 Bijih nikel 1,142 2,086
171 Barang tambang logam lainnya 1,097 1,606
… ……….. … …

174 Tepung terigu 1,080 1,334
175 Minyak bumi 1,073 1,354  

Sumber: Diolah dari Tabel IO Nasional 2005-175 Sektor, BPS 

Terlihat bahwa pertambangan nikel memiliki keterkaitan ke hulu yang sangat 

kecil, bahkan menempati peringkat ke 170 dari 175 sektor perekonomian. Artinya, 

pertambangan nikel yang ada di Indonesia saat ini belum mampu memberikan 

dampak yang besar bagi sektor-sektor pemasoknya. Kondisi yang hampir serupa juga 

terjadi pada sektor pertambangan tembaga, yang menempati peringkat 128.  

Gambaran yang sedikit berbeda akan terlihat pada jika nikel dan tembaga 

digunakan oleh industri domestik untuk menjadi input dalam proses produksi lain. 

Suatu sektor yang mengolah nikel dan tembaga juga akan membutuhkan input lain 

sehingga menciptakan dampak ke hulu yang juga lebih besar. Pembuatan kendaraan 

bermotor yang menggunakan nikel, misalnya, menempati peringkat 127. Adapun 

pembuatan alat ukur dan fotografi menempati peringkat79 dan pembuatan logam 

dasar menempati peringkat 19. Artinya, semakin panjang rantai nilai dari pengolahan 

mineral maka semakin besar kemampuannya menciptakan manfaat ekonomi di 

sektor-sektor yang lebih hulu. 
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6.1.4  Keterkaitan ke Hilir  

Bijih nikel dan tembaga yang dihasilkan dari pertambangan dapat menjadi input bagi 

sektor lain yang menggunakannya. Dengan kata lain, ketersediaan bijih nikel dan 

tembaga dapat mendorong terciptanya kegiatan produksi di hilir. Dari analisis IO dapat 

diketahui berapa besar total nilai kegiatan ekonomi yang tercipta di sektor-sektor 

pengguna untuk setiap satu rupiah nilai kegiatan ekonomi yang tercipta di sektor 

pertambangan bijih nikel dan tembaga. Selain itu, dapat terlihat pula perbandingan 

keterkaitan ke hilir beberapa sektor pertambangan mineral lain. 

Tabel 6.6 
Keterkaitan ke Hilir dari Sektor Pertambangan Bijih Nikel dan Tembaga 

dan Sektor yang Pertambangan Mineral Lainnya 

Peringkat Sektor
Forward Linkage 

Type I
Forward Linkage 

Type II

… ………. … …
5 Bijih perak 3,042 3,591
6 Bijih timah 2,777 3,575
7 Barang tambang mineral bukan logam 2,726 4,472
… …….. … …
15 Bijih emas 2,461 2,652
… ……………. … …
35 Barang tambang logam lainnya 2,194 2,855
… ………. … …

103 Batubara 1,534 1,922
… …….. … ….

122 Bijih dan pasir besi 1,419 1,532
… …………… … …

137 Bijih nikel 1,293 1,354
… …………………… … …

148 Bijih tembaga 1,173 1,205
… …………….. … …

173 Bijih bauksit 1,025 1,028
… ……………… … …  

Sumber: Diolah dari Tabel IO Nasional 2005-175 Sektor, BPS 

Terlihat bahwa keterkaitan ke hilir dari pertambangan bijih tembaga dan nikel 

masih sangat kecil, masing-masing menempati peringkat 137 dan 148 dari 175 sektor. 

Hal ini menandakan bahwa dalam struktur perekonomian Indonesia pengolahan bijih 

nikel dan tembaga ke produksi yang lebih hilir belum maksimal.  

Selain itu, keterkaitan ke hilir dari kedua sektor tersebut juga masih lebih kecil 

dari sektor-sektor pertambangan lainnya seperti pertambangan bijih perak, timah 

ataupun emas, kecuali bauksit. Artinya, Indonesia telah mampu menciptakan rantai 

produksi ke hilir yang cukup baik di beberapa produk mineral, tetapi tidak untuk nikel, 

tembaga dan bauksit. 
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6.2. DAMPAK EKONOMI PENGENDALIAN EKSPOR  

6.2.1 Dampak Terhadap Penciptaan Output, Nilai Tambah Bruto dan Pendapatan 

Pekerja 

Untuk menggambarkan dampak dari pengendalian ekspor bahan mentah nikel dan 

tembaga, dilakukan simulasi dampak dari 5 skenario, baik skenario hipotetis maupun 

kondisi riil eksisting. Kelima skenario tersebut adalah: 

1) Kondisi hipotetis dimana Indonesia sama sekali tidak melakukan pengolahan 

bahan mentah. Seluruh bahan mentah diekspor. Dampak ekonomi yang tercipta 

hanyalah dampak ke hulu dari produksi bahan tambang. 

2) Kondisi riil eksisting dimana sebagian besar bahan mentah diekspor dan 

sebagian kecil diolah lebih lanjut oleh industri hilir domestik. 

3) Kondisi hipotetis dimana larangan ekspor bahan mentah mulai berlaku efektif 

tetapi produsen tambang belum merubah pola produksinya. Di sisi hilir, industri 

pengolahan domestik masih belum dikembangkan. Sebagai akibatnya, sebagian 

produksi yang sebelumnya diekspor menjadi tidak terjual. 

4) Kondisi hipotetis dimana penambang yang sebagian produknya tidak terjual 

pada kondisi (3) di atas akhirnya mengurangi produksi. Penambang 

memproduksi sebatas untuk memenuhi kebutuhan industri hilir domestik. 

5) Kondisi hipotetis dimana larangan ekspor diberlakukan pada kondisi industri 

hilir Indonesia yang telah berkembang. Industri hilir domestik mampu 

menyerap seluruh produksi penambang.   

 

Skema dampak ekonomi yang ditimbulkan untuk berbagai skenario tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 6.7 untuk nikel dan Tabel 6.8 untuk tembaga. 
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6.2. DAMPAK EKONOMI PENGENDALIAN EKSPOR  

6.2.1 Dampak Terhadap Penciptaan Output, Nilai Tambah Bruto dan Pendapatan 

Pekerja 

Untuk menggambarkan dampak dari pengendalian ekspor bahan mentah nikel dan 

tembaga, dilakukan simulasi dampak dari 5 skenario, baik skenario hipotetis maupun 

kondisi riil eksisting. Kelima skenario tersebut adalah: 

1) Kondisi hipotetis dimana Indonesia sama sekali tidak melakukan pengolahan 

bahan mentah. Seluruh bahan mentah diekspor. Dampak ekonomi yang tercipta 

hanyalah dampak ke hulu dari produksi bahan tambang. 

2) Kondisi riil eksisting dimana sebagian besar bahan mentah diekspor dan 

sebagian kecil diolah lebih lanjut oleh industri hilir domestik. 

3) Kondisi hipotetis dimana larangan ekspor bahan mentah mulai berlaku efektif 

tetapi produsen tambang belum merubah pola produksinya. Di sisi hilir, industri 

pengolahan domestik masih belum dikembangkan. Sebagai akibatnya, sebagian 

produksi yang sebelumnya diekspor menjadi tidak terjual. 

4) Kondisi hipotetis dimana penambang yang sebagian produknya tidak terjual 

pada kondisi (3) di atas akhirnya mengurangi produksi. Penambang 

memproduksi sebatas untuk memenuhi kebutuhan industri hilir domestik. 

5) Kondisi hipotetis dimana larangan ekspor diberlakukan pada kondisi industri 

hilir Indonesia yang telah berkembang. Industri hilir domestik mampu 

menyerap seluruh produksi penambang.   

 

Skema dampak ekonomi yang ditimbulkan untuk berbagai skenario tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 6.7 untuk nikel dan Tabel 6.8 untuk tembaga. 
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Tabel 6.7a 
Skema Dampak atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Nikel 

 

No Kondisi Skenario Alokasi 
Produk

Arah 
Dampak Keterangan

100% ekspor hulu
0% domestik -
74% ekspor hulu

hulu
hilir

Ekspor 0% -
hulu
hilir

Tidak terserap 
74% hulu

Ekspor 0% -

hulu

hilir

Ekspor 0% -
hulu
hilir

4 Hipotetis
Larangan ekspor 
mentah, produksi 
tambang turun Domestik 26%

Penambang menurunkan 
produksinya menjadi 26% 
sekedar untuk memenuhi 
kebutuhan domestik

1 Hipotetis Eksportir bahan 
mentah

100% produk terserap; hanya 
terdapat dampak ke hulu

2 Eksisting
Kondisi riil yang 
terjadi saat ini

100% produk terserap; 100% 
dampak ke hulu, 26% 
berdampak ke hilir

26% domestik

5 Hipotetis
Larangan ekspor 
mentah, industri hilir 
domestik siap

100% terserap, 100% 
berdampak ke hulu dan hilirDomestik 100%

3 Hipotetis
Larangan ekspor 
mentah, industri hilir 
domestik tidak siap

74% produksi tidak terserap 
domestik dan tidak terekspor; 
100% dampak ke hulu, 26% 
berdampak ke hilir 

Domestik 26%

 
Sumber: Diolah dari Tabel IO Nasional 2005-175 Sektor, BPS 

 

Tabel 6.7b 
Skema Dampak atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Tembaga 

 

No Kondisi Skenario Alokasi 
Produk

Arah 
Dampak Keterangan

100% ekspor hulu
0% domestik -
87% ekspor hulu

hulu
hilir

Ekspor 0% -
hulu
hilir

Tidak terserap 
87% hulu

Ekspor 0% -
hulu
hilir

Ekspor 0% -
hulu
hilir

5 Hipotetis
Larangan ekspor 
mentah, industri hilir 
domestik siap

100% terserap, 100% 
berdampak ke hulu dan hilirDomestik 100%

1 Hipotetis Eksportir bahan 
mentah

100% produk terserap; hanya 
terdapat dampak ke hulu

2 Eksisting
Kondisi riil yang 
terjadi saat ini

100% produk terserap; 100% 
dampak ke hulu, 13% 
berdampak ke hilir

13% domestik

4 Hipotetis
Larangan ekspor 
mentah, produksi 
tambang turun

Penambang menurunkan 
produksinya menjadi 13% 
sekedar untuk memenuhi 

Domestik 13%

3 Hipotetis
Larangan ekspor 
mentah, industri hilir 
domestik tidak siap

87% produksi tidak terserap 
domestik dan tidak terekspor; 
100% dampak ke hulu, 13% 
berdampak ke hilir 

Domestik 13%

 
Sumber: Diolah dari Tabel IO Nasional 2005-175 Sektor, BPS 

Analisis Biaya-Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba – Kasus Nikel dan Tembaga 85



 83 

Dari beberapa skenario tersebut kemudian diperoleh angka multiplier output,  

yang merupakan besaran dampak ekonomi secara implisit, yaitu ketika angka stimulus 

sebesar satu unit.  Pada Tabel 6.8a dan Tabel 6.8b dicantumkan angka dampak 

penciptaan output pada berbagai skenario untuk kegiatan tambang mineral nikel dan 

tembaga. Dalam simulasi ini diasumsikan terjadi shock/stimulus berupa nilai produksi 

tambang nikel senilai Rp.1,-.  

Hasil simulasi --baik untuk mineral nikel maupun tembaga--  mengatakan bahwa 

skenario yang memberikan dampak ekonomi tertinggi adalah melarang ekspor bahan 

mentah (skenario 5) dan kondisi industri pengolahan domestik sudah mampu 

menyerap seluruh produksi tambang. Sementara dampak terburuk adalah ketika 

dilakukan pelarangan ekspor bahan mentah tetapi industri pengolahan domestik 

belum siap (skenario 4). 

Tabel 6.8a. 
Simulasi Dampak atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Bijih Nikel 

 

No. Kondisi Skenario  Alokasi 
Dampak 
ke hulu 

Dampak 
ke hilir 

Total 
Dampak 

Keterangan 

1 Hipotetis 
Eksportir bahan 
mentah 

100% ekspor;   

0% domestik  
2.086 0.000 2.086 

100% produk terserap; 
hanya terdapat dampak 
ke hulu 

2 Eksisting 
Kondisi riil yang 
terjadi saat ini 

Domestik 26%; 
Ekspor 74%  

2.086 0.352 2.438 
100% produk terserap; 
100% dampak ke hulu, 
26% berdampak ke hilir 

3 Hipotetis 
Larangan ekspor 
mentah, pengolahan 
domestik tidak siap 

Domestik 26%; 
Ekspor 0%. 

2.086 0.352 2.438 

74% produksi tidak 
terserap domestik dan 
tidak terekspor; 100% 
dampak ke hulu, 26% 
berdampak ke hilir  

4 Hipotetis 
Larangan ekspor 
mentah, produksi 
tambang turun 

Ekspor 0%; 

Domestik 26% 
0.542 0.352 0.894 

Penambang menurunkan 
produksinya menjadi 26% 
sekedar untuk memenuhi 
kebutuhan domestik 

5 Hipotetis 
Larangan ekspor 
mentah, pengolahan 
domestik siap 

Ekspor 0%; 

Domestik 100%  
2.086 1.354 3.440 

100% terserap, 100% 
berdampak ke hulu dan 
hilir 

Sumber: Diolah dari Tabel IO Nasional 2005-175 Sektor, BPS 
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Dari beberapa skenario tersebut kemudian diperoleh angka multiplier output,  

yang merupakan besaran dampak ekonomi secara implisit, yaitu ketika angka stimulus 

sebesar satu unit.  Pada Tabel 6.8a dan Tabel 6.8b dicantumkan angka dampak 

penciptaan output pada berbagai skenario untuk kegiatan tambang mineral nikel dan 

tembaga. Dalam simulasi ini diasumsikan terjadi shock/stimulus berupa nilai produksi 

tambang nikel senilai Rp.1,-.  

Hasil simulasi --baik untuk mineral nikel maupun tembaga--  mengatakan bahwa 

skenario yang memberikan dampak ekonomi tertinggi adalah melarang ekspor bahan 

mentah (skenario 5) dan kondisi industri pengolahan domestik sudah mampu 

menyerap seluruh produksi tambang. Sementara dampak terburuk adalah ketika 

dilakukan pelarangan ekspor bahan mentah tetapi industri pengolahan domestik 

belum siap (skenario 4). 

Tabel 6.8a. 
Simulasi Dampak atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Bijih Nikel 

 

No. Kondisi Skenario  Alokasi 
Dampak 
ke hulu 

Dampak 
ke hilir 

Total 
Dampak 

Keterangan 

1 Hipotetis 
Eksportir bahan 
mentah 

100% ekspor;   

0% domestik  
2.086 0.000 2.086 

100% produk terserap; 
hanya terdapat dampak 
ke hulu 

2 Eksisting 
Kondisi riil yang 
terjadi saat ini 

Domestik 26%; 
Ekspor 74%  

2.086 0.352 2.438 
100% produk terserap; 
100% dampak ke hulu, 
26% berdampak ke hilir 

3 Hipotetis 
Larangan ekspor 
mentah, pengolahan 
domestik tidak siap 

Domestik 26%; 
Ekspor 0%. 

2.086 0.352 2.438 

74% produksi tidak 
terserap domestik dan 
tidak terekspor; 100% 
dampak ke hulu, 26% 
berdampak ke hilir  

4 Hipotetis 
Larangan ekspor 
mentah, produksi 
tambang turun 

Ekspor 0%; 

Domestik 26% 
0.542 0.352 0.894 

Penambang menurunkan 
produksinya menjadi 26% 
sekedar untuk memenuhi 
kebutuhan domestik 

5 Hipotetis 
Larangan ekspor 
mentah, pengolahan 
domestik siap 

Ekspor 0%; 

Domestik 100%  
2.086 1.354 3.440 

100% terserap, 100% 
berdampak ke hulu dan 
hilir 

Sumber: Diolah dari Tabel IO Nasional 2005-175 Sektor, BPS 
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Tabel 6.8b 
Simulasi Dampak atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Bijih Tembaga 

 

  No. Skenario   Alokasi 
Dampak 
ke hulu 

Dampak 
ke hilir 

Total 
Dampak 

Keterangan 

1 Hipotetis Eksportir bahan mentah 
Domestik 0%;  

Ekspor 100% 
1.831 0.000 1.831 

100% produk terserap; 
hanya terdapat dampak ke 
hulu 

2 Eksisting 
Kondisi riil yang terjadi 
saat ini 

Domestik  13%; 
Ekspor 87% 

1.831 0.154 1.986 
100% produk terserap; 
100% dampak ke hulu, 13% 
berdampak ke hilir 

3 Hipotetis 
Larangan ekspor 
mentah, pengolahan 
domestik tidak siap 

Domestik 13% 
dari kondisi 
sekarang; 
Ekspor  0%   

1.831 0.154 1.986 

87% produksi tidak terserap 
domestik dan tidak 
terekspor; 100% dampak ke 
hulu, 13% berdampak ke 
hilir  

4 Hipotetis 
Larangan ekspor 
mentah, produksi 
tambang turun 

Domestik 13%; 

Ekspor 0%  
0.238 0.154 0.392 

Penambang menurunkan 
produksinya menjadi 13% 
sekedar untuk memenuhi 
kebutuhan domestik 

5 Hipotetis 
Larangan ekspor 
mentah, pengolahan 
domestik siap 

Domestik 
100%; Ekspor  
0%  

1.831 1.187 3.018 
100% terserap, 100% 
berdampak ke hulu dan hilir 

Sumber: Diolah dari Tabel IO Nasional 2005-175 Sektor, BPS 

 

Dengan menggunakan skema dampak untuk 5 skenario pengendalian ekspor 

nikel dan tembaga tersebut maka berbagai kemungkinan besaran dampak ekonomi 

yang dapat terjadi disarikan dalam Tabel 6.9-6.11 (Nikel) dan Tabel 6.12-6.14 

(tembaga).   Dalam simulasi ini diasumsikan terjadi shock/ stimulus berupa nilai 

produksi tambang nikel atau tembaga senilai estimasi produksi pada tahun 2012-2030 

yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.  
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Tabel 6.9 
Simulasi Dampak Penciptaan Output  

atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Nikel 
 

Skenario 1 Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5
2012 19,13 22,36 8,20 31,55
2013 19,13 22,36 8,20 31,55
2014 19,13 22,36 8,20 31,55
2015 25,03 29,26 10,73 41,28
2016 25,03 29,26 10,73 41,28
2017 25,03 29,26 10,73 41,28
2018 25,03 29,26 10,73 41,28
2019 25,03 29,26 10,73 41,28
2020 25,03 29,26 10,73 41,28
2021 25,03 29,26 10,73 41,28
2022 25,03 29,26 10,73 41,28
2023 25,03 29,26 10,73 41,28
2024 25,03 29,26 10,73 41,28
2025 25,03 29,26 10,73 41,28
2026 25,03 29,26 10,73 41,28
2027 25,03 29,26 10,73 41,28
2028 25,03 29,26 10,73 41,28
2029 25,03 29,26 10,73 41,28
2030 25,03 29,26 10,73 41,28
Total 457,90 535,18 196,33 755,13

Output (Rp Trilliun)Tahun

 
Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel IO (BPS) dan data stimulus dari Vale-Inco dan Antam. 

 

Tabel 6.9 menunjukkan perbandingan dampak penciptaan output untuk 

berbagai skenario pelarangan ekspor dan penggunaan bijih nikel. Terlihat bahwa pada 

kondisi eksisting saat ini (skenario 2 & 3) dimana 74% bijih nikel diekspor dan 26% 

diproses di industri dalam negeri, dalam kurun waktu 2012-2030 tercipta total output 

sebesar Rp 535,18 trilliun. 

Jika pelarangan ekspor nikel berlaku efektif dan seluruh produksi bijih nikel 

diolah lebih lanjut di dalam negeri (skenario 5), maka total output yang tercipta dalam 

kurun waktu tersebut meningkat menjadi Rp 755,13 trilyun. Meskipun demikian, jika 

pelarangan tidak diikuti dengan pembenahan pengolahan nikel di dalam negeri 

(skenario 4) maka justru akan terjadi penurunan output secara drastis menjadi Rp 

196,22 trilyun dalam kurun waktu yang sama. 

Tabel 6.9 
Simulasi Dampak Penciptaan Output  

atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Nikel

Tahun Output (Rp Trilliun) 
Skenario 1 Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5 

2012 19,13 22,36 8,20 31,55 
2013 19,13 22,36 8,20 31,55 
2014 19,13 22,36 8,20 31,55 
2015 25,03 29,26 10,73 41,28 
2016 25,03 29,26 10,73 41,28 
2017 25,03 29,26 10,73 41,28 
2018 25,03 29,26 10,73 41,28 
2019 25,03 29,26 10,73 41,28 
2020 25,03 29,26 10,73 41,28 
2021 25,03 29,26 10,73 41,28 
2022 25,03 29,26 10,73 41,28 
2023 25,03 29,26 10,73 41,28 
2024 25,03 29,26 10,73 41,28 
2025 25,03 29,26 10,73 41,28 
2026 25,03 29,26 10,73 41,28 
2027 25,03 29,26 10,73 41,28 
2028 25,03 29,26 10,73 41,28 
2029 25,03 29,26 10,73 41,28 
2030 25,03 29,26 10,73 41,28 
Total 457,90 535,18 196,33 755,13 

Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel lO (BPS) dan data stimulus dari Vale-Inco dan Antam. 
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Tabel 6.9 
Simulasi Dampak Penciptaan Output  

atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Nikel 
 

Skenario 1 Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5
2012 19,13 22,36 8,20 31,55
2013 19,13 22,36 8,20 31,55
2014 19,13 22,36 8,20 31,55
2015 25,03 29,26 10,73 41,28
2016 25,03 29,26 10,73 41,28
2017 25,03 29,26 10,73 41,28
2018 25,03 29,26 10,73 41,28
2019 25,03 29,26 10,73 41,28
2020 25,03 29,26 10,73 41,28
2021 25,03 29,26 10,73 41,28
2022 25,03 29,26 10,73 41,28
2023 25,03 29,26 10,73 41,28
2024 25,03 29,26 10,73 41,28
2025 25,03 29,26 10,73 41,28
2026 25,03 29,26 10,73 41,28
2027 25,03 29,26 10,73 41,28
2028 25,03 29,26 10,73 41,28
2029 25,03 29,26 10,73 41,28
2030 25,03 29,26 10,73 41,28
Total 457,90 535,18 196,33 755,13

Output (Rp Trilliun)Tahun

 
Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel IO (BPS) dan data stimulus dari Vale-Inco dan Antam. 

 

Tabel 6.9 menunjukkan perbandingan dampak penciptaan output untuk 

berbagai skenario pelarangan ekspor dan penggunaan bijih nikel. Terlihat bahwa pada 

kondisi eksisting saat ini (skenario 2 & 3) dimana 74% bijih nikel diekspor dan 26% 

diproses di industri dalam negeri, dalam kurun waktu 2012-2030 tercipta total output 

sebesar Rp 535,18 trilliun. 

Jika pelarangan ekspor nikel berlaku efektif dan seluruh produksi bijih nikel 

diolah lebih lanjut di dalam negeri (skenario 5), maka total output yang tercipta dalam 

kurun waktu tersebut meningkat menjadi Rp 755,13 trilyun. Meskipun demikian, jika 

pelarangan tidak diikuti dengan pembenahan pengolahan nikel di dalam negeri 

(skenario 4) maka justru akan terjadi penurunan output secara drastis menjadi Rp 

196,22 trilyun dalam kurun waktu yang sama. 
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Tabel 6.10 
Simulasi Dampak Penciptaan Nilai Tambah 

atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Nikel 
 

 
Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel IO (BPS) dan data stimulus dari Vale-Inco dan Antam. 

 

Tabel 6.10 menunjukkan perbandingan dampak penciptaan nilai tambah (PDB) 

untuk berbagai skenario pelarangan ekspor dan penggunaan bijih nikel. Terlihat 

bahwa pada kondisi eksisting saat ini (skenario 2 & 3) dimana 74% bijih nikel diekspor 

dan 26% diproses di industri dalam negeri, dalam kurun waktu 2012-2030 tercipta 

total nilai tambah sebesar Rp 393,33 trilliun. 

Jika pelarangan ekspor nikel berlaku efektif dan seluruh produksi bijih nikel 

diolah lebih lanjut di dalam negeri (skenario 5), maka total nilai tambah yang tercipta 

dalam kurun waktu tersebut meningkat menjadi Rp 506,89 trilyun. Meskipun 

demikian, jika pelarangan tidak diikuti dengan pembenahan pengolahan nikel di 

dalam negeri (skenario 4) maka justru akan terjadi penurunan nilai tambah secara 

drastis menjadi Rp 131,79 trilyun dalam kurun waktu yang sama. 

Skenario 1 Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5
2012 11,72 14,18 5,51 21,18
2013 11,72 14,18 5,51 21,18
2014 11,72 14,18 5,51 21,18
2015 15,33 18,55 7,20 27,71
2016 15,33 18,55 7,20 27,71
2017 15,33 18,55 7,20 27,71
2018 15,33 18,55 7,20 27,71
2019 15,33 18,55 7,20 27,71
2020 15,33 18,55 7,20 27,71
2021 15,33 18,55 7,20 27,71
2022 15,33 18,55 7,20 27,71
2023 15,33 18,55 7,20 27,71
2024 15,33 18,55 7,20 27,71
2025 15,33 18,55 7,20 27,71
2026 15,33 18,55 7,20 27,71
2027 15,33 18,55 7,20 27,71
2028 15,33 18,55 7,20 27,71
2029 15,33 18,55 7,20 27,71
2030 15,33 18,55 7,20 27,71
Total 280,45 339,33 131,79 506,89

Nilai Tambah (Rp Trilliun)TahunTahun Nilai Tambah (Rp Trilliun) 
Skenario 1 Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5 

2012 11,72 14,18 5,51 21,18 
2013 11,72 14,18 5,51 21,18 
2014 11,72 14,18 5,51 21,18 
2015 15,33 18,55 7,20 27,71 
2016 15,33 18,55 7,20 27,71 
2017 15,33 18,55 7,20 27,71 
2018 15,33 18,55 7,20 27,71 
2019 15,33 18,55 7,20 27,71 
2020 15,33 18,55 7,20 27,71 
2021 15,33 18,55 7,20 27,71 
2022 15,33 18,55 7,20 27,71 
2023 15,33 18,55 7,20 27,71 
2024 15,33 18,55 7,20 27,71 
2025 15,33 18,55 7,20 27,71 
2026 15,33 18,55 7,20 27,71 
2027 15,33 18,55 7,20 27,71 
2028 15,33 18,55 7,20 27,71 
2029 15,33 18,55 7,20 27,71 
2030 15,33 18,55 7,20 27,71 
Total 280,45 339,33 131,79 506,89 

Tabel 6.10 
Simulasi Dampak Penciptaan Nilai Tambah  

atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Nikel

Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel lO (BPS) dan data stimulus dari Vale-Inco dan Antam. 
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Tabel 6.11 
Simulasi Dampak Penciptaan Pendapatan Pekerja 

atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Nikel 
 

Skenario 1 Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5
2012 3,49 4,24 1,66 6,37
2013 3,49 4,24 1,66 6,37
2014 3,49 4,24 1,66 6,37
2015 4,57 5,55 2,17 8,33
2016 4,57 5,55 2,17 8,33
2017 4,57 5,55 2,17 8,33
2018 4,57 5,55 2,17 8,33
2019 4,57 5,55 2,17 8,33
2020 4,57 5,55 2,17 8,33
2021 4,57 5,55 2,17 8,33
2022 4,57 5,55 2,17 8,33
2023 4,57 5,55 2,17 8,33
2024 4,57 5,55 2,17 8,33
2025 4,57 5,55 2,17 8,33
2026 4,57 5,55 2,17 8,33
2027 4,57 5,55 2,17 8,33
2028 4,57 5,55 2,17 8,33
2029 4,57 5,55 2,17 8,33
2030 4,57 5,55 2,17 8,33
Total 83,64 101,52 39,63 152,42

Pendapatan Pekerja (Rp Trilliun)Tahun

 
Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel IO (BPS) dan data stimulus dari Vale-Inco dan Antam. 

 

Tabel 6.11 menunjukkan perbandingan dampak penciptaan pendapatan pekerja 

untuk berbagai skenario pelarangan ekspor dan penggunaan bijih nikel. Terlihat 

bahwa pada kondisi eksisting saat ini (skenario 2 & 3) dimana 74% bijih nikel diekspor 

dan 26% diproses di industri dalam negeri, dalam kurun waktu 2012-2030 tercipta 

total pendapatan pekerja sebesar Rp 101,52 trilliun. 

Jika pelarangan ekspor nikel berlaku efektif dan seluruh produksi bijih nikel 

diolah lebih lanjut di dalam negeri (skenario 5), maka total pendapatan pekerja yang 

tercipta dalam kurun waktu tersebut meningkat menjadi Rp 152,42 trilyun. Meskipun 

demikian, jika pelarangan tidak diikuti dengan pembenahan pengolahan nikel di 

dalam negeri (skenario 4) maka justru akan terjadi penurunan pendapatan pekerja 

secara drastis menjadi Rp 39,63 trilyun dalam kurun waktu yang sama. 

TabeI 6.11 
Simulasi Dampak Penciptaan Pendapatan Pekerja  

atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Nikel

Tahun Pendapatan Pekerja (Rp Trilliun) 
Skenario 1 Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5 

2012 3,49 4,24 1,66 6,37 
2013 3,49 4,24 1,66 6,37 
2014 3,49 4,24 1,66 6,37 
2015 4,57 5,55 2,17 8,33 
2016 4,57 5,55 2,17 8,33 
2017 4,57 5,55 2,17 8,33 
2018 4,57 5,55 2,17 8,33 
2019 4,57 5,55 2,17 8,33 
2020 4,57 5,55 2,17 8,33 
2021 4,57 5,55 2,17 8,33 
2022 4,57 5,55 2,17 8,33 
2023 4,57 5,55 2,17 8,33 
2024 4,57 5,55 2,17 8,33 
2025 4,57 5,55 2,17 8,33 
2026 4,57 5,55 2,17 8,33 
2027 4,57 5,55 2,17 8,33 
2028 4,57 5,55 2,17 8,33 
2029 4,57 5,55 2,17 8,33 
2030 4,57 5,55 2,17 8,33 
Total 83,64 101,52 39,63 152,42 

Keterangan : Dialah dengan menggunakan Tabella (BPS) dan data stimulus dari Vale-Inco dan Antam. 
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Tabel 6.11 
Simulasi Dampak Penciptaan Pendapatan Pekerja 

atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Nikel 
 

Skenario 1 Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5
2012 3,49 4,24 1,66 6,37
2013 3,49 4,24 1,66 6,37
2014 3,49 4,24 1,66 6,37
2015 4,57 5,55 2,17 8,33
2016 4,57 5,55 2,17 8,33
2017 4,57 5,55 2,17 8,33
2018 4,57 5,55 2,17 8,33
2019 4,57 5,55 2,17 8,33
2020 4,57 5,55 2,17 8,33
2021 4,57 5,55 2,17 8,33
2022 4,57 5,55 2,17 8,33
2023 4,57 5,55 2,17 8,33
2024 4,57 5,55 2,17 8,33
2025 4,57 5,55 2,17 8,33
2026 4,57 5,55 2,17 8,33
2027 4,57 5,55 2,17 8,33
2028 4,57 5,55 2,17 8,33
2029 4,57 5,55 2,17 8,33
2030 4,57 5,55 2,17 8,33
Total 83,64 101,52 39,63 152,42

Pendapatan Pekerja (Rp Trilliun)Tahun

 
Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel IO (BPS) dan data stimulus dari Vale-Inco dan Antam. 

 

Tabel 6.11 menunjukkan perbandingan dampak penciptaan pendapatan pekerja 

untuk berbagai skenario pelarangan ekspor dan penggunaan bijih nikel. Terlihat 

bahwa pada kondisi eksisting saat ini (skenario 2 & 3) dimana 74% bijih nikel diekspor 

dan 26% diproses di industri dalam negeri, dalam kurun waktu 2012-2030 tercipta 

total pendapatan pekerja sebesar Rp 101,52 trilliun. 

Jika pelarangan ekspor nikel berlaku efektif dan seluruh produksi bijih nikel 

diolah lebih lanjut di dalam negeri (skenario 5), maka total pendapatan pekerja yang 

tercipta dalam kurun waktu tersebut meningkat menjadi Rp 152,42 trilyun. Meskipun 

demikian, jika pelarangan tidak diikuti dengan pembenahan pengolahan nikel di 

dalam negeri (skenario 4) maka justru akan terjadi penurunan pendapatan pekerja 

secara drastis menjadi Rp 39,63 trilyun dalam kurun waktu yang sama. 
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Tabel 6.12 
Simulasi Dampak Penciptaan Output 

atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Tembaga 
 

Skenario 1 Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5
2012 90,23 97,83 19,33 148,69
2013 125,21 135,75 26,82 206,34
2014 124,22 134,68 26,61 204,71
2015 152,25 165,08 32,62 250,91
2016 126,73 137,41 27,15 208,85
2017 103,64 112,37 22,20 170,80
2018 102,23 110,84 21,90 168,47
2019 102,23 110,84 21,90 168,47
2020 102,23 110,84 21,90 168,47
2021 102,23 110,84 21,90 168,47
2022 102,23 110,84 21,90 168,47
2023 102,23 110,84 21,90 168,47
2024 102,23 110,84 21,90 168,47
2025 102,23 110,84 21,90 168,47
2026 102,23 110,84 21,90 168,47
2027 102,23 110,84 21,90 168,47
2028 102,23 110,84 21,90 168,47
2029 102,23 110,84 21,90 168,47
2030 85,12 92,29 18,24 140,28
Total 2034,19 2205,54 435,80 3352,28

Tahun Output (Rp Trilliun)

 
Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel IO (BPS) dan data stimulus dari PT FI dan PT NNT. 

 

Tabel 6.12 menunjukkan perbandingan dampak penciptaan output untuk 

berbagai skenario pelarangan ekspor dan penggunaan bijih tembaga. Terlihat bahwa 

pada kondisi eksisting saat ini (skenario 2 & 3) dimana 87% bijih tembaga diekspor 

dan 13% diproses di industri dalam negeri, dalam kurun waktu 2012-2030 tercipta 

total output sebesar Rp 2.205,54 trilliun. 

Jika pelarangan ekspor tembaga berlaku efektif dan seluruh produksi bijih 

tembaga diolah lebih lanjut di dalam negeri (skenario 5), maka total output yang 

tercipta dalam kurun waktu tersebut meningkat menjadi Rp 3.352,28 trilyun. 

Meskipun demikian, jika pelarangan tidak diikuti dengan pembenahan pengolahan 

tembaga di dalam negeri (skenario 4) maka justru akan terjadi penurunan output 

secara drastis menjadi Rp 435,8 trilyun dalam kurun waktu yang sama. 

Tabel 6.12 
Simulasi Dampak Penciptaan Output 

atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Tembaga 

Tahun Output (Rp Trilliun) 

Skenario 1 Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5 
2012 90,23 97,83 19,33 148,69 
2013 125,21 135,75 26,82 206,34 
2014 124,22 134,68 26,61 204,71 
2015 152,25 165,08 32,62 250,91 
2016 126,73 137,41 27,15 208,85 
2017 103,64 112,37 22,20 170,80 
2018 102,23 110,84 21,90 168,47 
2019 102,23 110,84 21,90 168,47 
2020 102,23 110,84 21,90 168,47 
2021 102,23 110,84 21,90 168,47 
2022 102,23 110,84 21,90 168,47 
2023 102,23 110,84 21,90 168,47 
2024 102,23 110,84 21,90 168,47 
2025 102,23 110,84 21,90 168,47 
2026 102,23 110,84 21,90 168,47 
2027 102,23 110,84 21,90 168,47 
2028 102,23 110,84 21,90 168,47 
2029 102,23 110,84 21,90 168,47 
2030 85,12 92,29 18,24 140,28 
Total 2034,19 2205,54 435,80 3352,28 

Keterangan. Diolah dengan menggunakan Tabel lO (BPS) dan data stimulus dari PT FI don PT NNT. 
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Tabel 6.13 
Simulasi Dampak Penciptaan Nilai Tambah 

atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Tembaga 
 

Skenario 1 Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5
2012 49,45 54,27 11,25 86,55
2013 68,62 75,31 15,61 120,10
2014 68,08 74,72 15,49 119,15
2015 83,45 91,58 18,99 146,04
2016 69,46 76,23 15,80 121,56
2017 56,80 62,34 12,92 99,41
2018 56,03 61,49 12,75 98,06
2019 56,03 61,49 12,75 98,06
2020 56,03 61,49 12,75 98,06
2021 56,03 61,49 12,75 98,06
2022 56,03 61,49 12,75 98,06
2023 56,03 61,49 12,75 98,06
2024 56,03 61,49 12,75 98,06
2025 56,03 61,49 12,75 98,06
2026 56,03 61,49 12,75 98,06
2027 56,03 61,49 12,75 98,06
2028 56,03 61,49 12,75 98,06
2029 56,03 61,49 12,75 98,06
2030 46,65 51,20 10,61 81,65
Total 1114,88 1223,60 253,65 1951,19

Tahun Nilai Tambah (Rp Trilliun)

 
Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel IO (BPS) dan data stimulus dari PT FI dan PT NNT. 

 

Tabel 6.13 menunjukkan perbandingan dampak penciptaan nilai tambah (PDB) 

untuk berbagai skenario pelarangan ekspor dan penggunaan bijih tembaga. Terlihat 

bahwa pada kondisi eksisting saat ini (skenario 2 & 3) dimana 87% bijih tembaga 

diekspor dan 13% diproses di industri dalam negeri, dalam kurun waktu 2012-2030 

tercipta total nilai tambah sebesar Rp 1.233,6 trilliun. 

Jika pelarangan ekspor tembaga berlaku efektif dan seluruh produksi bijih 

tembaga diolah lebih lanjut di dalam negeri (skenario 5), maka total nilai tambah yang 

tercipta dalam kurun waktu tersebut meningkat menjadi Rp 1.951,19 trilyun. 

Meskipun demikian, jika pelarangan tidak diikuti dengan pembenahan pengolahan 

tembaga di dalam negeri (skenario 4) maka justru akan terjadi penurunan nilai 

tambah secara drastis menjadi Rp 253,65 trilyun dalam kurun waktu yang sama. 

TabeI 6.13 
Simulasi Oampak Penciptaan Nilai Tambah  

atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Tembaga

Tahun Nilai Tambah (Rp Trilliun) 

Skenario 1 Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5 
2012 49,45 54,27 11,25 86,55 
2013 68,62 75,31 15,61 120,10 
2014 68,08 74,72 15,49 119,15 
2015 83,45 91,58 18,99 146,04 
2016 69,46 76,23 15,80 121,56 
2017 56,80 62,34 12,92 99,41 
2018 56,03 61,49 12,75 98,06 
2019 56,03 61,49 12,75 98,06 
2020 56,03 61,49 12,75 98,06 
2021 56,03 61,49 12,75 98,06 
2022 56,03 61,49 12,75 98,06 
2023 56,03 61,49 12,75 98,06 
2024 56,03 61,49 12,75 98,06 
2025 56,03 61,49 12,75 98,06 
2026 56,03 61,49 12,75 98,06 
2027 56,03 61,49 12,75 98,06 
2028 56,03 61,49 12,75 98,06 
2029 56,03 61,49 12,75 98,06 
2030 46,65 51,20 10,61 81,65 
Total 1114,88 1223,60 253,65 1951,19 

Keterangan : Dialah dengan menggunakan Tabel lO (BPS) dan data stimulus dari PT FI dan PT NNT. 
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Tabel 6.13 
Simulasi Dampak Penciptaan Nilai Tambah 

atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Tembaga 
 

Skenario 1 Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5
2012 49,45 54,27 11,25 86,55
2013 68,62 75,31 15,61 120,10
2014 68,08 74,72 15,49 119,15
2015 83,45 91,58 18,99 146,04
2016 69,46 76,23 15,80 121,56
2017 56,80 62,34 12,92 99,41
2018 56,03 61,49 12,75 98,06
2019 56,03 61,49 12,75 98,06
2020 56,03 61,49 12,75 98,06
2021 56,03 61,49 12,75 98,06
2022 56,03 61,49 12,75 98,06
2023 56,03 61,49 12,75 98,06
2024 56,03 61,49 12,75 98,06
2025 56,03 61,49 12,75 98,06
2026 56,03 61,49 12,75 98,06
2027 56,03 61,49 12,75 98,06
2028 56,03 61,49 12,75 98,06
2029 56,03 61,49 12,75 98,06
2030 46,65 51,20 10,61 81,65
Total 1114,88 1223,60 253,65 1951,19

Tahun Nilai Tambah (Rp Trilliun)

 
Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel IO (BPS) dan data stimulus dari PT FI dan PT NNT. 

 

Tabel 6.13 menunjukkan perbandingan dampak penciptaan nilai tambah (PDB) 

untuk berbagai skenario pelarangan ekspor dan penggunaan bijih tembaga. Terlihat 

bahwa pada kondisi eksisting saat ini (skenario 2 & 3) dimana 87% bijih tembaga 

diekspor dan 13% diproses di industri dalam negeri, dalam kurun waktu 2012-2030 

tercipta total nilai tambah sebesar Rp 1.233,6 trilliun. 

Jika pelarangan ekspor tembaga berlaku efektif dan seluruh produksi bijih 

tembaga diolah lebih lanjut di dalam negeri (skenario 5), maka total nilai tambah yang 

tercipta dalam kurun waktu tersebut meningkat menjadi Rp 1.951,19 trilyun. 

Meskipun demikian, jika pelarangan tidak diikuti dengan pembenahan pengolahan 

tembaga di dalam negeri (skenario 4) maka justru akan terjadi penurunan nilai 

tambah secara drastis menjadi Rp 253,65 trilyun dalam kurun waktu yang sama. 
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Tabel 6.14 
Simulasi Dampak Penciptaan Pendapatan Pekerja 
atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Tembaga 

 

Skenario 1 Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5
2012 8,27 8,87 1,67 12,83
2013 11,48 12,30 2,31 17,81
2014 11,39 12,21 2,30 17,67
2015 13,96 14,96 2,81 21,65
2016 11,62 12,45 2,34 18,02
2017 9,50 10,18 1,92 14,74
2018 9,37 10,05 1,89 14,54
2019 9,37 10,05 1,89 14,54
2020 9,37 10,05 1,89 14,54
2021 9,37 10,05 1,89 14,54
2022 9,37 10,05 1,89 14,54
2023 9,37 10,05 1,89 14,54
2024 9,37 10,05 1,89 14,54
2025 9,37 10,05 1,89 14,54
2026 9,37 10,05 1,89 14,54
2027 9,37 10,05 1,89 14,54
2028 9,37 10,05 1,89 14,54
2029 9,37 10,05 1,89 14,54
2030 7,81 8,36 1,57 12,11
Total 186,53 199,89 37,61 289,31

Tahun Pendapatan Pekerja (Rp Trilliun)

 
Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel IO (BPS) dan data stimulus dari PT FI dan PT NNT. 

 

Tabel 6.14 menunjukkan perbandingan dampak penciptaan pendapatan pekerja 

untuk berbagai skenario pelarangan ekspor dan penggunaan bijih tembaga. Terlihat 

bahwa pada kondisi eksisting saat ini (skenario 2 & 3) dimana 87% bijih tembaga 

diekspor dan 13% diproses di industri dalam negeri, dalam kurun waktu 2012-2030 

tercipta total pendapatan pekerja sebesar Rp 199,89 trilliun. 

Jika pelarangan ekspor tembaga berlaku efektif dan seluruh produksi bijih 

tembaga diolah lebih lanjut di dalam negeri (skenario 5), maka total pendapatan 

pekerja yang tercipta dalam kurun waktu tersebut meningkat menjadi Rp 289,31 

trilyun. Meskipun demikian, jika pelarangan tidak diikuti dengan pembenahan 

pengolahan tembaga di dalam negeri (skenario 4) maka justru akan terjadi penurunan 

pendapatan pekerja secara drastis menjadi Rp 37,61 trilyun dalam kurun waktu yang 

sama. 

Tahun Pendapatan Pekerja (Rp Trilliun) 

Skenario 1 Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5 
2012 8,27 8,87 1,67 12,83 
2013 11,48 12,30 2,31 17,81 
2014 11,39 12,21 2,30 17,67 
2015 13,96 14,96 2,81 21,65 
2016 11,62 12,45 2,34 18,02 
2017 9,50 10,18 1,92 14,74 
2018 9,37 10,05 1,89 14,54 
2019 9,37 10,05 1,89 14,54 
2020 9,37 10,05 1,89 14,54 
2021 9,37 10,05 1,89 14,54 
2022 9,37 10,05 1,89 14,54 
2023 9,37 10,05 1,89 14,54 
2024 9,37 10,05 1,89 14,54 
2025 9,37 10,05 1,89 14,54 
2026 9,37 10,05 1,89 14,54 
2027 9,37 10,05 1,89 14,54 
2028 9,37 10,05 1,89 14,54 
2029 9,37 10,05 1,89 14,54 
2030 7,81 8,36 1,57 12,11 
Total 186,53 199,89 37,61 289,31 

Tabel 6.14 
Simulasi Dampak Penciptaan Pendapatan Pekerja  
atas Berbagai Skenario Restriksi Ekspor Tembaga

Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel lO (BPS) dan data stimulus dari PT FI dan PT NNT. 
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Terlihat bahwa semakin besar bahan mentah yang diolah lebih lanjut oleh 

industri hilir domestik maka semakin besar pula dampak ekonomi yang tercipta. Hal 

ini disebabkan karena pengolahan domestik menimbulkan baik dampak ke sektor 

pemasoknya di hulu maupun sektor penggunanya ke hilir. Sebagai kontras, ekspor 

bahan mentah hanya menimbulkan dampak ke sektor pemasok ke hulu. Meskipun 

demikian, larangan ekspor tidak serta merta meningkatkan dampak ekonomi. 

Larangan ekspor yang tidak disertai kesiapan sektor hilir (skenario 4) akan 

menyebabkan sebagian produksi tambang tidak terjual. Jika penambang akhirnya 

benar-benar mengurangi produksinya sekedar memenuhi kebutuhan domestik maka 

dampak ekonomi yang ditimbulkan justru mengecil. Larangan ekspor hanya akan 

berdampak positif jika industri hilir domestik telah siap (skenario 5).  

6.2.2 Analisis Dampak Ekonomi dalam Jangka Pendek, Menengah dan Panjang 

Analisis dampak yang diuraikan pada bagian 6.2.1 sebelumnya dapat juga dapat 

dilihat dalam perspektif waktu, yaitu dampak dalam jangka pendek, menengah dan 

panjang. Untuk keperluan analisis ini ditentukan bahwa jangka pendek adalah tahun 

ke 1-2, jangka menengah adalah tahun ke 3-5 dan jangka panjang adalah setelah 

tahun ke-5. Selain itu dampak yang dianalisis secara khusus adalah terhadap 

penciptaan nilai tambah bruto karena dapat langsung merefleksikan penciptaan 

pendapatan nasional yang terdiri pendapatan seluruh faktor produksi (upah dan gaji, 

sewa, bunga, balas jasa atas modal). 

Untuk keperluan analisis tersebut dibahas kembali secara lebih mendetil 

dampak penciptaan nilai tambah pada kasus nikel dan tembaga sebelumnya, dengan 

penekanan pada perspektif waktu. 
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Tabel 6.15 
Dampak Pelarangan Ekspor Bijih Nikel terhadap Nilai Tambah Bruto 

Dalam Jangka Pendek, Menengah dan Panjang 
 

Jangka Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5      
2012 14,18 5,51 21,18
2013 14,18 5,51 21,18
2014 14,18 5,51 21,18
2015 18,55 7,20 27,71
2016 18,55 7,20 27,71
2017 18,55 7,20 27,71
2018 18,55 7,20 27,71
2019 18,55 7,20 27,71
2020 18,55 7,20 27,71
2021 18,55 7,20 27,71
2022 18,55 7,20 27,71
2023 18,55 7,20 27,71
2024 18,55 7,20 27,71
2025 18,55 7,20 27,71
2026 18,55 7,20 27,71
2027 18,55 7,20 27,71
2028 18,55 7,20 27,71
2029 18,55 7,20 27,71
2030 18,55 7,20 27,71

Tahun
Nilai Tambah Bruto (Rp Trilliun)

Pendek

Menengah

Panjang

Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel IO (BPS) dan data stimulus dari Vale‐Inco dan Antam. 

 

Pada  Tabel  6.15  terlihat  bahwa  dalam  jangka  pendek  skenario  2  dan  3  serta 

skenario 4 mungkin terjadi. Pada skenario 2 dan 3, pelarangan ekspor bijih nikel telah 

berlaku efektif, industri hilir domestik belum mampu menyerap seluruh bijih nikel dan 

hasil  olahannya,  tetapi  penambang  masih  berproduksi  seperti  biasanya  (seperti 

kondisi  eksisting  saat  ini).  Sedangkan  pada  skenario  4  penambang  langsung 

menyadari  bahwa  daya  serap  industri  hilir  domestik  rendah  sehingga  pada  tahun 

pertama  pelarangan  ekspor  langsung  mengurangi  produksi  bijih  nikelnya  sebatas 

untuk memenuhi kebutuhan  industri pengolahan domestik.  Jika skenario 4  langsung 

terjadi pada  tahun pertama pelarangan maka akan  langsung  terjadi penurunan nilai 

tambah bruto dari Rp 14,18 trilyun menjadi Rp 5,51 trilyun per tahun. 

Dalam jangka menengah, jika industri hilir berbasis nikel domestik tidak kunjung 

dikembangkan atau baru mulai dibangun maka skenario 4 akan terus berlangsung di 

mana  penambang  membatasi  produksinya.  Jika  pada  tahun  pertama  pelarangan 

ekspor nikel industri pengolahan domestik telah mulai dibangun dan pada tahun ke‐3 
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Terlihat bahwa semakin besar bahan mentah yang diolah lebih lanjut oleh 

industri hilir domestik maka semakin besar pula dampak ekonomi yang tercipta. Hal 

ini disebabkan karena pengolahan domestik menimbulkan baik dampak ke sektor 

pemasoknya di hulu maupun sektor penggunanya ke hilir. Sebagai kontras, ekspor 

bahan mentah hanya menimbulkan dampak ke sektor pemasok ke hulu. Meskipun 

demikian, larangan ekspor tidak serta merta meningkatkan dampak ekonomi. 

Larangan ekspor yang tidak disertai kesiapan sektor hilir (skenario 4) akan 

menyebabkan sebagian produksi tambang tidak terjual. Jika penambang akhirnya 

benar-benar mengurangi produksinya sekedar memenuhi kebutuhan domestik maka 

dampak ekonomi yang ditimbulkan justru mengecil. Larangan ekspor hanya akan 

berdampak positif jika industri hilir domestik telah siap (skenario 5).  

6.2.2 Analisis Dampak Ekonomi dalam Jangka Pendek, Menengah dan Panjang 

Analisis dampak yang diuraikan pada bagian 6.2.1 sebelumnya dapat juga dapat 

dilihat dalam perspektif waktu, yaitu dampak dalam jangka pendek, menengah dan 

panjang. Untuk keperluan analisis ini ditentukan bahwa jangka pendek adalah tahun 

ke 1-2, jangka menengah adalah tahun ke 3-5 dan jangka panjang adalah setelah 

tahun ke-5. Selain itu dampak yang dianalisis secara khusus adalah terhadap 

penciptaan nilai tambah bruto karena dapat langsung merefleksikan penciptaan 

pendapatan nasional yang terdiri pendapatan seluruh faktor produksi (upah dan gaji, 

sewa, bunga, balas jasa atas modal). 

Untuk keperluan analisis tersebut dibahas kembali secara lebih mendetil 

dampak penciptaan nilai tambah pada kasus nikel dan tembaga sebelumnya, dengan 

penekanan pada perspektif waktu. 
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Tabel 6.15 
Dampak Pelarangan Ekspor Bijih Nikel terhadap Nilai Tambah Bruto 

Dalam Jangka Pendek, Menengah dan Panjang 
 

Jangka Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5      
2012 14,18 5,51 21,18
2013 14,18 5,51 21,18
2014 14,18 5,51 21,18
2015 18,55 7,20 27,71
2016 18,55 7,20 27,71
2017 18,55 7,20 27,71
2018 18,55 7,20 27,71
2019 18,55 7,20 27,71
2020 18,55 7,20 27,71
2021 18,55 7,20 27,71
2022 18,55 7,20 27,71
2023 18,55 7,20 27,71
2024 18,55 7,20 27,71
2025 18,55 7,20 27,71
2026 18,55 7,20 27,71
2027 18,55 7,20 27,71
2028 18,55 7,20 27,71
2029 18,55 7,20 27,71
2030 18,55 7,20 27,71

Tahun
Nilai Tambah Bruto (Rp Trilliun)

Pendek

Menengah

Panjang

Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel IO (BPS) dan data stimulus dari Vale‐Inco dan Antam. 

 

Pada  Tabel  6.15  terlihat  bahwa  dalam  jangka  pendek  skenario  2  dan  3  serta 

skenario 4 mungkin terjadi. Pada skenario 2 dan 3, pelarangan ekspor bijih nikel telah 

berlaku efektif, industri hilir domestik belum mampu menyerap seluruh bijih nikel dan 

hasil  olahannya,  tetapi  penambang  masih  berproduksi  seperti  biasanya  (seperti 

kondisi  eksisting  saat  ini).  Sedangkan  pada  skenario  4  penambang  langsung 

menyadari  bahwa  daya  serap  industri  hilir  domestik  rendah  sehingga  pada  tahun 

pertama  pelarangan  ekspor  langsung  mengurangi  produksi  bijih  nikelnya  sebatas 

untuk memenuhi kebutuhan  industri pengolahan domestik.  Jika skenario 4  langsung 

terjadi pada  tahun pertama pelarangan maka akan  langsung  terjadi penurunan nilai 

tambah bruto dari Rp 14,18 trilyun menjadi Rp 5,51 trilyun per tahun. 

Dalam jangka menengah, jika industri hilir berbasis nikel domestik tidak kunjung 

dikembangkan atau baru mulai dibangun maka skenario 4 akan terus berlangsung di 

mana  penambang  membatasi  produksinya.  Jika  pada  tahun  pertama  pelarangan 

ekspor nikel industri pengolahan domestik telah mulai dibangun dan pada tahun ke‐3 

Tahun
Nilai Tambah Bruto (Rp. Triliun)

Jangka Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5
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telah beroperasi maka dalam jangka menengah skenario 5 telah dapat terjadi, dimana 

penambang  meningkatkan  lagi  produksinya  tetap  keseluruhan  produksi  tambang 

terserap di dalam negeri. Jika skenario 5 dapat terjadi dalam jangka menengah maka 

pada tahun ke‐5 nilai tambah bruto dapat ditingkatkan menjadi Rp 27,71 triyun dari 

Rp 7,2 trilyun (skenario 4). 

Dalam jangka panjang, skenario 4 masih mungkin terjadi jika benar‐benar tidak 

terjadi  pengembangan  industri  pengolahan  berbasis  nikel  domestik.  Meskipun 

demikian,  jika  diasumsikan  bahwa  pemerintah  serius  mengembangkan  industri 

berbasis nikel dan/atau  industri  ini mampu menarik  investor maka  skenario 5  lebih 

mungkin  terjadi.  Pengembangan  industri  pengolahan  nikel  domestik  (skenario  5) 

mampu  menciptakan  nilai  tambah  bruto  nyaris  empat  kali  lipat  per  tahunnya 

dibandingkan pelarangan  ekspor  tanpa upaya pengembangan  industri hilir berbasis 

nikel domestik. 

Tabel 6.16 
Dampak Pelarangan Ekspor Bijih Tembaga terhadap Nilai Tambah Bruto 

Dalam Jangka Pendek, Menengah dan Panjang 
 

Jangka Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5       
2012 54,27 11,25 86,55
2013 75,31 15,61 120,10
2014 74,72 15,49 119,15
2015 91,58 18,99 146,04
2016 76,23 15,80 121,56
2017 62,34 12,92 99,41
2018 61,49 12,75 98,06
2019 61,49 12,75 98,06
2020 61,49 12,75 98,06
2021 61,49 12,75 98,06
2022 61,49 12,75 98,06
2023 61,49 12,75 98,06
2024 61,49 12,75 98,06
2025 61,49 12,75 98,06
2026 61,49 12,75 98,06
2027 61,49 12,75 98,06
2028 61,49 12,75 98,06
2029 61,49 12,75 98,06
2030 51,20 10,61 81,65

Pendek

Menengah

Panjang

Tahun Nilai Tambah Bruto (Rp Trilliun)

 
Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel IO (BPS) dan data stimulus dari PT FI dan PT NNT. 

 

Tahun
Nilai Tambah Bruto (Rp. Triliun)

Jangka Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5
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Model analisis yang persis sama dapat digunakan pada kasus tembaga. Pada 

Tabel 6.16 terlihat bahwa dalam jangka pendek skenario 2 dan 3 serta skenario 4 

mungkin terjadi. Pada skenario 2 dan 3, pelarangan ekspor bijih tembaga telah 

berlaku efektif, industri hilir domestik belum mampu menyerap seluruh bijih tembaga 

dan hasil olahannya, tetapi penambang masih berproduksi seperti biasanya (seperti 

kondisi eksisting saat ini). Sedangkan pada skenario 4 penambang langsung 

menyadari bahwa daya serap industri hilir domestik rendah sehingga pada tahun 

pertama pelarangan ekspor langsung mengurangi produksi bijih tembaganya sebatas 

untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan domestik. Jika skenario 4 langsung 

terjadi pada tahun pertama pelarangan maka akan langsung terjadi penurunan nilai 

tambah bruto dari hingga seperlima nilai semula. 

Dalam jangka menengah, jika industri hilir berbasis tembaga domestik tidak 

kunjung dikembangkan atau baru mulai dibangun maka skenario 4 akan terus 

berlangsung di mana penambang membatasi produksinya. Jika pada tahun pertama 

pelarangan ekspor tembaga industri pengolahan domestik telah mulai dibangun dan 

pada tahun ke-3 telah beroperasi maka dalam jangka menengah skenario 5 telah 

dapat terjadi, dimana penambang meningkatkan lagi produksinya tetap keseluruhan 

produksi tambang terserap di dalam negeri. Jika skenario 5 dapat terjadi dalam jangka 

menengah maka pada tahun ke-5 nilai tambah bruto dapat ditingkatkan menjadi Rp 

125,6 triyun dari Rp 15,8 trilyun (skenario 4). 

Dalam jangka panjang, skenario 4 masih mungkin terjadi jika benar-benar tidak 

terjadi pengembangan industri pengolahan berbasis tembaga domestik. Meskipun 

demikian, jika diasumsikan bahwa pemerintah serius mengembangkan industri 

berbasis tembaga dan/atau industri ini mampu menarik investor maka skenario 5 

lebih mungkin terjadi. Pengembangan industri pengolahan tembaga domestik 

(skenario 5) mampu menciptakan nilai tambah bruto lebih dari tujuh kali lipat per 

tahunnya dibandingkan pelarangan ekspor tanpa upaya pengembangan industri hilir 

berbasisi tembaga domestik. 

6.2.3 Dampak Ekonomi Pelarangan Ekspor Bijih Nikel dan Tembaga terhadap 

Sektor Industri 

Dampak ekonomi yang terjadi secara agregat seperti diuraikan pada bagian 6.2.1 

sebelumnya dapat juga dapat dilihat lebih spesifik secara sektoral. Untuk keperluan 

analisis ini digunakan klasifikasi 9 sektor perekonomian dan dilihat bagaimana 

dampak yang terjadi terdistribusi di masing-masing sektor.  
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Jangka Skenario 2 & 3 Skenario 4 Skenario 5       
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Tahun Nilai Tambah Bruto (Rp Trilliun)

 
Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel IO (BPS) dan data stimulus dari PT FI dan PT NNT. 
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Dampak yang dianalisis secara khusus adalah penciptaan nilai tambah bruto 

karena dapat langsung merefleksikan penciptaan pendapatan nasional yang terdiri 

pendapatan seluruh faktor produksi (upah dan gaji, sewa, bunga, balas jasa atas 

modal). Selain itu, dampak juga dilihat dalam satu tahun tertentu setelah tahun ke-5 

(jangka panjang) untuk melihat perbandingan dampak sektoral dalam jangka panjang. 

Tabel 6.17 
Dampak Pelarangan Ekspor Bijih Nikel 

Terhadap Industri Manufaktur dan Sektor Perekonomian Lainnya 
(Milar Rupiah/Tahun, Setelah Tahun ke-5) 

No Sektor Lapangan Usaha Skenario 1 Skenario 2 Skenario 4 Skenario 5 

1 Pertanian 777 786 211 811 

2 Pertambangan dan Penggalian 11,484 14,451 5,953 22,897 

3 Industri Manufaktur 1,007 1,186 441 1,696 

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 50 52 15 56 

5 Bangunan 41 61 31 118 

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 724 736 201 772 

7 Pengangkutan dan Komunikasi 349 354 96 370 

8 Lemb. Keuangan, sewa bangunan dan Js perusahaan 465 471 127 489 

9 Jasa-jasa Lainnya 435 452 130 500 

Total Dampak 15,331 18,549 7,204 27,709 

Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel IO (BPS) dan data stimulus dari Vale-Inco dan Antam. 

Pada gambar 6.17 terlihat bahwa dari kondisi eksisting nikel (skenario 2 dan 3), 

pelarangan ekspor bijih nikel akan berdampak paling besar, baik positif maupun 

negatif) pada sektor Pertambangan dan Penggalian, disusul sektor Industri 

Manufaktur, Pertanian dan Perdagangan, Hotel dan Restoran.  

Jika kondisi eksisting saat ini berlanjut dalam jangka panjang (tidak ada larangan 

ekspor, 74% bijih nikel diekspor dan 24% diolah dalam negeri), setiap tahunnya akan 

tercipta nilai tambah bruto pada industri manufaktur sebesar Rp 1,186 trilyun. Jika 

pelarangan ekspor diberlakukan tetapi industri pengolahan domestik mampu 

menyerap seluruh bijih nikel (skenario 5) maka akan terjadi peningkatan nilai tambah 

bruto di industri manufaktur menjadi Rp 1,696 trilyun. Sebaliknya jika industri 

pengolahan domestik tidak disiapkan sehingga produksi tambang nikel berkurang 

(skenario 4) maka industri manufaktur justru akan mengalami penurunan nilai tambah 

bruto menjadi Rp 441 milyar. 
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bruto menjadi Rp 441 milyar. 
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Tabel 6.18 
Dampak Pelarangan Ekspor Bijih Tembaga 

Terhadap Industri Manufaktur dan Sektor Perekonomian Lainnya 
(Milar Rupiah/Tahun, Setelah Tahun ke-5) 

 
No Sektor Skenario 1 Skenario 2 Skenario 4 Skenario 5 

1 Pertanian 1,662 1,673 227 1,748 

2 Pertambangan dan Penggalian 41,170 46,369 10,551 81,162 

3 Industri Manufaktur 4,739 4,925 802 6,170 

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 183 186 26 204 

5 Bangunan 700 718 109 839 

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 2,813 2,826 379 2,918 

7 Pengangkutan dan Komunikasi 1,318 1,324 177 1,365 

8 
Lemb. Keuangan, sewa bangunan dan Js 
perusahaan 

1,941 1,948 259 1,993 

9 Jasa-jasa Lainnya 1,504 1,525 216 1,663 

Total Dampak 56,030 61,494 12,748 98,060 

Keterangan : Diolah dengan menggunakan Tabel IO (BPS) dan data stimulus dari PT FI dan PT NNT. 

Untuk tembaga, pada gambar 6.18 terlihat bahwa dari kondisi eksisting 

(skenario 2 dan 3), pelarangan ekspor bijih tembaga akan berdampak paling besar, 

baik positif maupun negatif) pada sektor Pertambangan dan Penggalian, disusul 

sektor Industri Manufaktur, dan Perdagangan, Hotel dan Restoran.  

Jika kondisi eksisting saat ini berlanjut dalam jangka panjang (tidak ada larangan 

ekspor, 87% bijih tembaga diekspor dan 13% diolah dalam negeri), setiap tahunnya 

akan tercipta nilai tambah bruto pada industri manufaktur sebesar Rp 4,925 trilyun. 

Jika pelarangan ekspor diberlakukan tetapi industri pengolahan domestik mampu 

menyerap seluruh bijih tembaga (skenario 5) maka akan terjadi peningkatan nilai 

tambah bruto di industri manufaktur menjadi Rp 6,17 trilyun. Sebaliknya jika industri 

pengolahan domestik tidak disiapkan sehingga produksi tambang tembaga berkurang 

(skenario 4) maka industri manufaktur justru akan mengalami penurunan nilai tambah 

bruto menjadi Rp 802 milyar. 
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6.3.  ANALISIS KONTRIBUSI FISKAL 

Sektor energi dan sumber daya mineral memberi kontribusi kepada penerimaan 

negara melalui komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kontribusi kepada 

PNBP tersebut tercermin dari penerimaan SDA dan merupakan yang tertinggi 

dibandingkan dengan komponen lainnya seperti pada Gambar 6.1. Seperti yang terjadi 

pada surplus Bank Indonesia, kontribusi PNBP yang berasal dari SDA dalam 2006-2010 

menunjukkan penurunan dengan rerata kontribusi 76%. Sebaliknya, sumber PNBP 

lainnya, yaitu bagian laba BUMN, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dan PNBP 

lainnya cenderung meningkat.   

Gambar 6.1  
Kontribusi Komponen Penerimaan Negara Bukan (PNBP), 2006-2010 
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Sumber: Nota Keuangan dan APBN, Kementrian Keuangan, berbagai tahun. 

 

Pada tahun 2006, nilai PNBP mencapai 226.950,07 milyar Rupiah dan naik 

menjadi 268.677,98 milyar Rupiah pada tahun 2010 dengan rerata 251.705,36 milyar 

Rupiah. Rerata peningkatan penerimaan dalam 2006-2010 yaitu 24.357 milyar Rupiah 

setiap tahun. Dalam periode yang sama, penerimaan SDA pada tahun 2006 yaitu 

167.473,8 milyar Rupiah dan naik menjadi 168.825,44 milyar Rupiah pada tahun 2010 

dengan rerata 166.522,82 milyar Rupiah.   Rerata peningkatan penerimaan dalam 

periode ini 29.866,21 milyar Rupiah.  Meskipun demikian, penerimaan SDA masih 

didominasi oleh kontribusi SDA migas seperti pada Gambar 6.2.  
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Pada tahun 2006, nilai PNBP mencapai 226.950,07 milyar Rupiah dan naik 

menjadi 268.677,98 milyar Rupiah pada tahun 2010 dengan rerata 251.705,36 milyar 

Rupiah. Rerata peningkatan penerimaan dalam 2006-2010 yaitu 24.357 milyar Rupiah 

setiap tahun. Dalam periode yang sama, penerimaan SDA pada tahun 2006 yaitu 

167.473,8 milyar Rupiah dan naik menjadi 168.825,44 milyar Rupiah pada tahun 2010 

dengan rerata 166.522,82 milyar Rupiah.   Rerata peningkatan penerimaan dalam 

periode ini 29.866,21 milyar Rupiah.  Meskipun demikian, penerimaan SDA masih 

didominasi oleh kontribusi SDA migas seperti pada Gambar 6.2.  
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Rerata kontribusi SDA migas terhadap PNBP selama 2006-2010 mencapai 

92,7%. Gambar 6.2 menunjukkan peningkatan kontribusi SDA non migas kepada PNBP 

dari 5,6% pada tahun 2006 menjadi 9,5% pada tahun 2010 dengan rerata kontribusi 

7,2%. Dengan demikian, penerimaan SDA non migas telah meningkat walaupun 

sangat rendah relatif terhadap penerimaan SDA migas.  

Gambar 6.2  
Kontribusi SDA Migas dan Non-Migas terhadap PNBP, 2006-2010 
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Gambar 6.3 
Proporsi Kontribusi Pertambangan Umum dalam PNBP SDA Non Migas 

 
Sumber: Nota Keuangan dan APBN, Kementrian Keuangan, berbagai tahun. 
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Tabel 6.20 
Rekapitulasi PNBP Kementrian ESDM, 2009-2011 (Milyar Rupiah) 

Komponen PNBP APBN-P 2009 APBN-P 2010 APBN-P 2011 

a. PNBP Lainnya 7,949 6,998 6,850 

    - Pendapatan Penjualan Hasil Tambang 6,795 5,463 6,135 

    - Pendapatan Iuran Badan Usaha 430 433 436 

    - PNBP Lain-lain 724 1,102 279 

b. PNBP SDA Non Migas  8,720 9,738 15,394 

    - Iuran Tetap 106 156 273 

    - Royalti 8,614 9,583 15,121 

Sumber: Direktorat Jenderal Keuangan, Kementrian Keuangan. 

 

PT.Freeport Indonesia (PTFI) merupakan salah satu produsen penghasil 

tembaga terbesar di Indonesia. Kontribusi PTFI kepada negara dalam 2006-2010 

dalam bentuk pajak dan bukan pajak ditunjukkan pada Gambar 6.4. Pada tahun 2007, 
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Rupiah pada tahun 2010.  

Gambar 6.4  
Pembayaran PT Freeport Indonesia kepada Negara 

 
Sumber: PT. Freeport Indonesia.  

2006 2007 2008 2009 2010
Pajak 13,325.17 14,997.68 10,545.17 12,760.33 15,792.95 
Bukan Pajak 1,338.0 1,498.9 1,172.8 1,332.2 1,681.1 
Total 14,663.18 16,496.53 11,717.94 14,092.56 17,474.02 

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000

Milyar Rp

Analisis Biaya-Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba – Kasus Nikel dan Tembaga 103



 101 

Perusahaan produsen nikel yaitu PT.INCO, dalam studi yang dilakukan LPEM UI 

(2008) juga menunjukkan estimasi peningkatan pembayaran kepada negara. Hasil 

estimasi menunjukkan akan adanya peningkatan kontribusi PT.INCO kepada 

penerimaan negara seperti Gambar 6.5. Peningkatan kontribusi dalam pajak pada 

tahun 2008 akan sedikit menurun pada tahun 2008 namun pada tahun-tahun 

berikutnya akan terjadi lonjakan nilai pembayaran pajak kepada negara. Estimasi 

kontribusi berupa pembayaran bukan pajak akan meningkat mulai tahun 2008 hingga 

tahun 2010.   

Gambar 6.5 
Proyeksi Kontribusi Fiskal PT.INCO  

2006 2007 2008*) 2009*) 2010*)
Pajak 1,017 1,714 1,538 6,033 6,099
Bukan Pajak 78.7 111.9 172.6 327.5 331.1
Total 1,095.4 1,825.6 1,710.6 6,360.3 6,429.7
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Sumber: Studi LPEM UI, 2008. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

7.1. KESIMPULAN 

1. Pengendalian ekspor bahan mentah minerba, dimana tembaga dan nikel 

termasuk di dalamnya, memiliki semangat yang membangun bagi 

perekonomian domestik. Tujuan utama dari pengendalian ekspor bukan 

menghambat perdagangan tetapi memanfaatkan kekayaan mineral nasional 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Upaya ini tidak dapat ditunda 

karena kekayaan mineral akan habis pada suatu saat dan tidak dapat 

diperbaharui. 

2. Peningkatan kemakmuran dapat dicapai jika terjadi peningkatan kegiatan 

ekonomi di sepanjang rantai produksi mineral. Oleh karena itu pengendalian 

ekspor bahan mentah sebenarnya hanyalah salah satu sisi kebijakan, dimana sisi 

kebijakan lainnya adalah upaya mendorong peningkatan pada rantai produksi 

domestik berupa kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian 

mineral. Peningkatan rantai produksi domestik pada gilirannya akan 

memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam bentuk penciptaan 

output, nilai tambah dan kesempatan kerja domestik, ketersediaan bahan baku 

industri hilir berbasis logam domestik, serta penguasaan teknologi dalam 

pengolahan mineral. 

3. Kebijakan pengendalian ekspor minerba dalam jangka pendek dan menengah 

mungkin saja dapat merugikan perekonomian jika:  

(a)  pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral tidak terealisasi 

sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini sektor pertambangan akan 

mengalami penurunan output, nilai tambah dan kesempatan kerja.  

(b)  industri hilir domestik belum mampu sepenuhnya menyerap hasil produksi 

pengolahan dan pemurnian mineral domestik. Dalam hal ini produk sektor 

pertambangan maupun pengolahan mineral akan menurun. 
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4. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral mungkin saja tidak 

dapat terealisasi sebagaimana diharapkan jika menghadapi beberapa kendala, 

di antaranya:  

(a)  keterbatasan cadangan mineral, sehingga usahanya tidak mencapai skala 

ekonomi;  

(b)  tersebarnya cadangan mineral;  

(c)  besarnya biaya investasi pabrik, rendahnya return on investment, payback 

period yang panjang;   

(d)  terbatasnya luas lahan dalam IUP yang dikeluarkan;  

(e)  tidak tersedianya pasokan energi yang memadai dan ekonomis; serta 

belum terbangunnya sinergi antar-industri;  

(f)  kurangnya infrastruktur pengangkutan bahan baku dan hasil produksi 

pabrik; dan  

(g)  masih kecilnya daya serap produk oleh industri hilir domestik. 

5. Jika fasilitas pengolahan dan pemurnian dapat terealisasi sesuai harapan, maka 

masih terdapat kemungkinan produknya tidak sepenuhnya terserap oleh 

industri domestik karena beberapa hal:  

(a)  Kondisi saat ini kapasitas industri hilir domestik berbasis nikel dan 

tembaga belum sepenuhnya mampu menyerap hasil pengolahan dan 

pemurnian;  

(b)  belum tersedianya rencana rinci pengembangan industri hilir berbasis 

nikel dan tembaga domestik, khususnya industri logam dasar;  

(c)  kemungkinan masuknya produk impor dalam jumlah besar dengan harga 

yang lebih murah seiring liberalisasi perdagangan.  

6. Dalam jangka menengah hingga jangka panjang dampak dari kebijakan 

pengendalian ekspor bahan mentah minerba sangat bergantung dari penyiapan 

rantai hilirnya. Tanpa penyiapan industri hilir maka akan muncul dampak negatif 

sebagaimana dampak negatif yang muncul dalam jangka pendek. Akan tetapi 

jika industri hilir berhasil dibangun maka kebijakan pengendalian ekspor bahan 

mentah minerba akan mampu memperpanjang rantai nilai domestik sehingga 

berdampak positif bagi perekonomian.  
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7. Pembangunan industri hilir berbasis tembaga dan nikel mendesak untuk 

direalisasikan mengingat:  

(a)  Untuk tembaga: diperlukan tambahan kapasitas pengolahan dan pemurnian 

supaya dapat menyerap seluruh hasil tambang tembaga domestik.   

(b) Untuk nikel: dibutuhkan perintisan industri hilir untuk menyerap hasil 

pengolahan dan pemurnian nikel domestik.  

8. Oleh karena pertumbuhan permintaan domestik yang tinggi atas produk yang 

mengandung tembaga misalnya untuk kabel, otomotive, elektronik, dan 

kelistrikan; sementara produksi mineral yang mengandung tembaga tidak 

meningkat (stagnan), maka akan terjadi krisis pasokan domestik tembaga yang 

diperkirakan mulai terjadi tahun 2017 atau 2018.  Oleh karena itu kebijakan 

pengendalian ekspor terhadap material mengandung tembaga diperlukan 

dalam rangka menjamin pasokan tembaga domestik.  

9. Untuk nikel, hingga tahun 2012 produksi domestik nikel (nickel matte dan 

ferronickel) masih jauh lebih tinggi dibandingkan permintaan domestiknya. 

Hingga saat ini seluruh produksi nickel matte dan ferronickel domestik masih 

diekspor. Pemerintah harus mengkondisikan agar industri hilir berbasis nikel 

berkembang, karena kebijakan pengendalian ekspor nikel akan efektif jika 

industri hilirnya sudah berkembang.  

10. Keterkaitan ke hulu dari sektor pertambangan nikel dan tembaga relatif kecil 

dibanding sektor-sektor ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan oleh rantai ke hulu 

yang pendek dan/atau karena sedikitnya penggunaan input lokal.  Adapun 

keterkaitan ke hilir dari sektor pertambangan mineral bervariasi karena 

pengembangan rantai produksi ke hilir juga bervariasi. Keterkaitan ke hilir dari 

emas, perak dan timah relatif besar karena pengolahannya telah berkembang di 

domestik, sedangkan keterkaitan ke hilir dari nikel dan tembaga masih kecil 

karena hilirnya masih kurang berkembang.  Pengolahan dan pemurnian mineral 

akan memberikan dampak ke dua arah, yaitu kebutuhan pasokan bahan baku 

dan penolong (hulu) yang lebih besar dan ketersediaan bahan baku industri hilir 

yang juga lebih besar. 

11. Penerimaan negara yang bersumber dari Pajak dan PNBP sektor pertambangan 

minerba akan lebih tinggi lagi dengan terealisasinya kebijakan pemurnian dan 

pengolahan produk minerba.  Penerimaan negara akan lebih besar lagi jika 

memperhitungkan dampak tidak langsung (backward dan forward linkage) dari 

kegiatan di industri hilirnya, seperti pajak pendapatan badan, pajak penghasilan 
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perorangan, dan berbagai jenis pajak lainnya. Selain itu, kegiatan pengolahan 

dan pemurnian minerba, serta pengembangan industri hilirnya akan menciptakan 

peningkatan nilai tambah ekonomi, dan penciptaan kesempatan kerja. 

12. Secara umum Indonesia dalam kurun 2001-2011 sebagai eksportir atas tembaga 

dalam bentuk bijih dan produk setengah jadi (intermediate). Sebaliknya dalam 

tiga tahun terakhir, Indonesia semakin banyak mengimpor produk hilir berbasis 

tembaga.   

13. Secara umum Indonesia dalam kurun 2001-2011 sebagai eksportir atas nikel 

dalam bentuk mentah yaitu nickel matte dan ferronickel. Sebaliknya Indonesia 

sebagai importir nikel dalam bentuk produk hilir. 

7.2. REKOMENDASI 

1. Kementerian Perindustrian harus menyusun rencana terperinci pengembangan 

industri berbasis nikel dan tembaga, yang mencakup grand design dan road 

map. Grand design berguna untuk memadukan kebijakan lintas sektor (antar 

kementerian dan lembaga) dan memadukan kebijakan pemerintah pusat dan 

daerah. Adapun road map diperlukan untuk memandu tahapan-tahapan 

pengembangan. Pengembangan industri tidak dapat dilakukan secara instant, 

tetapi juga tidak dapat ditunda lagi. Melalui road map semua pemangku 

kepentingan dapat memiliki kesepahaman akan langkah-langkah yang 

diperlukan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. 

2. Grand design dan road map pengembangan industri nikel dan tembaga 

sebaiknya memiliki titik berat pembangunan yang berbeda.   

(a)  Rencana pengembangan industri berbasis nikel menitikberatkan pada 

pengembangan industri logam dasar yang mengolah nikel hasil peleburan 

dan pemurnian (rantai menengah) serta pengembangan industri produk 

akhir (rantai hilir);  

(b) Adapun rencana pengembangan industri berbasis tembaga 

menitikberatkan pada pengembangan fasilitas peleburan dan pemurnian 

(rantai hulu) serta pengembangan industri pengguna tembaga yang 

dimurnikan (rantai menengah. Mengingat bahwa pengembangan fasilitas 

peleburan dan pemurnian terkait erat dengan domain dari Kementerian 

ESDM, maka rencana pengembangan pada rantai ini disusun bersama 

dengan Kementerian ESDM. 
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3. Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM menyusun bersama peta 

potensi dan cadangan bahan tambang nikel dan tembaga nasional. Peta ini akan 

menentukan lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan fasilitas 

peleburan dan pemurnian nikel dan tembaga, sebagai pelengkap rencana lokasi 

yang telah diindikasikan dalam MP3EI. Peta ini akan menjadi dasar bagi 

Kementerian ESDM untuk menyiapkan fasilitas energi dan fasilitas pendukung 

lainnya yang diperlukan. Peta ini juga akan menjadi bahan komunikasi 

Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM dengan Pemerintah Daerah 

terkait yang mengeluarkan ijin pertambangan, Bappenas yang membuat 

perencanaan pembangunan, Kementerian Negara BUMN untuk membuka 

kemungkinan keterlibatan investasi BUMN, dan Kementerian Perkonomian yang 

mengkoordinir pada tingkat yang lebih tinggi. 

4. Di sisi hulu, untuk menjamin kepastian ketersediaan dan kontinuitas pasokan 

bahan tambang bagi fasilitas pengolahan dan pemurnian, maka Kementrian 

Perindustrian dan Kementerian ESDM dapat menempuh beberapa pendekatan 

berikut:  

(a)  membangun komunikasi dengan pemerintah daerah terkait untuk dapat 

memberikan ijin pengelolaan lahan tambang yang lebih besar, dengan 

memberikan pemahaman bahwa hal tersebut diperlukan untuk mencapai 

tujuan nasional yang lebih besar sesuai semangat pengendalian ekspor 

mineral dan perusahaan tetap harus memenuhi status clean and clear 

serta kewajiban pada negara;  

(b)  memfasilitasi komunikasi antara para penambang untuk membentuk 

konsorsium untuk membangun fasilitas peleburan dan pemurnian;  

(c)  memfasilitasi komunikasi antara penambang dengan pemilik atau calon 

investor fasilitas peleburan dan pemurnian untuk menjalin kerjasama 

pemasokan mineral.  

5. Jika perencanaan investasi pada fasilitas pengolahan dan pemurnian telah jelas 

maka Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM membuka komunikasi 

dengan Kementerian Perkonomian untuk mendukung pembangunan 

infrastruktur yang diperlukan. Infrastruktur yang diperlukan terutama dari 

rumpun transportasi dan energi. Infrastruktur transportasi diperlukan untuk 

mengangkut bahan baku maupun hasil produksi pengolahan dan pemurnian 

secara ekonomis. Bahan mineral memiliki sifat bulky, yaitu memiliki nilai 

ekonomi yang relatif kecil dibandingkan dengan volume dan bobotnya. Oleh 
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perorangan, dan berbagai jenis pajak lainnya. Selain itu, kegiatan pengolahan 

dan pemurnian minerba, serta pengembangan industri hilirnya akan menciptakan 
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7.2. REKOMENDASI 
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daerah. Adapun road map diperlukan untuk memandu tahapan-tahapan 

pengembangan. Pengembangan industri tidak dapat dilakukan secara instant, 
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2. Grand design dan road map pengembangan industri nikel dan tembaga 
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(a)  Rencana pengembangan industri berbasis nikel menitikberatkan pada 

pengembangan industri logam dasar yang mengolah nikel hasil peleburan 

dan pemurnian (rantai menengah) serta pengembangan industri produk 

akhir (rantai hilir);  

(b) Adapun rencana pengembangan industri berbasis tembaga 

menitikberatkan pada pengembangan fasilitas peleburan dan pemurnian 

(rantai hulu) serta pengembangan industri pengguna tembaga yang 

dimurnikan (rantai menengah. Mengingat bahwa pengembangan fasilitas 

peleburan dan pemurnian terkait erat dengan domain dari Kementerian 

ESDM, maka rencana pengembangan pada rantai ini disusun bersama 

dengan Kementerian ESDM. 
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3. Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM menyusun bersama peta 

potensi dan cadangan bahan tambang nikel dan tembaga nasional. Peta ini akan 

menentukan lokasi yang memungkinkan untuk pembangunan fasilitas 

peleburan dan pemurnian nikel dan tembaga, sebagai pelengkap rencana lokasi 
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perencanaan pembangunan, Kementerian Negara BUMN untuk membuka 

kemungkinan keterlibatan investasi BUMN, dan Kementerian Perkonomian yang 

mengkoordinir pada tingkat yang lebih tinggi. 
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karena itu, dukungan infrastruktur dalam rumpun transportasi mutlak 

diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Adapun infrastruktur energi 

diperlukan mengingat sifat dari peleburan dan pemurnian yang lahap energi 

(energy intensive). Pada lokasi industri pengolahan yang berdekatan dengan 

bahan baku dan jauh dari aktivitas ekonomi perlu pembangunan pembangkit 

listrik dengan sumber energi yang ekonomis seperti air, gas, batubara, dan 

panas bumi. 

6. Di rantai menengah (industri logam dasar yang mengolah nikel dan tembaga 

murni) dan hilir (industri produk akhir mengandung nikel dan tembaga) 

diperlukan insentif agar rencana pengembangan dapat terealisasi:  

(a)  Insentif fiskal dapat diberikan pada tahapan kunci yang benar-benar 

menjadi kunci pengembangan. Tahapan kunci di sini berarti rantai 

produksi yang benar-benar menentukan pengembangan industri tetapi 

masih kurang menarik bagi investasi;  

(b) Insentif berupa penyederhanaan perijinan dapat dilakukan untuk seluruh 

lini dalam rantai produksi tembaga dan nikel. 

7. Kementerian Perindustrian menjalin komunikasi yang intensif dengan pelaku 

usaha dalam industri logam dasar dan pengolahan logam dasar yang 

menggunakan input nikel dan tembaga. Komunikasi dibangun dalam rangka 

mengidentifikasi kebutuhan (eksisting dan proyeksi) serta spek nikel dan 

tembaga murni yang dibutuhkan sebagai input. Kesesuaian spek menjadi aspek 

kunci penyerapan nikel dan tembaga murni hasil produksi smelter domestik. 

8. Kementerian Perindustrian membangun komunikasi dengan pelaku usaha 

industri hilir domestik yang mengandung nikel dan tembaga, seperti industri 

otomotif, alat kelistrikan, mekanik, optic dan perlengkapan rumah tangga. 

Komunikasi dibangun dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan (eksisting dan 

proyeksi), kesesuaian spek logam dasar yang dibutuhkan dan kendala yang 

dihadapi dalam pemasaran produk akhirnya. Kebutuhan dalam kuantitas dan 

spek industri produk akhir akan menjadi salah satu acuan dalam pembinaan 

industri logam dasar.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 
Analisis Model IO 

 

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. 

Tabel 3.1 
Kerangka Model Input-Output 

 

  Permintaan Antara Permintaan Total 

Input Sektor 1 2 ... N Akhir Output 

 1 x11 x12 ... x1n F1 X1 

Input 2 x21 x22 ... x2n F2 X2 

Antara ... ... ... ... ...   

 ... ... ... ... .... - - 

 n xn1 xn2 ... xnn Fn Xn 

Input Primer/NTB V1 V2 .... Vn   

Total Input X1 X2 .... Xn   

Sumber: Tabel Input-Output, BPS, 2000a. 

 

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. 
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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: 

nnnnnn

n

n

XFxxx

XFxxx

XFxxx






.....

..............................

.....

.....

21

2222221

1111211

     (1) 

Jika output suatu sektor tidak mencukupi kebutuhan untuk Input Antara dan 

Permintaan Akhir maka harus dilakukan impor. Sehingga struktur permintaan output 

dan penyediaannya menjadi: 

nnnnnnn

n

n

MXFxxx

MXFxxx

MXFxxx






.....

..................................

.....

.....

21

22222221

11111211

  ( 2) 

Persamaan permintaan dan penyediaan sektor i di atas dapat ditulis dalam 

bentuk notasi:  





n

j
iiiij MXFx

1
  (3) 

dimana  

xij = nilai output sektor i yang digunakan sebagai input oleh sektor j 

Fi  = Permintaan Akhir terhadap output sektor i 

Xi  = total output sektor i 

Mi  = total ouput sektor i yang diimpor 
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Pemakai kedua adalah para pemakai akhir dan bagi mereka output sektor 1 
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 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: 

nnnnnn

n

n

XVxxx

XVxxx

XVxxx
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..................

...

...

21

2222212

1112111

  (4) 

 

Persamaan (4) di atas dapat disederhanakan menjadi: 





n

i
jjij XVx

1   (5)
 

dimana, 

xij = nilai output sektor i yang digunakan sebagai input antara oleh sektor j 

Vj = Input Primer (nilai tambah) sektor j 

Xj = Total Input sektor yang digunakan oleh sektor j 

 

Koefisien Input sangat penting dalam analisis I-O 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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j

ij
ij X

x
a    (6) 

jijij Xax    (7) 

dimana: 

aij   = koefisien Input Antara (koefisien Teknis) dari output sektor i yang 

digunakan oleh kegiatan produksi sektor j 

xij =  banyaknya output sektor i yang digunakan sebagai input oleh kegiatan 

produksi sektor j. 

Xj = total input kegiatan sektor j. 

 Secara lengkap koefisien input antara atau koefisien teknis dapat ditata ke 

dalam suatu matriks A dengan struktur  
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   (8) 

 Koefisien Input Primer menunjukkan peranan dan komposisi dari upah dan gaji, 

surplus usaha (keuntungan), pajak tak langsung, dan penyusutan. Koefisien Input 

Primer dirumuskan sebagai : 

j

j
j X

V
v         (9) 

dimana:  

Xj = total input yang dibutuhkan sektor j = total output sektor i (untuk i=j) 

Vj = Input Primer (nilai tambah) sektor j. 

vj = koefisien Input Primer. 

 Berdasarkan persamaan di atas,  jumlah Koefisien Input Antara dan Koefisien 

Input Primer untuk suatu sektor produksi j adalah satu, atau 



n

i
jij va

1
 = 1.  Bila 




n

i
ija

1
makin besar maka vj menjadi kecil, demikian pula sebaliknya. 
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Primer dirumuskan sebagai : 

j

j
j X

V
v         (9) 

dimana:  

Xj = total input yang dibutuhkan sektor j = total output sektor i (untuk i=j) 

Vj = Input Primer (nilai tambah) sektor j. 

vj = koefisien Input Primer. 

 Berdasarkan persamaan di atas,  jumlah Koefisien Input Antara dan Koefisien 

Input Primer untuk suatu sektor produksi j adalah satu, atau 



n

i
jij va

1
 = 1.  Bila 




n

i
ija

1
makin besar maka vj menjadi kecil, demikian pula sebaliknya. 
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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. 

Matriks Koefisien Teknis merupakan dasar untuk perhitungan Efek Pengganda 

(multiplier effect)  yang menjadi salah satu inti dari analisis I-O. Efek Pengganda 

diperoleh dengan mensubstitusikan persamaan (7) ke dalam persamaan (1).  Sehingga 

diperoleh  gugus persamaan berikut: 
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Jika susunan persamaan pada persamaam (6) disederhanakan  ke dalam catatan 

matriks, maka diperoleh:   

AX + F = X   (11) 

X - AX = F      (12) 

(I - A)X= F       (13)  

sehingga besarnya output dapat dihitung sebagai pengaruh induksi Permintaan Akhir, 

seperti berikut 

X = (I - A)-1 F  (14) 

dimana:   

X = matriks total output berukuran n x 1 

I =  matriks identitas berukuran  n x n 

F = matriks permintaan akhir berukuran n x 1 

A = matriks koefisien input /teknis berukuran n x n   

Matriks (I - Ad)-1 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 penggada output atau multiplier 

output pada pendekatan Ghosian Multiplier, seperti tertera dalam persamaan (15).  
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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.   

1

11
11 X

X
a  , 

1

12
12 X

X
a  , dan 

1

13
13 X

Xa  , dan seterusnya. 

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.    

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: 
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  (16) 
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Jika kita susun ke dalam bentuk catatan matriks diperoleh persamaan berikut: 
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Bagian matriks paling depan bisa dicatat dalam bentuk transposenya, dengan 

maksud agar susunan elemen-elemennya bersesuaian dengan alamat sel pada 

matriks koefisien penggunaan. 
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Catatan ini bisa diringkas dalam simbol matriks menjadi: 

XVXAT    (19) 

Perlu diingat bahwa TA 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 (X1) yang digunakan 

masing-masing untuk input sektor 1, 2, dan 3. Demikian seterusnya. 

Kemudian persamaan (19) bisa dimanipulasi menjadi: 

VAIX

XAIV

XAXV

T

T

T

1





)(

)(   (20) 

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 

domesetik, atau memasukkan komponen nila tambah bruto. Metode ini dikenal 

dengan Ghosian approach. Sehingga  -1T )A-(I 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).  
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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 pembantukan 

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. 
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LAMPIRAN 2  
 

Tabel  1 
Nilai dan Kontribusi Produk Ekspor HS7403, HS7408 dan HS7411 

 

Sumber: www.trademap.org,diolah. 

Tabel  2 
Nilai dan Kontribusi Produk Impor HS7409, HS7411 dan HS7406  

 

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 
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Tabel 3  
Nilai Neraca Perdagangan Kelompok Produk Nikel dan Turunannya, Indonesia, 2001-2011 

(dalam Juta USD)  

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 

Tabel 4  
Negara Asal Impor dan Nilai Impor HS7409 (Ribu USD) 

 

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 
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Tabel 3  
Nilai Neraca Perdagangan Kelompok Produk Nikel dan Turunannya, Indonesia, 2001-2011 

(dalam Juta USD)  

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 

Tabel 4  
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Sumber: www.trademap.org,diolah. 
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Tabel 3  
Nilai Neraca Perdagangan Kelompok Produk Nikel dan Turunannya, Indonesia, 2001-2011 

(dalam Juta USD)  

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 

Tabel 4  
Negara Asal Impor dan Nilai Impor HS7409 (Ribu USD) 

 

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 

 119 

Tabel 5  
Negara Asal Impor dan Nilai Impor HS7409 (Ribu USD) 

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 

Tabel 6  

Negara Asal Impor dan Nilai Impor HS7411 (Ribu USD) 

 

Sumber: www.trademap.org,diolah. 

Tabel 7   
Negara Tujuan Ekspor dan Nilai Ekspor HS7403 (Ribu USD) 

 

Sumber: www.trademap.org,diolah. 

Tabel 8  
Negara Tujuan Ekspor dan Nilai Ekspor HS7404 (Ribu USD) 

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 
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Tabel 3  
Nilai Neraca Perdagangan Kelompok Produk Nikel dan Turunannya, Indonesia, 2001-2011 

(dalam Juta USD)  

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 
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Sumber: www.trademap.org,diolah. 
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Tabel 9  

Negara Tujuan Ekspor dan Nilai Ekspor HS7408 (Ribu USD) 
 

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 

Tabel 10  
Negara Tujuan Ekspor dan Nilai Ekspor HS7501(Ribu USD) 

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 

Tabel 11  
Negara Asal Impor dan Nilai Impor HS7502 (Ribu USD) 

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 
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Tabel 9  

Negara Tujuan Ekspor dan Nilai Ekspor HS7408 (Ribu USD) 
 

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 

Tabel 10  
Negara Tujuan Ekspor dan Nilai Ekspor HS7501(Ribu USD) 

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 
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Sumber: www.trademap.org,diolah. 
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Tabel 9  

Negara Tujuan Ekspor dan Nilai Ekspor HS7408 (Ribu USD) 
 

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 

Tabel 10  
Negara Tujuan Ekspor dan Nilai Ekspor HS7501(Ribu USD) 

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 

Tabel 11  
Negara Asal Impor dan Nilai Impor HS7502 (Ribu USD) 

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 
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Tabel 9  

Negara Tujuan Ekspor dan Nilai Ekspor HS7408 (Ribu USD) 
 

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 

Tabel 10  
Negara Tujuan Ekspor dan Nilai Ekspor HS7501(Ribu USD) 

 
Sumber: www.trademap.org,diolah. 

Tabel 11  
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Sumber: www.trademap.org,diolah. 

 

 

 




