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Ringkasan Eksekutif 

Dengan berbagai kebijakan energi terbarukan di beberapa negara tujuan ekspor batubara, 

pemerintah Indonesia justru berniat meningkatkan kapasitas produksinya. Salah satu strategi 

yang dilakukan pemerintah untuk menyerap produksi batubara tersebut adalah pengadaan 

hilirisasi batubara dengan proyek pembuatan Dimethyl Ether (DME) melalui gasifikasi 

batubara sebagai bahan bakar substitusi LPG. Proyek ini akan dikerjakan oleh konsorsium PT 

Bukit Asam Tbk (TPBA) yang menelan investasi sebanyak 2,4 miliar USD. Direncanakan 

proyek ini bakal menghasilkan DME sebesar 1,4 juta ton pertahun dengan kebutuhan batubara 

sebesar 6 juta ton. 

Pemerintah menyatakan bahwa proyek ini berpotensi menghemat pengeluaran negara hingga 

Rp8,7 triliun rupiah. Padahal, dalam dokumen yang disusun oleh Institute for Energy 

Economics and Financial Analysis (IEEFA) dinyatakan bahwa proyek ini berpotensi merugi 

sebesar Rp5,3 triliun pertahun. Tidak hanya di sektor finansial, proyek DME ini juga 

menimbulkan beberapa dampak lingkungan seperti emisi gas rumah kaca yang besar. 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) 

ditemukan bahwa hilirisasi batubara dengan proyek pembuatan DME menghasilkan beberapa 

kerugian, yakni:  

1. Proyek pembuatan DME dengan kapasitas sebesar 1,4 juta ton per tahun dengan 

kebutuhan 6 juta ton batu baru menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 4,26 juta 

ton CO2-eq/tahun. Emisi ini berasal dari ektraksi batubara sebagai bahan baku dan 

proses produksi DME 

2. Proyek pembuatan DME melalui gasifikasi batubara menghasilkan emisi sebesar lima 

kali lebih banyak dibandingkan proses pembuatan LPG dengan tonase yang sama, 

yakni 1,4 juta ton per tahun. Selain itu, DME memiliki kapasitas energi yang lebih 

rendah dibandingkan LPG.  

3. Penggunaan DME sebagai bahan bakar substitusi LPG berpotensi menghasilkan laju 

emisi gas rumah kaca di tahun 2050 yang lebih besar lagi yakni dengan perkiraan 

sebesar 12 juta ton CO2-eq pertahun. 
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Pendahuluan 

Dengan rata-rata produksi batubara setiap tahun lebih dari 400 juta ton1 (lihat tabel 1), 

Indonesia menjadi salah satu negara eksportir batubara termal terbesar. Ekspor batubara 

Indonesia berkisar 70-80% dari total produksi sedangkan sisanya dijual di pasar domestik.  

Dengan berbagai kebijakan energi terbarukan di beberapa negara tujuan ekspor batubara serta 

peningkatan efisiensi teknologi di sektor energi yang menggunakan batubara, permintaan 

batubara diproyeksikan akan melambat. Alih-alih menurunkan produksi batubara, pemerintah 

justru berniat untuk meningkatkan kapasitas produksi. Pada tahun 2020 saja, Indonesia 

menargetkan produksi batubara sebesar 550 juta ton2.  

 

Tabel 1. Produksi Batubara RPJMN dan Aktual 

Keterangan 2015 2016 2017 2018 2019 

RPJMN (juta ton) 425 419 413 406 400 

Aktual (juta ton) 461 456 461 528 610 

Sumber: RPJMN 2015-2019, Laporan ESDM 2019 

 

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk menyerap produksi batubara di Indonesia 

adalah pengadaan hilirisasi batubara untuk menghasilkan produk lanjutan. Salah satunya 

adalah proyek pembuatan Dimethyl Ether (DME) sebagai bahan bakar substitusi bagi LPG. 

Proyek ini akan dikerjakan oleh konsorsium PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang direncanakan 

beroperasi pada 20243. Strategi pemerintah untuk mengembangkan hilirisasi batubara menjadi 

DME memiliki beberapa masalah baru4. Selain pengembangan teknologi yang masih terbatas 

di Indonesia, proyek ini juga berpotensi untuk memberikan dampak lingkungan dan kerugian 

finansial.  

 

 
1 AEER. 2019. Kajian Investasi Tiongkok di Sektor Pembangkit Listrik Batubara Indonesia. 
http://aeer.info/kajian-fdi-batubara-tiongkok/ 
2 Kementrian ESDM. (2020). Siaran Pers: Hingga Mei 2020, Realisasi Produksi Batubara Masih Sesuai Target. 
(Nomor:205. Pers/04/SJI/2020). https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hingga-mei-2020-
realisasi-produksi-batubara-masih-sesuai-target 
3 Press Release: Sinergi Mewujudkan Hilirisasi Tambang Batubara: PTBA, Pertamina dan Air Products Sepakat 
Bentuk Perusahaan Clearn Energy Mulai dari Syngas Hingga DME 
4 Arinaldo, Deon. (2020). Indonesia’s coal dynamic: Toward a Just Energy Transition. IESR 
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Produksi DME Lebih Kotor untuk Energi yang Lebih Sedikit 

Dengan diadakannya proyek hilirisasi batubara menjadi DME yang menelan investasi 

sebanyak USD 2,4 milliar, DME diproyeksikan akan diproduksi sebanyak 1,4 juta ton pertahun 

dengan kebutuhan batubara sebesar 6 juta ton pertahun. Pemerintah menyatakan bahwa proyek 

ini berpotensi menghemat pengeluaran negara hingga Rp 8,7 triliun rupiah. Padahal, beberapa 

laporan dari beberapa lembaga menyatakan bahwa proyek ini berpotensi merugikan keuangan 

negara. IEEFA dalam dokumennya menyatakan bahwa proyek DME bakal merugi sebesar 

Rp5,3 triliun pertahun5. Tidak hanya di sektor finansial, proyek DME ini juga menimbulkan 

emisi yang lebih besar dengan perolehan energi yang lebih sedikit dibandingkan penggunaan 

LPG sebagai penyedia energi bagi rumah tangga.  

Jumlah emisi gas rumah kaca pada proses pembuatan DME adalah berasal dari total jumlah 

energi yang digunakan untuk proses seperti uap panas, heat, dan listrik serta emisi gas rumah 

kaca yang dihasilkan langsung oleh proses produksi seperti karbon dioksida (CO2), metana 

(CH4), sulfur hexafluoride (SF6), hydro fluorocarbons (HFCs) dan nitrous oxide (N2O)6. Emisi 

tersebut dihasilkan pada tahap ekplorasi dan ekstraksi bahan batubara, proses pembuatan DME, 

penggunaan produk, dan limbah produk. Pada dokumen ini, emisi hanya dihitung pada 

ekstraksi batubara, dan proses pembuatan serta perhitungan gas emisi berdasarkan equivalen 

CO2. Selain itu, faktor-faktor emisi juga sudah mempertimbangkan lokasi dari pabrik di 

samping kajian literatur. Misalnya, faktor emisi pada listrik yang digunakan pada produksi 

DME ini sebesar 0,877 ton CO2-eq/MWh 

dengan sumber listrik berasal dari PLTU 

Batubara7.  

Berdasarkan literatur dan simulasi yang 

dilakukan dengan software aspen hysis, 

didapatkan kebutuhan listrik dan uap 

panas untuk memproduksi 1,4 juta ton yang  tertera pada Tabel B.2. (lampiran B) untuk tahapan 

batubara menjadi syngas dan Tabel B.3. (lampiran B) untuk tahapan syngas menjadi DME. 

Listrik dan uap panas tersebut merupakan kebutuhan yang diperlukan saat gasifikasi batubara 

 
5 Peh, Ghee. (2020). Proposed DME Project in Indonesia: Does Not Make Economic Sense. Institute for Energy 
Economics and Financial Analysis 
6 Suding, Paul H. (2013). Chemical plant GHG emissions: reconciling the financing of chemical plants with 
climate change objectives. Inter-American Development Bank, 2016. 
7 Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT.PLN (Persero) 2019-2028. 

Untuk memproduksi 1,4 juta ton 
DME pertahun dari 6 juta ton 

batubara, emisi yang dihasilkan 
sebesar 4,26 juta ton CO2-

e/tahun*. 
*Kalkulasi AEER menggunakan simulasi aspen hysis 
dan kajian literatur dari technical report project coal 
to methanol dari Yale University 
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menjadi syngas dan saat pembersihan DME agar sesuai dengan spesifikasi produk di pasaran. 

Proses ini juga menghasilkan CO2 hasil dari gasifikasi dan pemurnian DME. Berdasarkan 

perhitungan yang hasilnya tertera pada Tabel B.2. dan Tabel B.3. (Lampiran B) didapatkan 

emisi sebesar 3,68 juta ton CO2-eq/tahun dari proses produksi saja. Selain itu, emisi yang 

dihasilkan dari ektraksi batubara sebanyak 6 juta per tahun yang digunakan sebagai bahan baku 

utama pembuatan DME adalah sebesar 580.000 ton CO2-eq/ tahun.  

 

Oleh karena itu, didapatkan emisi gas rumah kaca untuk memproduksi DME sebanyak 1,4 juta 

ton per tahun sebesar 4,26 juta ton CO2-eq/tahun. Tentu hal ini menjadi harus menjadi perhatian 

utama oleh banyak pihak mengingat sebuah kegiatan produksi yang menghasilkan emisi 

sebesar 1 juta ton CO2-e/tahun merupakan kegiatan dengan kategori pemberi emisi yang sangat 

signifikan8.    

 

Sebagai informasi tambahan, emisi bakal lebih meningkat jika proses yang dipilih adalah 

dehidrasi methanol dulu sebelum diubah menjadi DME. Hal tersebut disebabkan lebih 

tingginya emisi yang dihasilkan lebih tinggi saat melakukan dehidrasi methanol dari gasifikasi 

batubara yakni sebesar 2,965 kg CO2-eq/kg 

methanol9 sehingga produksi methanol 

untuk dilanjutkan ke DME saja 

menghasilkan emisi sekitar 3 juta ton CO2-

eq/tahun.  

 

Dibandingkan dengan produksi DME (lihat gambar 1), emisi gas rumah kaca yang dihasilkan 

untuk menghasilkan LPG jauh lebih rendah. Emisi yang dihasilkan untuk memproduksi LPG 

adalah sebesar 12,631 kg/GJ energi. Dengan melakukan kalkulasi berdasarkan nilai panas LPG 

sebesar 46,6 MJ/kg LPG,  didapatkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari produksi LPG 

dengan kapasitas proyek DME yang sama, yakni 1,4 juta ton per tahun sebesar 824 ribu ton 

CO2-eq/ tahun. Emisi yang dihasilkan proyek pembuatan DME ini 5 kali lebih besar 

dibandingkan produksi LPG dengan jumlah yang sama.  Terlebih lagi, jumlah energi yang 

dikandung LPG lebih besar 1,4 kali dibanding DME10 (tabel 4). Oleh karena itu, dapat 

 
8 Ibid 
9 Kajaste, Raili. (2018). Methanol-Managing greenhouse gas emissions in the production chain by optimizing 
the resource base. Energy,1074-1102. 
10 Muliahati, Annisa. (2018). Study of domestic coal-based dimethyl ether (DME) utilization to reduce LPG 
import. Universitas Indonesia.  

DME menghasilkan emisi karbon 
lebih banyak untuk kandungan 
energi yang lebih kecil daripada 

LPG. 
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disimpulkan bahwa kebijakan untuk hilirisasi batubara menghasilkan DME melalui gasifikasi 

merupakan kebijakan yang tidak tepat karena menghasilkan emisi yang besar dengan perolehan 

energi yang lebih sedikit.  

 

Gambar 1. Perbandingan Emisi Proses Pembuatan DME dengan LPG 

 
Sumber: Kalkulasi AEER menggunakan simulasi dengan Aspen Hysis,  

 

Potensi Meningkatnya Emisi dari Penggunaan DME  

Berdasarkan dokumen dari Outlook Energi Indonesia yang disusun oleh Dewan Energi 

Nasional (DEN) di tahun 2019 diperkirakan permintaan energi rumah tangga bakal meningkat. 

Pada tahun 2050 permintaan energi di sektor komersial sebesar 47,7 million tonnes of oil 

equivalent (MTOE)  dengan dengan skema business as usual. 

 

 Seiring dengan itu, dapat dipastikan bahwa 

substitusi LPG dengan DME akan semakin 

meningkat juga hingga tahun 2050. Kebutuhan 

DME dan LPG pada tahun hingga tahun 2050 

dapat dilihat pada Tabel 2 (RUEN, 2019).  
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Tabel 2. Kebutuhan LPG dan DME Indonesia Tahun 2025-2050 

Keterangan (dalam jutaan ton) 2025 2030 2040 2050 

Kebutuhan LPG (tanpa substitusi DME) 9,5 10,2 11,5 13,2 

Kebutuhan LPG (dengan substitusi DME) 8,5 9 10 11,3 

Kebutuhan DME 1 1,2 1,5 1,9 

Sumber: RUEN, 2019 

 

Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penyediaan 

kebutuhan energi dengan LPG yang dicampur dengan DME bakal lebih tinggi dibandingkan 

dengan penyediaan energi dengan LPG tanpa dicampur dengan DME. (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Perbandingan Laju Total Emisi yang Dihasilkan antara LPG (tanpa substitusi 

DME) dengan LPG (dengan substitusi DME) 

 
Sumber: Kalkulasi AEER menggunakan data dari RUEN, 2019 

 

Penutup 

Dengan total emisi yang terbilang besar, yakni 4,26 juta ton CO2-eq/tahun, proyek hilirisisasi 

batubara dengan memproduksi DME tentu bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk 

melakukan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan bergerak aktif mencegah terjadinya 

perubahan iklim. Terlebih lagi, proyek ini berpotensi untuk mengalami kerugian sebesar Rp5,3 

triliun pertahun. Dengan kondisi ini, pemerintah harus mengkaji ulang proyek hilirisasi 

batubara menjadi DME ini.  
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Selain itu, meningkatnya target penggunaan DME juga bakal diikuti dengan meningkatnya 

produksi batubara baik sebagai bahan baku DME maupun untuk kebutuhan listrik. Adapun, 

kebutuhan batubara pada proyek ini berpotensi berasal dari tambang batubara di sekitar 

Tanjung Enim, tempat proyek ini dilaksanakan11. Hal ini bakal memperparah krisis ekologis 

yang terjadi di Kabupaten Muara  Enim. Ketimpangan lahan membuat warga terdorong kepada 

lapangan kerja yang tidak aman, termasuk penambangan rakyat. Konflik satwa dengan manusia 

akan meningkat seiring berkurangnya lahan yang menjadi habitat dan jalur migrasi satwa liar.  

 

*** 

 

 

 

 

Lampiran A: Deskripsi Proses Pembuatan DME  

Berdasarkan press release yang disampaikan oleh PTBA, Pertamina dan Air Producs pada 

tanggal 16 Januari 2017 diketahui bahwa teknologi gasifikasi batubara yang digunakan untuk 

pembuatan dimethyl eter adalah proses langsung. Pada proses tersebut, syngas langsung 

dikonversi menjadi DME dalam satu tahap reaksi dengan syngas terlebih dahulu diperoleh 

melalui gasifikasi batubara. 

Adapun, diagram proses dapat dilihat dengan skema dibawah ini. 

 

Gambar A.1 Diagram alir sederhana proses pembuatan DME.  
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Sumber: Larson, 2014 

 

 

 
11 Ada sejumlah  Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 
(PKP2B) di Kabupaten Muara Enim. Tiga diantaranya milik PT Bukit Asam TBK dengan total luas 30.000 Ha.  
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Proses gasifikasi batubara dilakukan dengan bantuan udara serta steam12. Mekanisme reaksi 

proses gasifikasi ditunjukkan pada Persamaan 1. 

𝐶 + 𝐻 𝑂 → 𝐻 + 𝐶𝑂 (𝑠𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠) (1) 

 

Proses gasifikasi menghasilkan limbah padat berupa limbah padat berupa jelaga, fly ash, serta 

slag sehingga harus dipisahkan terlebih dahulu. Sementara itu, syngas dibersihkan dari gas-gas 

pengotor seperti CO2, H2S, dan gas pengotor lainnya. Gas pengotor tersebut diarahkan ke flare 

untuk dibakar dan dibuang.  

Sebelum dilakukan sintesis DME, syngas terlebih dahulu dikondisikan yakni dengan membuat 

spesifikasi rasio H2/CO yang sesuai. Lalu, syngas dimurnikan dari gas pengotor CO2 dengan 

absorpsi menggunakan DEA. Lalu, proses sintesis langsung DME dari syngas dilaksanakan 

dengan teknologi JFE dalam satu buah reactor. Persamaan reaksinya ditunjukkan pada 

persamaan 2 sebagai berikut. 

3𝐻 + 3𝐶𝑂 → 𝐷𝑀𝐸 + 𝐶𝑂  

 

(2) 

Produk keluaran reactor sintesis DME masih mengandung pengotor, seperti syngas, H2, CO, 

dan gas CO2, senyawa inert (CH4 dan N2) serta H2O. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses 

pemurnian agar didaparkan DME dengan kemurnian sesuai dengan spesifikasi produk yang 

diinginkan. 

 

 

Lampiran B: Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca di Pabrik DME 

 

B.1 Lingkup Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca 

Lingkup yang digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca (GRK) ditunjukkan pada 

Gambar B.1 berikut. Lingkup ini merupakan lingkup yang hanya meninjau emisi di ekstraksi 

bahan baku dan proses pabrik saja. 

 

 

 

 

 
12 Azizi, Zoha., Tohidian. (2014). Dimethyl ether: A review of technologies and production challenges. Chemical 
Engineering and Processing: Process Internsification, 82, 150-172.  
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Gambar B.1. Ruang lingkup skema perhitungan emisi GRK di pabrik DME.  
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Sumber: Guideline ADB, 2017 & Agrawal, 2014 

 

Tinjauan untuk menghitung emisi gas rumah kaca adalah tinjauan per unit di tiap proses, yakni 

sintesis syngas dan dymethil ether. Dari tiap proses didapatkan emisi input energi yang 

digunakan, yaitu uap panas dan listrik serta CO2 hasil dari proses reaksi. Tabel B.1. 

merangkum factor emisi dari input energi yang digunakan.  

 

Input energi berupa uap panas didasarkan pada data termodinamika dari High Pressure-steam 

yang digunakan. Kondisi steam berada pada temperature 460˚C dan tekanan 60 kg/cm2. 

Sehingga didapatkan entalpi spesifik sebesar 3.325 kJ/kg. Dikatakan oleh GHG Protocol 

bahwa factor emisi CO2 oleh steam sebesar 98,40 kg CO2/GJ. Maka dari itu didapatkan factor 

emisi untuk ton CO2/ ton steam, sesuai dengan Tabel B.1 

 

Tabel B.1 Faktor emisi input. 

Input Energi CO2 CH4 N2O 

Fuel Oil 3,096 ton/ton 0,00012 ton/ton 0,000024 ton/ton 

Natural Gas 2,694 ton/ton 0,000048 ton/ton 0,0000048 ton/ton 

Listrik 0,877 ton/MWh         
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 Sumber: IPCC 2006, GHG Protocol, dan RUPTL 2019 

 

Perlu diperhatikan bahwa factor emisi ini sudah melalui konversi dari ton GRK/TJ dan TJ/ton-

BB serta sudah disesusaikan dengan faktor emisi di Indonesia.  

 

B.2 Perhitungan emisi di tiap proses 

B.2.1. Proses Sintesis Syngas 

Proses dari sintesis syngas terdiri dari gasifikasi batubara serta pembersihan syngas dari gas-

gas pengotor. Dari input energi sebagai berikut, tentunya menghasilkan emisi GRK sesuai 

dengan IPCC serta juga memperhitungkan output CO2 hasil reaksi. Perhitungannya tercantum 

pada Tabel B.2 berikut 

 

Tabel B.2 . Perhitungan emisi GRK proses sintesis syngas. 

Sumber Emisi Jumlah ton CO2-e/tahun 

Listrik 1,4×106 MWh/tahun 1,2×106 

Uap panas 0,33×106 ton/tahun 0,11×106 

CO2 Hasil Proses 0,77×106 ton/tahun 0,77×106 

Sub total emisi 2,11×106 

Sumber: Perhitungan AEER menggunakan data dari IPCC 2006, GHG Protocol, dan RUPTL 2019. 

 

B.2.2. Proses Sintesis DME 

Proses dari sintesis DME terdiri dari pengondisian umpan syngas sebelum memasuki reactor 

sistensis lalu pemurnian dari DME hasil reaksi untuk menyesuaikan dengan kondisi 

permintaan. Dari input energi sebagai berikut, tentunya menghasilkan emisi GRK sesuai 

dengan IPCC serta juga memperhitungkan output CO2 hasil reaksi. Perhitungannya tercantum 

pada Tabel B.3 berikut. 

 

Tabel B. 3. Perhitungan emisi GRK proses sintesis DME.  

Sumber Emisi Jumlah CO2 

Listrik 0,34×106 MWh/tahun 0,33×106 

Uap panas 1,99×106 ton/tahun 0,65×106 

CO2 Hasil Proses 0,62×106 ton/tahun 0,62×106 

Steam 0,327 ton/ton         
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Sub total emisi ton CO2-e/tahun 1,57×106 

Sumber: Perhitungan AEER menggunakan data dari IPCC 2006, GHG Protocol, dan RUPTL 2019. 

 

Dari emisi di proses gasifikasi batubara menjadi syngas lalu dari syngas menjadi methanol pada 

proyek hilirisisasi batubara dengan target DME sebesar 1,4 juta ton per tahun dengan 

kebutuhan batubara sebesar 6 juta ton per tahun didapat total emisi karbon per tahun sebesar 

3,68 juta ton CO2-e/tahun.  

 

B.2.3. Emisi pada Ekstraksi Batubara 

Emisi CO2 pada produksi DME dan LPG dimulai dari pertambangan/eksploitasi bahan baku 

masing-masing produk dalam hal ini adalah batubara dan gas alam. Pertama, dilakukan 

perhitungan emisi dari perolehan batubara. Batasan dari perolehan batubara adalah 

pertambangan batubara, persiapan peralatan, transporasi, produksi bahan kimia dan proses 

lainnya. Material dan energi yang mengalir pada ektraksi batubara dan produksi bahan lainnya 

juga zat buangan proses juga dihitung. Secara umum, emisi gas rumah kaca yang dihitung 

adalah: 

 Emisi dari pembakaran bahan bakar 

 Emisi dari pembakaran torch 

 Emisi fugitive dari CH4 dan CO2 

 Emisi CO2 dari penggunaan listrik dan alat pemanas lainnya 

Dengan menggunakan data perhitungan GRK yang dilakukan dari aktivitas tambang di Caval 

Ridge Coal Mine Project di Moranbah, Australie dengan menyesuaikan kapasitas produksi 

batubara, kapasitas listrik, jarak transportasi yang ditempuh serta jumlah bahan kimia yang 

dibutuhkan dengan kebutuhan untuk proyek DME ini didapat sejumlah emisi pada aktivitas 

pertambangan batubara. Jumlah emisi dapat dilihat pada Tabel B.4.   

 

Tabel B.4. Emisi dari pertambangan batubara sebanyak 6 juta ton batubara per tahun pada 

proyek hilirisasi batubara.  

No Sumber Emisi Emisi (tCO2e/year) 

1 Emisi Fugitif 196×103 

2 Pembakaran Bahan Bakar 132×103 

3 Peledakan 5×103 

4 Listrik 105×103 



 
14  

5 Penanganan batubara 49×103 

6 Transportasi batubara 98×103 

Total 585×103 

 
  

Sumber: Pandey, 2017 

 

 


