
EDISI 75, MInggu I SEptEMbEr 2014

1 2



EDISI 75, MInggu I SEptEMbEr 2014

12 13

Energi Baik
Belum Bernasib Baik

Gas alam punya potensi besar bagi 
rumah tangga. Bisa mengurangi 
beban subsidi negara. Tapi, 
mahalnya infrastruktur membuat 
pertumbuhan pelanggan sangat 
lambat.

PENULIS : YERMIA R.
email : majalah@batampos.co.id
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udah tiga bulan aliran gas bumi memanas-
kan oven di toko oleh-oleh tempat Halim 
bekerja. Setiap hari oven itu yang meman-
ggang puluhan hingga ratusan kue yang 
dijual di toko Annisa Bolu Kampung yang 

berlokasi di Ruko Puri Legenda. Selain memajang di 
etalase toko, kue-kue bolu itu banyak dipesan oleh 
pelanggannya untuk aneka keperluan. 

Tak hanya Halim yang memasang pipa aliran gas 
bumi di jejeran Ruko Puri Legenda itu. Dua usaha 
kuliner besar lain, Rumah Makan Salero Basamo dan 
Toko Oleh-Oleh Nayadam, juga menggunakan aliran 
gas alam untuk mematangkan makanan jualannya.

Ketiganya hampir bersamaan memasang instalasi 
gas ke dapur-dapur mereka. Gas alam yang dialirkan 
melalui instalasi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) 
telah mengganti gas tabung elpiji yang bertahun-ta-
hun mereka gunakan. Secara ekonomis, mereka mulai 
mendapatkan keuntungan.

“Gas alam ini lebih murah dibanding gas elpiji,” kata 
Halim, Sabtu dua pekan lalu. “Kalau menggunakan 
elpiji, kami bisa membayar Rp 900.000–Rp 1.000.000. 
Dengan gas alam, kami hanya membayar sekitar Rp 
700 ribu saja.”

S Ini bukan kali pertama Halim menggunakan gas 
alam sebagai bahan bakar memasak. Rumahnya di 
Kompleks Bida Asri Batam Centre sudah lama men-
dapat aliran gas alam. Aliran gas itu merupakan 
salah satu keuntungan bagi Halim dan keluarganya. 
Jika dibandingkan dengan gas elpiji 12 kilogram, 
menggunakan gas bumi jauh lebih murah. Ia pun 
tidak perlu khawatir kehabisan gas atau kesulitan 
mencari isi ulang karena kelangkaan gas elpiji. 
Halim tidak tahu pasti sejak kapan instalasi gas 
alam di rumahnya. “Yang saya tahu, itu merupakan 
pilot project PGN.”

Menurut Manajer Area Batam PT PGN, Sabarud-
din, proyek percontohan penggunaan gas alam 
untuk rumah tangga di Bida Asri dilakukan pada 
tahun 2006. Selain Bida Asri, kompleks rumah 
tangga di Perumahan Puri Legenda juga mendapat 
kesempatan merasakan menjadi pengguna gas 
alam. Ini merupakan dampak dari penjualan gas 
dari proyek gas alam yang ada di Grissik, Sumatera 
Selatan, ke Singapura. 

“Saat itu pemimpin kami memiliki visi yang ba-
gus, pipa gas ini disinggahkan dulu ke Batam. Ka-
rena saat itu dia meyakini Batam akan berkembang 

fokus
p e r i s t i w a

FOTO-FOTO : YUSUF HIDAYAT/BATAM POS



EDISI 75, MInggu I SEptEMbEr 2014

14
dan membutuhkan energi yang besar,” kata Sabaruddin, 
Senin pekan lalu. 

Batam beruntung. Umumnya, instalasi gas rumah 
tangga biasanya dibangun di dekat sumber-sumber gas 
alam. Hal itu terjadi sejak perusahaan gas Belanda masih 
mengeksplorasi gas alam di Indonesia. Cirebon menjadi 
daerah pertama dimana rumah tangga mendapat man-
faat dari gas alam. Kemudian berkembang di beberapa 
kota di Jawa dan Sumatera. Kota seperti Jakarta, Sura-
baya, dan Medan memiliki sejarah yang panjang soal 
konsumsi gas alam untuk rumah tangga. 

Gas yang digunakan di Batam dialirkan dari Grissik 
melalui pipa gas berdiameter 28-32 inci. Pipa itu mem-
bentang di dasar laut sejauh 400 kilometer menuju 
Batam dan Singapura. Aliran gas yang masuk di Stasiun 
PGN Panaran pada awalnya dialirkan menggunakan pipa 
menuju Batam Centre. Pipa itu menyalurkan gas ke ber-
bagai kawasan industri yang dilaluinya. 

Kawasan industri seperti Batamindo, Panbil, Cammo 
dan Tunas mendapat aliran gas yang berfungsi sebagai 
bahan bakar pembangkit listrik mandiri. Pusat perbelan-
jaan Mega Mall dan Hotel Harris dan Harmoni One juga 
menggunakan gas alam. Gas itu juga digunakan oleh PT 
Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam untuk meng-
hasilkan listrik di Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 
Panaran.

Jaringan itu membuat PGN mencoba menawarkan gas 
alam untuk rumah tangga. Namun, tidak banyak yang 
berminat. Pengetahuan tentang gas alam yang masih 
minim membuat warga masih enggan menggunakan 
energi tersebut. Pada awal proyek, pelanggan yang 

memasang hanya berjumlah sekitar 60 rumah tangga. Di 
Bida Asri, jaringan hanya dibangun untuk tiga blok: A, B, 
dan C.

Hingga akhir tahun 2013, pertumbuhan pengguna 
sangat lambat, kurang dari 200 pelanggan di wilayah 
yang dilalui oleh pipa. Padahal pamor gas alam di Batam 
sedang naik setelah beberapa kali gas elpiji, yang men-
jadi andalan warga, langka di pangkalan. Namun, animo 
itu tidak serta merta menambah pelanggan gas alam. 
Halim mengatakan, salah satu yang membuat warga 
tidak memilih gas alam PGN adalah biaya instalasinya. 
Halim mengatakan, warga membayar sekitar Rp 2 juta 
rupiah untuk instalasi dari meteran yang di dekat pagar 
rumah hingga ke kompor. Kalau ada yang ingin mema-
sang pemanas air, biayanya akan membengkak. 

“Warga ada yang berpikir, ketimbang membayar 
sebanyak itu, masih lebih murah membeli kompor dan 
tabung gas,” ujar Halim.

Apalagi, sejak 2008 pemerintah melakukan program 
konversi minyak tanah ke gas untuk mengurangi subsidi 
BBM. Program ini kemudian melahirkan gas elpiji ber-
subsidi tiga kilogram yang dikemas dalam tabung hijau 
muda. Gas ini jauh lebih murah ketimbang gas elpiji 12 
kilogram. Program elpiji bersubsidi juga membuat warga 
yang sebelumnya tidak kuat membeli 
tabung gas 12 kilogram dan isi ul-
angnya akhirnya dapat mema-
sak menggunakan gas. 

Sabaruddin tidak 
menolak ada pen-
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garuh program pemerintah terhadap minimnya animo 
masyarakat terhadap gas alam, meski ia mengaku tidak 
punya data pasti soal itu. “Tapi kemungkinan itu ada.” 

Di samping ketidaktahuan warga terhadap manfaat 
gas alam, di tahun 2006 masyarakat masih menikmati 
subsidi minyak tanah. Kebanyakan pengguna gas alam 
saat itu adalah industri yang beralih dari bahan bakar 
minyak yang subsidinya dicabut pemerintah. Menurut 
Sabaruddin, kawasan industri yang saat itu beralih ke gas 
sempat menolak saat ia menawarkan gas alam sekitar 
tahun 2002. Ketika itu, industri masih menikmati subsidi 
BBM sehingga mereka tidak memandang gas alam seba-
gai bahan bakar yang menguntugkan. 

Sebenarnya bukan hanya Batam yang mengalami per-
tumbuhan pelanggan rumah tangga yang sangat lambat. 
Di seluruh Indonesia, pertumbuhan pelanggan rumah 
tangga sampai tahun lalu hanya sekitar 80.000–90.000 
rumah tangga. Tidak ada angka pasti, kadang ada pejabat 
PGN yang mengatakan jumlah pelanggan rumah tangga 
mencapai angka 100 ribu, tapi tidak lebih dari itu. Pa-
dahal PGN, sudah berusia 49 tahun. Sementara Wakil 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 
Susilo Siswoutomo lain lagi. Ia menyebut hingga 2013, 
ada 72.511 sambungan gas bumi ke rumah tangga. Jum-
lah itu tersebar di 19 kota di sembilan provinsi.

Hal yang sama terjadi di sektor transportasi. Keinginan 
untuk mengonversi penggunaan BBM ke bahan 

bakar gas (BBG) tak kunjung terlaksana. 
Hingga saat ini, hanya 

bus Trans Jakarta dan armada bajaj yang jelas meng-
gunakan BBG. Angan-angan konversi yang dicanangkan 
belasan tahun silam hanya dianggap angin lalu. Dukun-
gan pemerintah untuk melakukan konversi ke BBG tak 
sepenuh hati, terutama juga dibandingkan dengan upaya 
pemerintah mengonversi penggunaan minyak tanah ke 
elpiji.

Selain itu, persoalan infrastruktur menjadi kendala. 
Tidak seperti elpiji yang dicairkan dan dimasukkan ke 
dalam tabung sehingga memudahkan pengangkutannya, 
jenis gas alam memerlukan 
infrastruktur pipa 
untuk 
men-
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galirkan gasnya. Elan Biantoro, saat masih menjabat se-
bagai Kepala Bagian Humas Satuan Kerja Khusus Pelak-
sana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK 
Migas) tahun lalu, mengatakan gas bumi sebenarnya bisa 
dipasarkan dalam bentuk tabung, namun tidak ekono-
mis sehingga harganya akan jauh lebih mahal. 

Susilo Siswoutomo mengakui infrastruktur gas bumi 
saat ini menjadi kendala pengembangan konsumsi gas 
alam, khususnya untuk rumah tangga. Sekretaris Peru-
sahaan PGN Heri Yusup mengungkapkan tidak mudah 
untuk memperluas jaringan penyaluran gas. Persoalan 
pertama adalah investasi pipa yang mahal. Kedua, di 
beberapa daerah perizinan pemerintah daerah setempat 
sulit. 

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Edy Hermanto, men-
gatakan jaringan pipa gas PT PGN untuk rumah tangga di 
daerah perkotaan memerlukan belanja modal yang san-
gat tinggi dibanding daerah yang sedang berkembang. 
Hal ini terjadi karena konsumsi gas bumi untuk rumah 
tangga belum ditetapkan sebagai kebijakan yang strat-
egis. Keadaan itu membuat dukungan pemerintah masih 
minim, termasuk dalam hal perizinan lahan. Apalagi, 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk pipa yang 

letaknya di dalam tanah setiap tahun mengalami kenai-
kan sehingga biayanya jauh lebih tinggi daripada mem-
bangun di daerah yang sedang berkembang. 

Ketiadaan infrastruktur yang memadai membuat 
penyaluran gas alam untuk rumah tangga sangat minim. 
Laporan SKK Migas tahun 2012 menyebutkan, dari 
3.550,07 miliar British Thermal unit per hari (BBTUD) 
produksi gas alam, hanya 0,45 BBTUD atau 0,01 persen 
yang digunakan untuk kepentingan gas kota. Padahal, 
menurut Elan Biantoro, Indonesia lebih banyak meng-
hasilkan gas alam berupa gas metana dan gas etana, 
ketimbang gas yang digunakan untuk elpiji. Celakanya, 
kebutuhan elpiji Indonesia tinggi, terlebih dengan adan-
ya program konversi elpiji bersubsidi.

***
 GAS alam adalah energi baik. Begitulah PGN meny-

ematkan predikat pada jenis sumber daya alam tersebut. 
Pemberian predikat itu bukan tanpa alasan. PGN meng-
klaim gas alam aman, praktis, ramah lingkungan, dan 
murah.

Juru Bicara PGN Ridha Ababil mengatakan, dari segi 
keamanan, tekanan gas yang masuk ke rumah tangga 
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hanya 1 bar. Jauh lebih kecil jika 
dibandingkan dengan tekanan gas 
dalam tabung elpiji yang menca-
pai 10 bar. Selain itu, berat jenis gas 
alam lebih ringan daripada udara. 
Sabaruddin mengatakan, sifat ini 
membuat gas alam akan melayang 
dan mencari lubang aliran udara 
keluar dari ruangan. “Berbeda 
dengan dengan elpiji yang 
jika bocor di dalam ruangan 
akan berkonsentrasi di 
lantai yang berpotensi 
menimbulkan ledakan 
jika tersulut api,” kata 
Sabaruddin. Dalam 
berbagai kesempatan, 
PGN kerap mengung-
kapkan hingga saat ini 
belum ada kasus gas 
bumi rumah tangga yang 
meledak. 

Soal harga, kampanye 
PGN menyebutkan harga 
gas alam jauh lebih murah 
ketimbang elpiji. Pemband-
ingnya adalah harga gas elpiji 12 
kilogram non subsidi. Jika rata-
rata rumah tangga setiap bulannya 
menggunakan satu tabung gas elp-
iji 12 kilogram seharga Rp 100.600, 
konsumen gas alam hanya membayar 
Rp 30.000 – Rp 40.000 setiap bulan-
nya. Bahkan, nilai itu juga lebih kecil 
jika dibandingkan dengan biaya rata-
rata pemakaian gas elpiji bersubsidi 
tiga kilogram setiap bulannya. Jika 
setiap rumah tangga rata-rata meng-
habiskan empat tabung setiap bulan-
nya, rumah tangga itu harus membayar 
paling sedikit Rp 60 ribu.

Sungguh disayangkan, selama ini en-
ergi baik tersebut belum tersalurkan sem-
purna. Padahal selama ini Indonesia dikenal 
kaya dengan produksi gas alamnya. Indonesia 
tercatat memiliki cadangan hingga 70 tahun ke 
depan, itupun jika tidak ditemukan ladang gas 
baru. Saat ini tiga ladang gas alam terbesar Indone-
sia berada di Arun, Bontang, dan Tangguh. Kurangnya 
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Realisasi Pemanfaatan 
Gas Bumi
oleh Pembelian Dalam Negeri

Periode 2012

infrastruktur pipa gas yang memadai membuat Indo-
nesia cenderung mengekspor gas alam yang ditambang 
dari perut bumi Nusantara.

Meskipun tidak memiliki cadangan gas paling besar 
di dunia, Indonesia pernah tercatat sebagai eksportir gas 
terbesar di dunia. Indonesia mengekspor gas alam dalam 
bentuk Liquefied Natural Gas (LNG). Jenis gas ini meru-
pakan gas metana yang dicairkan pada suhu -163 derajat 
celsius. Laman Migas Kementerian ESDM menerangkan, 
sebelum pencairan, gas harus menjalani pemurnian ter-
lebih dahulu untuk menghilangkan kandungan senyawa 
yang tidak diharapkan seperti karbondioksida, hidrogen 
sulfida, merkuri, air, dan hidrokarbon berat. Proses ini 
akan mengurangi proses gas alam hingga 600 kali. LNG 
kemudian diangkut menggunakan kapal menuju negara 
tujuan seperti Jepang dan Korea Selatan yang memiliki 
teknologi regasifikasi atau mengubah kembali LNG men-
jadi gas. 

Menjual gas alam ke luar negeri secara ekonomi di-
pandang menguntungkan. Pada tahun 2012, SKK Migas 
menyebutkan harga gas alam ekspor Indonesia 12,38 
dolar AS per juta British Thermal Unit (MMBTU). Semen-
tara di dalam negeri sendiri harganya 8,87 dolar AS per 
MMBTU.

Meski dihargai lebih mahal, pemerintah mulai men-
gurangi ekspor gas alam dalam beberapa tahun terakhir. 
Hal ini seiring kebijakan pemerintah mengutamakan 
kebutuhan pasar domestik yang meningkat. Bahkan 
setelah hingga tahun lalu nilai ekspor masih lebih be-
sar, pemerintah menargetkan konsumsi domestik pada 
tahun 2014 lebih tinggi dibanding ekspor. Menurut 
lembaga energi Amerika Serikat, Energy Information 

Association (EIA), penurunan ekspor yang terjadi dalam 
beberapa tahun terakhir membuat Indonesia tak lagi 
menjadi negara pengekspor gas bumi terbesar di dunia. 
Tiga negara penguasa ekspor gas dunia kini diduduki 
Qatar, Malaysia, dan Australia. Sementara Indonesia 
yang berada di urutan keempat kini hanya menyumbang 
tujuh persen dari seluruh ekspor gas dunia. 

Peningkatan konsumsi domestik tentunya harus 
dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur yang me-
madai. Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko pada Janu-
ari 2014 lalu mengungkapkan perbaikan infrastruktur 
sedang gencar dilakukan. Menurut dia, gas alam meru-
pakan sumberdaya alam yang spesifik dan pengelolaan-
nya akan menimbulkan masalah jika infrastruktur yang 
ada tidak memadai.

 Saat ini PGN telah memiliki jaringan pipa gas bumi 
sepanjang 6.000 kilometer yang membentang di Sumat-
era dan Jawa. Jaringan inilah yang melayani konsumen 
mulai dari industri, kelistrikan, transportasi, rumah 
tangga, dan UKM. 

PGN sendiri sangat berniat mengembangkan gas alam 
mengingat minyak bumi sudah begitu membebani ne-
gara. Tak hanya itu, gas elpiji yang sebagian besar negara 
penghasil minyak seperti Iran, juga mencekik keuangan 
negara serta tak jarang menimbulkan gejolak sosial saat 
langka. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan 
selain membantu Indonesia menghemat subsidi untuk 
gas elpiji tiga kilogram dan BBM, perlahan mengubah 
Indonesia menjadi negara modern yang masyarakatnya 
tak lagi menggunakan tabung gas.

***
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Lifting Gas Bumi
Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia

Lifting dan Harga 

Gas Indonesia
Periode 2012

BULAN Februari 2014 lalu, PGN mendapatkan tamba-
han pelanggan rumah tangga dalam jumlah relatif ban-
yak. Sekitar 110 rumah tangga di kompleks Perumahan 
Kurnia Djaja Alam (KDA) mulai berlangganan gas alam.

Kesempatan menikmati gas alam itu datang setelah 
PGN melakukan penambahan jaringan ke kawasan in-
dustri di daerah Kabil, Kecamatan Nongsa. Pipa jaringan 
sepanjang 8,55 kilometer tak hanya memberikan paso-
kan bahan bakar untuk tenaga listrik kawasan industri di 
daerah itu, namun rumah tangga di sepanjang pipa gas 
alam nantinya bisa merasakan sumber energi tersebut.

Dengan penambahan pelanggan baru itu, Sabaruddin 
mengaku PGN Area Batam kini memiliki sekitar 300 pel-
anggan. “Kami menargetkan pelanggan baru pada tahun 
ini mencapai 200 rumah tangga, termasuk yang sudah 
memasang di KDA.” Pemasangan jaringan secara masif 
di KDA merupakan langkah maju setelah selama delapan 
tahun pertumbuhan pelanggan gas alam sangat lamban.

Awal tahun ini, perusahaan yang dinasionalisasi dari 

perusahaan gas Belanda IJN Eindhoven & Co itu me-
luncurkan Gerakan PGN Sayang Ibu yang menarget 
jumlah pelanggan baru hingga satu juta rumah tangga. 
Target itu juga satu kemajuan karena selama 49 tahun 
jumlah pelanggan PGN hanya mencapai 100 ribu rumah 
tangga.

Pada tahun ini, program tersebut menyasar 10.000-
20.000 rumah tangga baru di seluruh Indonesia. Untuk 
itu, PGN menggelontorkan dana sebesar 200 juta dolar 
AS atau setara dengan Rp 2,4 triliun. Di Batam, selain 
jaringan dari Batam Centre ke Kabil, jaringan baru diban-
gun dari Panaran hingga Tanjunguncang. Salah satu 
kompleks perumahan yang mendapat keuntungan dari 
jalur tersebut adalah Perumahan Sari Pajajaran di Batu-
aji. 

Jaringan baru juga dibangun dari Baloi menuju Batu-
ampar. Dari situ tahun depan PGN akan membangun 
jaringan ke daerah Bengkong yang padat penduduk. 
“Dari Batuampar jaringan akan kita belokkan ke kawasan 
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niaga Nagoya,” kata Sabaruddin. Di jalur tersebut, PGN 
mencoba agar bisa menyalurkan gas ke rumah susun 
Jamsostek dan Lancang Kuning. 

Meski jaringan baru sudah lama ditunggu, tidak 
semua penambahan itu berlangsung lancar. Beberapa 
warga yang ditawari pemasangan instalasi menolak. 
Ismed, salah satu warga KDA mengaku tidak jadi me-
masang instalasi di rumahnya meski tetangga di kanan 
kirinya telah memasang. Menurut dia, ada perbedaan 
harga yang ditawarkan Koperasi PGN yang menawarkan 
pemasangan instalasi dengan kontraktor yang mema-
sang instalasi itu. 

“Awalnya koperasi menawarkan biaya pemasangan 
sebesar Rp 2,250 juta. Tapi setelah kontraktornya datang, 
mereka punya hitung-hitungan sendiri dari panjang 
pipa. Kalau harus bongkar lantai rumah biayanya akan 
lebih besar,” kata Ismed. Ia harus menegosiasikan biaya 
pemasangan terlebih dahulu sebelum menolaknya den-
gan alasan terlalu mahal. 

Persoalan lain, jika ada sambungan baru yang sedang 
dipasang, aliran pengguna rumah tangga yang ada di 
jalur itu akan putus untuk sementara. Untuk mengatasi 

itu, mau tak mau pelanggan rumah tangga harus mem-
beli kompor gas baru dan tabung gas sebagai cadangan. 

Dari segi harga, jika sasarannya pada pengguna gas 
elpiji 12 kilogram, biaya yang dikeluarkan kurang lebih 
sama. Gambarannya satu rumah tangga yang hanya 
menggunakan gas elpiji 12 kilogram sekedar untuk 
masak akan menghabiskan gas itu selama dua hingga 
tiga bulan. Biaya yang dikeluarkan tiap bulan berkisar Rp 
40.000 – Rp 50.000.

“Kecuali kalau rumah itu memasang untuk pemanas 
air atau membuka usaha catering, penggunaan gas alam 
lebih murah,” tambah Ismed.

Soal lain adalah pemanfaatan jaringan gas alam tidak 
semudah membeli tabung gas. Pelanggan dalam satu 
blok atau satu dalam satu kompleks harus banyak dan 
tidak bisa hanya satu rumah tangga. Sabaruddin men-
gaku ada perhitungan ekonomi yang sulit dihindari jika 
membangun instalasi gas alam untuk rumah tangga. 
Itulah mengapa jaringan di Bida Asri belum berkembang 
ke blok lain selain blok A, B, dan C.

“Kami juga mendata permintaan pelanggan. Tidak 
mungkin kami membangun pipa sepanjang 500 meter 
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kalau yang meminta hanya satu,” ujar Sabaruddin. 
Di mata pemerintah, konversi dari BBM dan gas elpiji 

bersubsidi ke gas alam akan mengurangi beban sub-
sidi yang mencekik. Apalagi gas alam sama sekali tidak 
mendapatkan subsidi negara. Pada 2008 lalu, Badan 
Pengatur Hilir Migas melakukan kajian di sembilan kota 
yang mengunakan gas alam. Kajian BPH Migas di dua ke-
camatan pengguna gas alam di Balikpapan menunjukkan 
penghematan subsidi hingga Rp 124,8 miliar per tahun. 
Di Semarang, empat kecamatan pengguna gas alam 
dapat menghemat Rp 80,78 miliar subsidi. Jika kajian 
itu dilakukan saat ini, jumlah subsidi yang bisa dihemat 
pasti membengkak. 

Pada tahun 2014, anggaran subsidi negara untuk 
energi baik BBM dan elpiji mencapai Rp 210,7 triliun, 
naik dari Rp 193,8 triliun pada tahun 2013. Sementara 
untuk tahun 2015, Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara menetapkan subsidi BBM dan elpiji 
mencapai Rp 246,49 triliun. Untuk menghindari naiknya 
subsidi tiap tahun, pemerintah mulai memikirkan en-
ergi baru dan memberikan dukungan pada konversi ke 
energi baru tersebut. 

Untuk mengurangi subsidi BBM, pemerintah mu-
lai menambah Stasiun Pengisian Bahan Bakas Gas 
(SPBG). Selama ini proyek konversi timbul tenggelam. 
Masyarakat tahu kendaraan pengguna bahan bakar 
hanya bus Trans Jakarta, armada bajaj dan taksi di ibu-
kota. Peneliti Muda pada Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal 
Kementerian Keuangan, Hadi Setiawan, menyimpulkan 
kegagalan program konversi BBM ke BBG yang lalu dis-
ebabkan oleh pasokan gas yang terbatas. Jumlah SPBG 
sangat sedikit dan lokasinya tidak strategis. Infrastruktur 
jaringan pipa gas yang masih sangat terbatas juga men-
jadi kendala. Persoalan lain, pengisian BBG pun masih 
lama, memakan waktu 30-40 menit.

Di samping itu, Hadi menyampaikan harga BBM ber-
subsidi yang masih terjangkau merupakan kendala lain 
rendahnya minat pada BBG. Suku cadang dan jarangnya 
teknisi konverter kit jadi pertimbangan pemilik kend-
araan.

Sabaruddin mengatakan, Batam akan mendapat satu 
dari 28 SPBG baru yang dibangun PGN di seluruh Indo-
nesia. Lahan sudah mereka dapatkan, tinggal menye-
lesaikan beberapa perizinan. Ia belum bisa menyebut 
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Toko roti 
Annisa di ruko 
Puri Legenda 
mengunakan 
gas alam untuk 
oven rotinya, 
Sabtu (30/8). 
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lokasi proyekya, namun rencananya tahun depan SPBG 
sudah bisa beroperasi. Persoalannya, program konversi 
harus mendapat dukungan pemerintah dan pelaku bis-
nis transportasi.

“Tantangannya adalah bagaimana pelaku-pelaku bis-
nis transportasi benar-benar bertekad kuat mendukung 
program ini. Mau mengalokasikan dana dan anggaran-
nya agar kendaraan butuh dikonversi,” kata Sabaruddin.

Sementara itu, Pemerintah Kota Batam menyatakan 
dukungannya. Dari hasil beberapa pertemuan dengan 
PGN, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan 
ESDM Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan Pem-
ko Batam mendukung sepanjang masyarakat mendapat 
kemudahan. “Soal SPBG, kami merespon positif program 
itu. Kalau itu terbangun, kami mendukung konversinya,” 
kata Amsakar saat dihubungi Rabu minggu lalu. 

Persoalan subsidi energi saat ini menjadi dilema. Dana 
yang digunakan untuk meringankan biaya masyarakat 
kerap kali diselewengkan oleh sejumlah pihak. Di Batam, 
solar bersubsidi terlalu cepat habis karena dicuri oleh 
gerombolan pelangsir yang bekerja sistematis. Mereka 
menjual kepada pengepul yang menjualnya pada pelaku 
industri. Disparitas harga yang besar antara solar bersub-
sidi dan solar non-subsidi untuk industri yang membuat 
pencurian masif terjadi. 

Gas elpiji juga punya cerita yang sama. Berita kelang-
kaan elpiji bersubsidi tiga kilogram sering terdengar di 
Batam. Bahkan, pada awal tahun 2014, elpiji non subsidi 
12 kilogram ikut-ikutan hilang dari pasaran. Langkanya 
elpiji sering dikaitkan dengan usaha pengoplosan gas 
Pertamina ke dalam tabung gas asal Singapura. Gas 
yang dijual di tabung non standar itu banyak beredar di 
Batam. Peminatnya banyak karena harganya yang lebih 
murah dibandingkan gas elpiji 12 kilogram milik per-
tamina. Umumnya gas tabung Singapura dijual seharga 
Rp 70.000 – Rp 80.000.

Belakangan gas tabung Singapura kerap langka di 
pangkalan-pangkalan yang biasa menjualnya. Yang 
masih menjual, harganya dinaikkan melebihi harga elpiji 
12 kilogram. Padahal isinya lebih sedikit ketimbang elpiji 
pertamina. Satu tabung biasanya hanya diisi 8-9 kilo-
gram. 

Bagi pengguna gas tabung Singapura yang dilalui jalur 
pipa gas PGN, hal seperti itu menjadi pemicu untuk 
beralih menggunakan gas alam. Salah satu warga Bida 
Asri, Andriani, akhirnya memilih memasang instalasi gas 
alam setelah bertahun-tahun memasak menggunakan 
gas tabung Singapura. Tiga bulan lalu, ia merogoh biaya 

sebesar Rp 2,6 juta untuk membayar pemasangan insta-
lasi pipa gas sepanjang 12 meter ke dalam rumahnya. 

“Sebelum memasang, kami kesulitan mendapat gas 
tabung Singapura di pangkalan. Kalaupun ada yang men-
jual, penjualnya nakal. Dia sepertinya menaikkan harga 
seenaknya, sampai Rp 100 ribu padahal isinya lebih 
sedikit dari gas Pertamina (12 kilogram),” kata Andriani. 

Tiga bulan menggunakan gas alam, Andriani mengaku 
tidak perlu lagi khawatir dengan kelangkaan gas tabung. 
Ia juga mengaku pengeluaran bulanannya untuk bahan 
bakar memasak lebih rendah ketimbang menggunakan 
gas tabung Singapura.

Namun, tidak semua rumah tangga Batam seberun-
tung Andriani. Belum semua kompleks permukiman 
warga Batam yang dilalui pipa gas alam. Dengan ma-
halnya instalasi pipa, pertumbuhan jumlah pelanggan 
masih sangat lambat. Tahun depan saja, PGN Batam 
mengargetkan 2 ribu pelanggan. Sebagian besar masih 
akan mengalami kelangkaan gas tabung di waktu-waktu 
mendatang. Jalan bagi energi baik menyapa lebih banyak 
rumah tangga di Batam masih sangat panjang. ***
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GAS ALAM LEBIH MURAH
DAN LEBIH AMAN

elapan tahun sejak mengerjakan proyek 
percontohan gas alam untuk rumah tangga 
di Batam, Perusahaan Gas Negara (PGN) 
kembali memasang jaringan instalasi rumah 
tangga pada awal tahun ini. Selama de-

lapan tahun itu, pertumbuhan pelanggan sangat lambat. 
Bahkan PGN tidak menambah jaringan gas alam di dua 
kompleks proyek percontohan, di Perumahan Bida Asri 
dan Puri Legenda.

Kini, bersama dengan Gerakan PGN Sayang Ibu, peru-
sahaan yang dinasionalisasi dari perusahaan gas Belanda 
itu mulai melayani pemasangan jaringan gas alam, 
rumah tangga baru. Di Batam, Manajer Area Batam PGN, 
Sabaruddin, memimpin proyek penambahan jaringan 
gas baru untuk keperluan industri dan rumah tangga. 

D

SABARUDDIN
MANAJER AREA BATAM PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
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Sabaruddin menerima Batam Pos di Kantor Area Batam 
PGN di Batam Centre. Dalam wawancara yang berlang-
sung satu setengah jam, Sabaruddin menjelaskan pro-
gram, harapan, dan kendala PGN terkait penyaluran gas 
alam ke rumah tangga. Berikut petikannya: 

Bagaimana perkembangan pemanfaatan gas 
alam untuk rumah tangga di Batam?

Pertama kali kami melayani di Bida Asri. Karena prin-
sipnya kita ingin melayani rumah tangga. Bida Asri itu 
bukan rumah mewah, karena rumah mewah tanahnya 
lebih besar. Jadi kalau rumah kecil-kecil 100 meter pipa 
kita bisa mengaliri banyak. Kemudian kami mengem-
bangkan ke perumahan lainnya. Yang baru saja kami 
resmikan gerakan PGN Sayang Ibu. Yang kami resmi-

F. YERMIA RIEZKY / BATAM POS
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Total sampai saat ini berapa pelanggan?

Sekitar 300-an.

Untuk pilot project di Bida, setelah pertama ta-
hun 2006, mengapa perkembangannya lambat? 
Apa kendalanya?

Pada tahun 2006 waktu itu energi masih disubsidi, 
masih murah. Sehingga masyarakat masih enggan. Ke-
mudian memang pemahaman masyarakat masih butuh 
waktu. Jaringan kami hari ini pun masih terbatas. Seperti 
yang saya sebutkan tadi pembangunan ke Tanjungun-
cang kan baru selesai 2014. Kemudian yang pembangu-
nan ke Batuampar baru selesai November ini. Jadi kami 
akui jaringan pipa PGN masih terbatas. Pada 2006 me-
mang masih di Batam Centre dulu. 

Untuk penambahan jaringan keputusan dari 
pusat?

Iya. Sekarang sudah lebih baik.

Apakah gas alam mendapat subsidi pemerintah?
Tidak ada subsidi.

Untuk pemasangan berapa biaya yang harus 
ditanggung warga?

Dari pipa yang sudah kami pasang, kami tambah enam 
meter lagi sampai masuk ke depan pagar rumah pelang-
gan. Di ujungnya kami kemudian memasang meteran. 
Sampai situlah tanggung jawab dan fasilitas yang disedi-
akan PGN. Dari meternya itu sampai ke kompornya atau 
ke water heater itu milik pelanggan. Pipa dari meteran 
ke pipa utama, itu menjadi fasilitas PGN. Karena milik 
pelanggan, semua dibiayai pelanggan. 

Ukuran itu tergantung panjangnya, kesulitannya, men-
genai pengerjaannya. Ada rumah yang sederhana, pipanya 
dipasang lurus dan cuma dipaku-paku ke dinding itu bisa 
murah. Kalau ada rumah yang menghancurkan keramikn-
ya dulu ganti keramik, dan kualitas keramiknya istimewa, 
itu tentu memengaruhi biaya pemasangannya. Pema-
sangan pipa instalasi tadi tidak dilakukan oleh PGN. Itu 
dilakukan oleh instalatur. Instalatur ini adalah pihak yang 
dapat ditunjuk untuk mengerjakan pemasangan pipa ke-
pada pelanggan-pelanggan rumah tangga tadi. Pelanggan 
boleh memilih, PGN yang memberikan daftarnya.

Biasanya untuk pendaftaran baru berapa lama 
eksekusinya oleh instalatur?

Kalau pada kita yang sudah eksisting sangat cepat. 
Misalnya ada di rumah KDA, mohon ke saya hari ini dan 

kan sedapat mungkin melayani kompor ibu-ibu rumah 
tangga. 

Kami tetap mengintensifkan jaringan rumah tangga 
yang sudah ada, jadi perumahan di Batam Centre seperti 
KDA, Bida Asri, Puri Legenda. Itu yang sudah ada saat 
ini. Kemudian tahun 2014 kami sudah menambah jarin-
gan pipa gas kami dari Panaran sampai Tanjunguncang. 
Itu bisa melayani semua segmen. Hari ini Bapak bisa 
melihat di Perumahan Sari Pajajaran orang-orang kami 
sedang memasang instalasi gas di sana. Secara perlahan 
pelanggan kita bertambah di sana. 

Berapa kilometer jaringan baru ke Tanjungun-
cang?

Pipa utamanya 16 km. Tapi cabang-cabangnya saya be-
lum tahu. Itu juga bisa melayani industri, UKM, restoran. 
Kami juga memetakan yang lain. Sekarang kami mem-
bangun pipa dari Baloi sampai Batuampar. Di bulan 
Ramadan kemarin kami mengambil kesempatan untuk 
mensosialisasikan gas bumi, keuntungan,  penanganan, 
dan risikonya di daerah Bengkong. Karena kita lihat 
Bengkong itu cukup padat dan sangat mungkin dialiri 
pipa gas. Dari pipa kami yang sekarang sedang dibangun 
ke Batuampar, kita masukkan satu koneksi, kemudian 
ditarik ke dalam Bengkong. Insya Allah kalau animonya 
tinggi, tahun depan kita bisa pasang ke Bengkong. 

Kalau peresmian program PGN Februari lalu, 
untuk Batam ada berapa penambahan?

Ada sekitar 110, semua di KDA. Peresmian itu karena 
instalasinya sudah selesai dan beberapa rumah su-
dah kita aliri. Itu seremoni dan juga untuk menggugah 
masyarakat yang ada di sekitar situ. Selain program PGN 
Sayang Ibu, harapannya beberapa tahun ke depan kita 
lebih ekspansif. 

Untuk 2014 berapa target pelanggan rumah 
tangga?

Untuk tahun ini 200. Dan kami optimis itu terlampaui. 
Karena untuk tahun ini kami pasang pipanya dulu. Bi-
asanya orang lihat tetangga. Setelah lihat tetangga ce-
ritanya menarik baru mereka pasang. Seperti saat kami 
memasang di KDA, ada yang cemburu, mengapa daerah 
kami tidak terpasang. Kita justru menantikan animo 
seperti itu. 

Dari 110 itu sudah teraliri semua?
Sudah. Kalau mau lihat ke lapangan bisa. 
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dalam berapa hari kami sudah kirim orang ke sana. Tapi 
kalau pelanggannya seperti di Bengkong kita kan harus 
mematangkan instalasinya dulu. Kita biasanya melayani 
kalau ada 500 yang minta baru kita pasang satu-satu 
seiring dengan pemasangan jaringannya. Itu tentunya 
tidak dapat dilakukan dalam hitungan hari. 

Apa peran pemerintah daerah dalam pengadaan 
jaringan?

Selama ini kami berterima kasih kepada Pemko Batam. 
Kami senantiasa menginformasikan rencana-rencana 
kita dan kami menerima masukan-masukan dari Pemko. 
Dukungannya sangat positif, perizinannya tidak men-
galami hambatan dan senantiasa ada masukan yang kita 
dengar dari mereka. 

Kalau BP Batam?
Sama saja. Kita kan juga kalau memasang pipa di jalan 

utama selalu berhubungan dengan BP. Selama ini kita 
tidak menemukan hambatan. Kalau dengan BP, kami 
juga menjajaki peluang menyalurkan gas ke bangunan 
vertikal reperti rumah susun. Ini peluang yang kita cari. 
Di Batuampar misalnya ada rusun Lancangkuning, Jam-
sostek.

Apa tantangan membangun jaringan gas untuk 
rumah tangga? 

Kami selama 39 tahun berpengalaman di bidang gas 
bumi. Kami sudah cukup cakap di dalam bidang ini. Ke-
sulitan teknis saya pikir tidak ada namun ada benarnya 
kalau untuk segmen tertentu kurang ekonomis. Jadi 
untuk melayani rumah tangga dengan rekening yang 
sekitar Rp 30.000 – Rp 40.000 sebenarnya dari hitung-
hitungan bisnis tidak masuk. Tapi PGN tidak hanya 
melihat itu, tapi kita memandang gas bumi dipakai 
sebesar-besarnya untuk rumah tangga bukan hanya in-
dustri. Jadi untuk rumah tangga, memang ada tantangan 
dari keekonomian. Makanya tantangan bagi kami adalah 
bagaimana pipa yang sudah kami pasang dimanfaatkan 
sebesar-besarnya oleh rumah tangga. 

Dahlan Iskan pernah mengatakan harga gas 
alam terlalu murah, bisa jadi ini membuat PGN 
tidak semangat mencari pelanggan. Sebenarnya 
apa keuntungan PGN menyalurkan gas alam ke 
rumah tangga?

Kita kan perusahaan negara, apapun pelayanan 
masyarakat yang lebih luas, misi itu ada di PGN. Jadi kita 
bukan melayani masyarakat dengan memikirkan apa sih 

untungnya. Malah kita harus mengembangkan jarin-
gan ke rumah tangga. Dibandingkan dengan Eropa, kita 
sudah jauh tertinggal soal gas alam untuk rumah tangga. 
Kapan lagi kalau tidak dilakukan secara ekspansif mem-
berikan energi baik ini ke semua dapur-dapur rumah 
tangga. Saya bicara kecil saja di Batam ini. Kita kan cukup 
strategis. Jadi semakin banyak kita mendukung pen-
yaluran gas untuk rumah tangga, kehidupan orang juga 
semakin bagus. Dan kepada pemerintah, beban subsidi 
juga turun. Dan ini cita-citanya seperti itu.

Kalau di Batam, selain sumber gas dari Grisik, 
bagaimana dengan sumber gas dari Natuna?

Kalau Natuna, pipanya saat ini belum tersambung. Itu 
masih sambungan bawah laut yang masih harus disam-
bung dari Pulau Pemping. Tapi itu bukan domain PGN. 
PGN belum berencana untuk mendapat aliran gas dari 
situ. Bisa jadi suatu saat, tapi untuk sekarang belum. 

Apa yang membedakan gas alam dan elpiji? 
Dibanding elpiji lebih mudah pemrosesan gas bumi. 

Itu yang membuat gas bumi lebih murah. Kalau elpiji, 
ada proses pencairan dan unsur-unsurnya diambil dari 
gas bumi. Tapi dia keuntungannya, tabungnya bisa 
dibawa kemana-mana. Kalau gas kita memang terbatas 
pada jaringan. 

Katanya gas bumi juga bisa dimasukkan ke 
dalam tabung, tapi lebih mahal jadinya ketim-
bang elpiji...

Iya, sebenarnya gas itu sumbernya sama dari gas bumi. 
Kemudian ada yang jadi elpiji, ada yang jadi LNG, dan 
ada yang jadi CNG. Tergantung prosesnya. Misal gas 
bumi diproses diambil metannya, didinginkan pada –160 
derajat, maka jadilah LNG. Itulah LNG yang pakai tanker 
di Selat Malaka. Dan ketika dia menetas, bentuk gas 
aslinya 600 kali dari itu. 

PGN selalu bilang gas ini sebagai energi yang 
baik. Sebenarnya apa yang diharapkan PGN dari 
kampanye itu?

Begitu gas diterima baik untuk industri, rumah tangga, 
transportasi, UKM, saat gas mulai digunakan, akan mem-
bawa kebaikan. Kebaikannya kesehatan, lingkungan yang 
baik, kenyamanan penggunaan, kemudahan, kebersihan, 
dan lain-lain. Dan akhirnya mengangkat kualitas hidup 
kita semua. Jadi energi baik ini panjang. Kita bisa sam-
paikan berawal dari gas bumi. Makanya kita ingin gas ini 
sebanyak-banyaknya dinikmati. (yermia riezky)


