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ICRA Indonesia: Larangan Ekspor Mineral Mentah Memiliki
Dampak yang Terbatas

PT ICRA Indonesia (ICRA Indonesia) hari ini telah merilis sebuah komentar tentang dampak
larangan ekspor mineral mentah terhadap ekonomi. Poin-poin penting dalam komentar tersebut
adalah:
1. Larangan ekspor mineral mentah akan menyebabkan kenaikan harga secara bertahap untuk
mineral yang dilarang untuk ekspor ketika permintaan global pulih. Mineral yang saat ini berada
kondisi defisit dalam hal pasokan seperti timah dan nikel akan terus mengalami kenaikan harga.
2. Dalam jangka pendek, neraca perdagangan Indonesia akan terpengaruh sampai kekuatan
ekonomi mampu mengatasi penurunan ekspor mineral mentah dengan meningkatkan ekspor
lainnya/mengurangi impor. Rata-rata potensi penurunan ekspor mineral ini akan berkisar antara
USD 375-400 juta per bulan.
3. Larangan ini juga akan berdampak negatif terhadap penanaman modal asing (FDI) di bidang
pertambangan dalam jangka panjang karena dianggap merugikan. Namun demikian, FDI netto
kemungkinan tidak akan terpengaruh secara signifikan mengingat fakta bahwa kondisi ekonomi
di negara lain kurang mendukung sehingga investor tetap akan mengarahkan investasinya ke
Indonesia.
4. Secara keseluruhan, larangan ekspor mineral mentah akan memiliki dampak ekonomi yang
terbatas mengingat relatif kecilnya kontribusi mineral non-minyak terhadap PDB.
5. Ada beberapa variabel yang memerlukan kejelasan lebih lanjut dari pemerintah, termasuk
pelaksanaan berbagai ketentuan dalam larangan tersebut, arahan sehubungan dengan
pemutusan hubungan kerja (jika ada), arahan bagi penambang berskala kecil dan marjinal yang
mungkin tidak memiliki sumber daya untuk membangun fasilitas peleburan serta peraturan
lingkungan untuk fasilitas peleburan yang dipersyaratkan. Variabel-variabel ini bisa mengubah
besaran dampak larangan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Komentar tersebut secara lengkap dapat diakses di www.icraindonesia.com.
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