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Pemerintah Meminta Harga Batubara 

Khusus Untuk Industri Semen

Beberapa minggu belakangan ini beredar isu kencang terkait dengan industri semen

yang menginginkan harga batubara khusus akibat lonjakan harga batubara yang

signifikan. APBI-ICMA sendiri sempat beberapa kali diundang oleh Ditjen Minerba

untuk membahas terkait dengan isu ini. Pertama kali APBI diundang oleh Ditjen
Minerba yang diwakili oleh Sujatmiko selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan

Batubara pada tanggal 21 Oktober. Pada kesempatan pertama iniAPBI yang diwakili

oleh Sekertaris Jenderal lebih banyak mendengarkan yang diutarakan oleh

Pemerintah terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh Industri semen.

Pada kesempatan kedua tepatnya 5 hari berselang, tanggal 26 Oktober APBI kembali

diundang oleh Ditjen Minerba bersamaan dengan Asosiasi Semen Indonesia (ASI).

APBI diwakili oleh Sekjen beserta Komite Marketing pada kesempatan ini APBI pun

hanya mendengarkan apa yang diutarakan oleh pihak ASI dan pada saat ini pula
muncul ide tentang penetapan harga sampai dengan 31 Maret 2022. APBI pun tidak

memberikan pemaparan apapun dan hal ini sangat berbeda dengan proses saat

penetapan harga khusus untuk PLN.

Sebelum undangan kedua itu APBI juga sempat mengirimkan email ke seluruh

anggota utama pada tanggal 22 Oktober untuk meminta masukan atas draft surat

yang akan dikirmkan secara resmi ke Pemerintah terkait. Pada tanggal 27 Oktober

APBI telah mengirimkan surat penyampaian masukan pengaturan harga batubara

untuk industry semen ke Ridwan Djamaluddin selaku Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara.
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Dari kurun waktu 2005-

2020 hanya 3 kali rata-

rata harga index NEWC 

berada diatas 100 USD/ 

ton. Sementara HBA pun 

sempat mencatat rata-

rata diatas angka 100 

USD/ton pada tahun

2011 dan sempat

mencatat rata-rata 

diangka 98 USD/ton 

tahun 2018. Dimana 

pada tahun tersebut

industri semen pun 

masih daapt bertahan.

Info Penting

Isi dalam surat pada dasarnya APBI meminta Pemerintah untuk mengkaji usulan ini lebih dalam lagi. Intinya APBI berusaha

untuk memberikan masukan ke Pemerintah dan selain itu juga berusaha memberikan pandangan melalui media cetak

maupun elektronik yang sebelumnya didominasi oleh ASI dengan pernyataan-pernyataan yang dialami oleh industri

semen akibat lonjakan harga batubara.

Adapun beberapa pertimbangan yang APBI berikan baik ke Pemerintah dan ke media terkait dengan usulan penetapan

harga khusus ini ialah :

• Penetapan harga kusus untuk industri semen tidak dapat disamaratakan dengan sektor kelistrikan nasional yang

digunakan seluruh masyarakat Indonesia. Sementara industri semen dikelola oleh pihak swasta yang peruntukannya

hanya 27% pada Juni 2021 untuk infrastruktur dan program strategis nasional, sementara sisanya digunakan untuk

retail (termasuk properti serta ekspor). Namun jika digunakan untuk ekspor, maka hal ini bertentangan dengan PP No.

34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

• Dengan diberikan subsidi harga batubara kusus pada industri semen akan berpengaruh

kepada penerimaan negara baik dari sektor pajak dan non pajak.

• Sementara jika mengacu pada rata-rata harga index Newcastle dan HBA, volalitasnya

sangat tinggi dan tidak dapat bertahan dalam waktu setahun dan sangat bergantung pada

kondisi global.

• Industri semen tahun 2021 ini masih mengalami oversupply, dengan kondisi tersebut dan

kenaikan sementara harga batubara harusnya pelaku industri semen dapat mengambil

strategi bisnis perusahaan masing-masing.

• Dalam upaya pemenuhan DMO sektor batubara, kandungan spesifikasi barubara yang

dibutuhkan oleh industri semen sangatlah fleksibel bila dibandingkan dengan yang

dibutuhkan oleh sektor kelistrikan. Sementara itu, masih banyak produsen batubara yang

secara spesifikasi tidak bisa memasok batubaranya ke kelistrikan nasional, yang sedianya

bisa ditampung oleh industri semen.

APBI saat ini sedang berusaha menyiapkan kajian terkait dengan usulan usulan ini untuk

menguatkan statement tersebut.
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-ri pengurus komite yang terkait

lingkungan dan beberapa perwakilan

anggota perusahaan.

Dalam kesempatan tersebut Lana Sari

mengupdate beberapa isu yang

sedang ditangani oleh DTL. Saat ini

pihak Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara sedang berkoordinasi de-

-ngan Lana Saria selaku Direktur

Teknik dan Lingkungan DJMB melalui

daring pada 19 Oktober 2021.

Pada pertemuan daring ini menjadi

kesempatan bagi APBI-ICMA untuk

memperkenalkan beberapa jajaran

kepengurusan di periode 2021-2024

sebagian besar peserta yang hadir da-

-ngan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KHLK) perihal
terbitnya omnibus law yang terdapat
beberapa aturan yang beririsan.
Sesuai amanat dalam Undang-Undang
No. 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja tercantum ketentuan perizinan
yang semula wewenang pemerintah
daerah saat ini menjadi kewenangan

Pertemuan APBI-ICMA Dengan
Dirtekling Minerba Terkait Update Isu
Lingkungan

Sehubungan dengan adanya beberapa kebijakan
terkait lingkungan di industri pertambangan batubara
yang memerlukan perhatian, khususnya terkait
Jaminan reklamasi & pascatambang, penyelenggaraan
tata ruang terkait pengalihan izin dari daerah ke pusat,
maka APBI berinisasi memohon waktu beraudiensi de-



Komisi IV DPR RI telah
mengundang Rapat
Dengar Pendapat Umum
(RDPU) beberapa
Asosiasi terkait dengan
RUU ini (16/9). 

APBI dan IMA menjadi
salah satu asosiasi yang 
diundang dalam RDP 
tersebut

Setelah dari pertemuan
Tersebut APBI sudah
menyampaikan beberapa
poin penting ke komisi IV 
dalam bentuk format PPT 
sesuai permintaan
Komisi IV DPR RI.

Info Penting

3www.                        .org

-gan kegiatan reklamasi yang dapat
dijadikan pengurang emisi dari sektor
pertambangan.

Poin utama yang disampaikan ialah
terkait ketentuan penempatan
jaminan reklamasi (jamrek) yang saat
ini menggunakan 3 (tiga) sistem yaitu:
deposito, bank garansi dan tabungan
bersama. Sebagian besar yang
digunakan oleh perusahaan adalah
sistem bank garansi. Namun, system
bank garansi dalam pelaksanaannya
sulit dikendalikan karena dana bisa
otomatis cair ke perusahaan
tanpa approval Dirjen Minerba
terlebih dahulu.

Selain itu, dalam sistem bank garansi
masih banyak perusahaan yang tidak
memperpanjang masa garansi
meskipun sudah diingatkan. Karena
pada prinsip dalam jamrek
pengembalian uang ke perusahaan

Berkaitan dengan FABA saat ini
terkendala di Ditjen Ketenagalistrikan
yang berwenang mengurusi power
plant batubara. Secara peraturan
sudah ditetapkan bahwa FABA
dikeluarkan dari kategori Limbah B3,
namun perizinan untuk
pemanfaatannya masih terbilang
sulit.

Disamping itu, Lana Saria juga
memberikan update terkait terbitnya
aturan pajak karbon yang diinisiasi
oleh Kementerian Keuangan, dari sisi
DJMB pihaknya sudah memberikan
masukan dan pandangan agar aturan
pajak karbon dapat
mempertimbangkan upaya pelaku
usaha pertambangan yang sudah
patuh menerapkan kaidah
pertambangan yang baik, juga
mempertimbangkan jumlah emisi
yang dikeluarkan dari kegiatan
pertambangan perlu diimbangi de-

berdasarkan persetujuan dari Dirjen
Minerba. Maka, atas masukan dari
beberapa lembaga (BPK, Inspektorat
Jenderal Minerba, Bank Indonesia)
akan dibuatlah aturan penempatan
baru yaitu, ketentuan jamrek hanya
menggunan sistem deposito atau
giro, (sistem bank garansi dan
tabungan bersama ditiadakan).

Beberapa anggota APBI
menyampaikan masukan dalam
sistem deposito agar dilakukan
percepatan sistem evaluasi, supaya
angka akumulatifnya tidak terlalu
besar, sehingga tidak ada potensi
menggangu cash flow perusahaan.
Dirtekling merespon bahwa akan ada
aturan turunan dalam bentuk
Peraturan Menteri atau Peraturan
Pemerintah (PP) yang akan memuat
ketenuan simulasi dan insentif
tertentu setelah penilaian reklamasi
dilakukan.

pemerintah pusat untuk mempercepat izin berusaha. Kemudian dalam agenda pertemuan antara pihak DJMB dengan
KLHK, pihak Dirjen Minerba akan berkoordinasi terkait penyelesaian kendala AMDAL.

Selain itu, Ditjen Minerba sedang menangani beberapa perusahaan yang daerah izinnya ada penambangan tanpa izin
(PETI) sehingga perlu bantuan Polres/Bareskrim, minerba semaksimal mungkin mencari solusi dari kendala atau aturan
yang tumpang tindih. Selain itu, adanya tuduhan Pemerintah memberikan izin apalagi jika LSM sudah bicara, tanpa
melihat adanya kepatuhan reklamasi tertutup. Adanya Humas pun belum bisa mengangkat. Ada satu LSM yang kencang
dalam mengkritik. Dalam hal ini pihak Minerba sudah berupaya mengadakan konsultasi publik.

Sehubungan dengan adanya revisi UU Konsevasi dan Keanekargaman Hayati (KKH), APBI dan
IMA bermaksud mendapatkan pandangan apakah ada perusahaan anggota yang memiliki izin
dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) atas penggunaan kawasan suaka alam dan
blok inti kawasan pelestarian alam. Hal yang dibahas dalam pertemuin ini lebih mengacu pada
Draft RUU Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (KKH) per tanggal 24 Mei 2021 dimana
dalam pasal 106 draft tersebut terdapat ketentuan pada ayat 1 dan 2.
• Di ayat 1 disebutkan bahwa pemanfaatan ekosistem sebegaimana dimaksud dalam 102,

dapat dilakukan pada semua Kawasan kecuali Kawasan suaka alam dan blok atau zona inti
Kawasan pelestarian alam.

• Dalam ayat 2 tersebut menyatakan bahwa Kawasan suaka alam dan blok atau zona inti
Kawasan pelsestarian alam sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat dimanfaatkan
untuk kegiatan penelitan dan pendidikan

Oktober 2021

APBI & IMA Membahas Terkait
Draft RUU Perubahan UU No. 5 
Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam dan 
Ekosistemnya
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Pertemuan ini (18/10) terkait dengan permintaan Ombudsman RI (ORI) yang sedang melakukan kajian sistemik dalam

rangka pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan judul “Tata Kelola dan Pengawasan

Integratif Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)”.

ORI bermaksud melakukan pembahasan tahap akhir kajian sistemik tersebut, sekaligus melakukan permintaan data dan

informasi secara langsung kepada APBI terkait dengan IPPKH.

Rapat Pembahasan Draft RPermen Tentang
Lahan Basah Buatan / Constructed Wetland

Pertemuan Ombudsman RI dengan APBI-ICMA 
Permintaan Informasi terkait IPPKH

APBI menghadiri rapat virtual (28/10) yang diadakan oleh
Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan (PPKL) KLHK. Rapat ini dipimpin oleh Sigit
Reliantoro selaku Plt. Direktur Jenderal PPKL. APBI diwakili
oleh Komite Lingkungan bersama dengan API-IMA,
FRHLBT dan FKPLPI. Agenda utamanya membahas
penyusunan rancangan Peraturan Menteri LHK tentang
Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan
Pertambangan Menggunakan Metode Pengolahan Air
Limbah Lahan Basah Buatan, yang sebelumnya tercantum
dalam Permen LHK No. 5/2014.

Terkait agenda dalam rapat tersebut APBI sendiri
memberikan masukan dan pandangan yang salah satunya

sebaiknya tidak dijadikan sebagai Peraturan Menteri tetapi
hanya sebagai petunjuk teknis seperti metode penetralan
air asam yang lain.

Pertimbangan lainnya yang disampaikan oleh APBI adalah
perlunya lahan yang luas untuk bisa pengendalian debit air
yang sesuai dengan waktu retensi agar terjadi proses
netralisasi. Selain itu, mengenai baku mutu air limbah
tambang tidak perlu memasukkan parameter BOD dan COD
dimana ini merupakan untuk limbah domestik organik.
Masukan terakhir yang disampaikan terkait dengan TSS,
APBI memohon agar TSS jangan diturunkan. Memang
banyak perusahaan yang TSSnya sudah rendah. Tapi potensi
accident lingkungannya masih besar sekali.

Tahun depan tepatnya 1 April 2022 akan diberlakukan tahap awal penerapan pajak

karbon untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara dengan

skema cap & tax dengan tarif sebesar Rp 30.000/ton CO2e, ketentuan tersebut

sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(UU HPP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penerapan pajak karbon akan dilakukan

secara bertahap serta diselaraskan dengan carbon trading sebagai bagian

dari roadmapgreen economy.

Pandu Sjahrir dalam sambutannya pada Webinar “Menelaah Legitimasi Demi

Pengurangan Emis” (19/10) sangat positif melihat Indonesia akan sebagai global

leader untuk penanganan perubahan iklim dan kemajuan Indonesia disektor energi.

Oleh sebab itu, sebagai Ketua Umum APBI-ICMA menilai peran organisasi sangat

dibutuhkan untuk mendukung dan turut mengambil andil dalam kelestarian dan

kesinambungan lingkungan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Rida Mulyana, Dirjen Ketenagalistikan KESDM -

APBI Dialogue Webinar “Menelaah
Legitimasi Demi Pengurangan Emisi”
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PEMANFAATAN EBT DALAM BISNIS 
BATUBARA

Oktober 2021

MEMPERKENALKAN ANGGOTA BARU APBI-ICMA
PT Bina Insan Sukses Mandiri

Produsen batubara yang berstatus IUP PMA sudah mendapatkan izin produksi sejak 2010,
Berlokasi di Kutai Barat, Kaltim. PT BISM sudah produksi batubara 3 juta ton/tahun dan memiliki
sertifikat CnC.

Alamat:
Gajah Mada No. 28, RT.019, Melak, Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Email: reporting@vmining.co.in
Link: http://www.apbi-icma.org/member-detail/538/pt-bina-insan-sukses-mandiri

bahwa saat ini Kementerian ESDM sedang menyusun skenario Net Zero Emission dengan prinsip peningkatan
pemanfaatan EBT, pengurangan energi fosil (salah satunya melalui retirement PLTU), pemanfaatan kendaraan listrik,
peningkatan pemanfaatan listrik dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS) untuk jangka panjang. “Uji coba
perdagangan emisi sudah mulai dilaksanakan melalui Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) pada bulan
September 2021 yang lalu” ujar Rida Mulyana.

Future Of Energy Week – The Economist

The Economist menggelar sebuah kegiatan webinar “Future of Energy Week”
(4-7/10). Acara tersebut menghadirkan lebih dari 50 narasumber dalam 20
sesi disksui, diikuti oleh lebih dari 4000 peserta dari 140 lebih negara. Agenda
utama dari 4 hari webinar tersebut, yaitu topik Hari-1 (decarbonization and
geopolitic), Hari-2 (security, renewable and cities), Hari-3 (policies, mobility and
finance), dan Hari-4 (consumer and skills).

Webinar Nasional Tempo Energy Day - Batubara 
Ramah Lingkungan
Direktur eksekutif APBI ikut berpartisipasi dalam sesi webinar
“Batubara Ramah Lingkungan” yang dilaksanakan oleh Tempo.co pada
tanggal 22 Oktober 2021 bersama-sama dengan narasumber lainnya,
yaitu Sujatmiko (Direktur Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba)
mewakili Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Suryo Eko Hadianto
Dirut PT Bukit Asam, dan Prof. Wahyudi Sasongko guru besar di Institut
Teknologi Bandung.

APBI dalam hal ini diwakili oleh Hendra Sinadia Direktur Eksekutif yang diundang sebagai narasumber di sesi diskusi soal
batubara dengan tema “Making Coal History” di tanggal 5 Oktober 2021 bersama dengan Rohit Chandra, Asisstant
Professor Indian Institute of Technology Delhi.

Dalam sesi ini dibahas peluang dan tantangan dari industri pertambangan batubara dalam menghadapi era pembangunan
rendah karbon. Perusahaan pertambangan batubara yang mengusahakan komoditas batubara sumber energi fosil yang 
termurah dituntut untuk mengurangi emisi karbon dalam kegiatan penambangannya.

http://www.apbi-icma.org/member-detail/538/pt-bina-insan-sukses-mandiri


SELAMAT BERTUGAS KEPADA KEPENGURUSAN APBI-ICMA PERIODE 2021-2024

6

secretariat@apbi-icma.org

+62-21 3001 5935 

+62-21 3001 2477

www.                        .org

Menara Kuningan Building ,1st Floor, Suite A, M & N

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5

Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

Secretariat Office

Follow & Subscribe us

Instagram  : apbi.icma

YouTube    : APBI - ICMA

ATAU

Oktober 2021

Struktur Organisasi

secara jelas dapat

dilihat melalui tautan

berikut ini : 

https://youtu.be/ogQ

rI7u0vdg
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https://www.linknet.id/industry/energy-and-resources?utm_source=ORG&utm_medium=Promo&utm_campaign=asosiasi-newsletter
https://www.linknet.id/industry/energy-and-resources?utm_source=ORG&utm_medium=Promo&utm_campaign=asosiasi-newsletter
https://youtu.be/ogQrI7u0vdg

