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Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) dengan

CCTDA (China Coal Transportation and Distribution), Rabu (25/11)

menandatangani kerjasama untuk peningkatan ekspor batubara

dari Indonesia ke Tiongkok. Kesepakatan ini dilaksanakan dalam

acara “China-Indonesia Coal Procurement Matchmaking

Meeting” yang diselenggarakan secara virtual dimana delegasi

Tiongkok mengikuti acara tersebut di kota Nanning, Provinsi

Guangxi sedangkan delegasi RI di Jakarta.

Acara ini dibuka oleh sambutan dari perwakilan kedua pihak.

Pertama oleh Mr. Peng Gang, Direktur Jenderal Departemen

Urusan Asia, Kementerian Perdagangan RRT, kemudian sambutan

dari pemerintah RI disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang

Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Selain itu, Duta

Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RRT untuk RI Mr. Xiao Qian, dan

Duta Besar Berkuasa Penuh RI untuk RRT dan Mongolia Djauhari

Oratmangun yang menyaksikan secara virtual kesepakatan

kerjasama ini.
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Penandatanganan kerjasama antara APBI dengan CCTDA juga dihadiri oleh anggota APBI yang menjadi eksportir batubara
ke RRT yaitu Adaro, Bukit Asam, Kideco, Indo Tambangraya Megah, Multi Harapan Utama, Berau dan Toba Bara. Turut
hadir pula perwakilan dari Kedutaan RRT, serta CNCA (China National Coal Association) asosiasi pertambangan batubara
Tiongkok yang juga telah menandatangani kesepakatan bersama APBI di Jakarta tahun 2019 yang lalu.

Kerjasama ini diinisiasi oleh pemerintah kedua negara di mana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi RI sejak beberapa bulan lalu menjajaki peluang dengan pemerintah RRT dengan difasilitasi oleh Kedubes RRT di
Jakarta. Pertemuan langsung tingkat tinggi wakil dari kedua pemerintahan juga telah dilaksanakan beberapa waktu lalu di
Tiongkok. Upaya ini merupakan langkah konkrit pemerintah RI dan RRT dalam merayakan 70 tahun hubungan diplomatik
kedua negara.

Langkah inisiatif dari APBI ini bertujuan untuk menyepakati kebijakan pasokan jangka panjang ekspor batubara. Selain itu
juga untuk memfasilitasi para produsen batubara di Indonesia dengan pihak pembeli di RRT dan meningkatkan
perdagangan bilateral kedua negara dilaksanakan beberapa waktu lalu di Tiongkok. Upaya ini

2

November 2020

www.                        .org

-sebut bernilai USD 1,46 miliar atau senilai Rp20,6 T yang merupakan bagian dari kesepakatan untuk meningkatkan
kerjasama antara kedua negara untuk mencapai volume perdagangan batubara 200 juta ton di tahun 2021.

Adapun untuk kerjasama antara APBI dengan CCTDA ini terdapat sejumlah pembahasan penting lainnya seperti
kesepakatan jumlah volume ekspor Indonesia ke RRT untuk tahun 2021. Ketua APBI, Pandu Sjahrir mengingatkan pula
dalam pokok kerjasama terkait kuantitas target ekspor batubara dari Indonesia akan ditinjau setiap tahunnya. Dalam
kerjasama ini juga diperlukan penetapan indeks harga yang dapat dinegosiasikan secara berkala sebagai harga acuan
impor batubara ke RRT dari Indonesia. Kesepakatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku industri batubara
dalam kepastian ekspor batubara ke RI ke Tiongkok sehingga akan menjadi sentimen positif dalam mendukung pemulihan
ekonomi nasional Indonesia.

Sementara itu, Djauhari Oratmangun yang mengikuti kegiatan ini dari Provinsi Hainan Tiongkok menjelaskan bahwa
berdasarkan data Kepabeanan Tiongkok, total ekspor Indonesia ke Tiongkok untuk produk Batubara, khususnya HS 2702,
HS 2701 dan HS 2704, untuk periode Januari – September 2020 mencapai USD 4,9 miliar, menurun dibandingkan dengan
total ekspor tahun 2019 dalam periode yang sama, sebesar USD 5,8 miliar. Meskipun pada tahun ini terjadi penurunan
diakibatkan oleh pelemahan permintaan akibat Pandemi Covid-19, ia meyakini masih banyak peluang kerja sama
Indonesia dan RRT di bidang batubara yang dapat digali dan terus dikembangkan.

merupakan langkah konkrit pemerintah RI dan RRT dalam merayakan 70 tahun
hubungan diplomatik kedua negara.

Langkah inisiatif dari APBI ini bertujuan untuk menyepakati kebijakan pasokan
jangka Panjang ekspor batubara. Selain itu juga untuk memfasilitasi para
produsen batubara di Indonesia dengan pihak pembeli di RRT dan meningkatkan
perdagangan bilateral kedua negara.

Dalam pidatonya, Menko Maritim dan Investasi mengapresiasi kerjasama ini
sebagai salah satu langkah dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia pasca
dampak pandemi Covid-19. Menko Luhut juga menegaskan bahwa Indonesia
saat ini sedang menggalakkan program hilirisasi yang merupakan langkah maju
untuk membantu perekonomian dan mendorong energi hijau. Sehingga
kebijakan hilirisasi batubara ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang investasi
bagi investor dari Tiongkok yang dikenal sudah sangat maju dalam penguasaan
teknologi pengolahan batubara termasuk gasifikasi.

Dalam kerjasama yang ditandatangani oleh Ketua Umum APBI Pandu Patria
Sjahrir dan mitranya dari CCTDA Liang Jia Kun bersepakat untuk
menandatangani pembelian kontrak batubara untuk tahun 2021, serta
berkomitmen untuk mengimplementasi isi kontrak tersebut. Jangka waktu
kerjasama ini sendiri berlangsung selama 3 tahun. Nilai kesepakatan antara
perusahaan-perusahaan yang hadir pada saat penandatanganan kerjasama ter-



Pada kesempatan tersebut, pihak KJRI menyampaikan
informasi terkait proyek pembangunan pembangkit listrik
2 x 260 MW salah satu perusahaan BUMN di Pakistan
yang di rencakan akan selesai di Desember 2021,
dengan performance test di akhir tahun ini. Adapun nama
perusahaan PLTU yang saat ini membutuhkan impor
batubara dari Indonesia adalah Jamshoro. Proses
pembangunan PLTU dikerjakan di lokasi yang berjarak
sekitar 2 jam dari kota Karachi. Kebutuhan impor batubara
untuk Jamshoro diperkirakan mencapai 4000 ton per
tahun dengan jenis GAR 5300-5700, yang nantinya akan di
blend dengan batubara local di Jamshoro yang berkisar di
GAR 2000-3000.

Pada pertemuan tersebut, pihak KJRI Karachi diwakili oleh
Ibnu Sulhan selaku Vice Consul Trade and Economic
Affairs dan Ade Pranajaya selaku Staff of Economic Affairs
and Information& Social-Cultural Affairs. Sementara itu

APBI yang diwakili oleh Tulus Situmeang dan Yessymaya
Faiz ikut berdiskusi tentang peluang tersebut. Salah satunya
tentang wacana pemerintah setempat untuk mewajibkan
sistem pengiriman barang melalui metode CNF (Cost and
Freight). Padahal sejauh ini proses pengiriman tersebut
dapat menjadi kendala dalam keselamatan bertransaksi.

Sebagai tindaklanjut dari pertemuan tersebut, APBI
bekerjasama dengan KJRI Karachi untuk mengadakan
Webinar dan/atau virtual meeting yang menghadirkan
produsen batubara Indonesia, pengguna/importir batubara
di Pakistan, analis, dan pihak pemerintah dalam hal ini
Direktorat Jenderal Minerba, KESDM, serta perwakilan
pemerintah dari negara Pakistan. Hal ini guna melakukan
perkenalan antar perusahaan lebih dalam (b2b
meeting) serta saling bertukar informasi mengenai
kebijakan di negara masing-masing khususnya terkait
ekspor impor komoditas batubara.

Dalam acara virtual yang juga dihadiri oleh perwakilan dari beberapa perusahaan produsen batubara nasional, Ketua
Umum APBI Pandu Sjahrir mengapresiasi dukungan dari pemerintah dalam mendorong kerjasama perdagangan dan
investasi di sektor industri batubara yang merupakan industri yang berkontribusi signifikan tidak hanya bagi penerimaan
negara tetapi juga bagi ketahanan energi nasional. Dengan kerjasama ini, produsen batubara nasional optimis menatap
tahun 2021 meskipun pasar batubara global diperkirakan belum akan pulih sepenuhnya seperti di level tahun 2018-2019.
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Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, pertemuan
perwakilan Konsulat Jenderal Karachi, Pakistan dengan APBI
berlangsung di kantor APBI Kuningan, Jakarta Selatan (3/11).
Pertemuan ini membahas tentang peluang kerjasama batubara
antara Pakistan dengan Indonesia. Sejauh ini batubara menjadi
komoditas barang impor kedua terbesar yang dibutuhkan negara
tersebut untuk beragam kebutuhan termasuk pembangkit listrik.

KJRI Karachi Pakistan, 
Courtesy Call ke APBI

Pertemuan Indonesia-India JWG on Coal ke-5

India sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan ke-5 ini, dipimpin oleh

Mr Vinod Kumar Tiwari, Additional Secretary of Ministry of Coal of Government

of India, & delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Jonson Pakpahan, Direktur

Penerimaan Minerba dengan anggota delegasi terdiri atas perwakilan dari KBRI

di New Delhi, unit eselon 1 di KESDM, Kemen. Luar Negeri, Kemenko

Perekonomian, Kemenko Maritim & Investasi, Kemen. Perdagangan, Asosiasi

Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dan beberapa Perusahaan Batubara.

Pada sesi B to B, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) bersama perwakilan pelaku usaha batubara

dipertemukan dengan Coal Consumers Association of India bersama perwakilan perusahaan konsumen batubara India.

Pada tahun 2019, impor batubara India dari Indonesia mencapai 60% dari total impor batubara India. Terkait demand

batubara di India pasca covid-19, menurut konsumer batubara India bahwa permintaan diprediksi kembali normal bahkan

lebih tinggi pada tahun 2021-2022. Sebaliknya concern India atas kebijakan Indonesia terkait DMO maupun

pengembangan PNT batubara, disampaikan bawah saat ini ekspor dari Indonesia ke India masih berjalan normal

mengingat konsumsi domestik Indonesia masih rendah.



Ditjen Minerba dibawah Direktorat Pembinaan Program Mineral

dan Batubara, mengundang APBI (17/11) secara virtual untuk

membahas terkait dengan ketentuan DMO untuk tahun 2021.

Pimpinan rapat pada sore ini yaitu Cecep Moch. Yasin selaku

Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba menya

DMO Tahun 2021 Tetap 25% dan Akan Ada 

Sanksi Bila Melanggarnya

mpaikan terkait dengan ketentuan DMO tahun 2021 ini adalah HBA Khusus tetap berlanjut, Kewajiban DMO diwajibkan

untuk semua perusahaan dan Persentase minimal kebijakan DMO ini 25% dari produksi, Perusahaan yang tidak bisa supply

DMO akan dikenakan pembayaran kompensasi dan sanksi tambahan berupa pengurangan produksi bagi yang melanggar

kontrak dengan PLN serta Tidak ada reward bagi yang memenuhi DMO, Ada poin tambahan terkait pemenuhan DMO ini,

jika terjadi PT PLN mengalami kurangan pasokan dan/ atau tidak mendapatkan supply batubara maka pemerintah berhak

menunjuk minimal 3 perusahaan dengan kualitas batubara yang sesuai

Lalu Canberiansyah yang mewakili

ITM menyampaikan bahwa bagi

pembeli batubara diluar PLN mereka

siap untuk menanggung pajak

tersebut, sementara yang sampai

saat ini masih belum bisa menerima

pajak ini adalah PLN karena akan

mempengaruhi cost mereka dan

bahkan aka nada kemungkinan

pengenaan PPN khusus utk PLN akan

ada pembebasan (exemption).

Sementara itu terkait dengan status

barang kena pajak, Minerba

meresponi bahwa ini tetap berlaku

sebagaimana yang tercantum di UU

Ciptaker. Sementara itu Eddy

Nugroho yang mewakili MIFA

Bersaudara menyampaikan bahwa

perusahaan mereka memilik kalori

yang sangat rendah dan sangat sulit

untuk menyupply batubara untuk

DMO ini dan menanyakan apa tetap

akan dikenakan kompenasi atau

seperti apa

Terkait kompensasi ini pun minerba

akan dijalankan setiap tahun, tidak

diberlakukan secara per semester

seperti rancangan di tahun

sebelumnya. Maka kriteria

perusahaan yang tidak bisa supply

DMO akan tetap dikenakan sanksi.

Namun terkait dengan DMO ini pula

tidak ada reward bagi perusahaan

yang berhasil memasok DMO.

Setelah pertemuan ini, APBI pun

langsung berkoordinasi mengadakan

rapat anggota (24/11), maka dari

hasil rapat tersebut APBI akan

bersurat ke pemerintah dengan poin

bahasan terkait HBA khusus, patokan

DMO sebesar 25% bila dihitung dari

RKAB awal atau berdasarkan revisi

RKAB yang diberikan ESDM.

Sementara dari APBI sendiri

meresponi beberapa poin tersebut

seperti masukan dari Haryanto

Damanik selaku Wakil Sekjen APBI

menyatakan bahwa kondisi saat ini

oversupply listrik, usulan APBI agar

perhitungan kompensasi dapat

mempertimbangkan terpenuhi nya

DMO di tahun 2021, jika tidak ada

kekurangan maka usul untuk

menghapuskan pembayaran

kompensasi. Sementara untuk usulan

pembayaran kompensasi dimasukan

ke KepMen DMO 2021 yang dihitung

dari realisasi/aktual 2021.

Sementara dari Johnny Djajadi selaku

komite marketing dan logistic APBI

menyampaikan terkait dengan

bagaimana mekanisme pembayaran

kompensasi DMO serta terkait de

ngan bagaimana pemberlakuan

batubara sebagai barang kena pajak.
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Dua RPP Yang Menjadi Perhatian Khusus APBI

Setelah beberapa bulan setelah terbitnya UU Minerba dan belakangan denganterbitnya UU Cipta kerja perusahaan sangat

menantikan terbitnya turunan peraturan tersebut dalam bentuk PP. Memang sebelumnya APBI sudah memeberikan

masukannya terkait dengan PP tentang pembinaan dan pengawasan reklamasi dan pascatambang (sebelumnya diatur

dalam PP 78/2010). APBI Bersama dengan IMA dan FRHLBT bersama memberikan masukannya ke Pemerintah (Ditjen

Minerba) di tanggal 6 November 2020. Masukan masukan tersebut terdapat 5 norma peraturan seperti perusahaan

sangat menantikan terbitnya turuna peraturan tersebut dalam bentuk PP. Memang sebelumnya APBI sudah memeberikan

masukannya terkait dengan PP tentang pembinaan dan pengawasan reklamasi dan pascatambang (sebelumnya diatur

dalam PP 78/2010)
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bahwa surat tersebut sedang dipertimbangkan kembali oleh
Kementerian Keuangan dan sesegara mungkin akan dilakukan
revisi. Sedangkan Jul Seventa dan Ali Mardi pun memberikan
pengetahuan yang sangat baik bagi para peserta baik secara
teoritis, matematis dan secara teknis.

Tidak sampai disitu saja perjuangan APBI, pada tanggal 2 Desember
pun rencananya DJP akan melakukan sosialisasi terkait dengan
cluster perpajakan batubara dalam UU Cipta Kerja, dan ini
merupakan kesempatan baik untuk berdiskusi langsung dengan DJP

Beberapa hari berselang, DJP mengeluarkan Surat Pemeberitahuan No. S-
2249/WPJ.19/KP.01/2020 terkait dengan Pemberitahuan Pemberlakuan
Batubara Sebagai Barang Kena Pajak. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa
mulai tanggal 2 November 2020, batubara merupakan Barang Kena Pajak atau
BKP. Namun dengan diberlakukannya peraturan ini bagi anggota APBI
terutama perushaan PKP2B Generasi ke 3 sudah tidak masalah lagi, karena
bagi mereka hal ini sudah mereka terapkan sejak lama dan ini bukan masalah
bagi mereka. Sementara untuk anggota APBI generasi 1A tidak terlalu
berpengaruh karena barang kena pajak tersebut bisa dikreditkan, namun
untuk generasi 1B itu yang tadinya tidak bisa mengkreditkan barangnya maka
sekarang bisa dilakukan apabila batubara menjadi barang kena pajak. Apabila
tujuannya ini untuk meningkatkan pendapatan negara maka sepertinya
penerimaan negara pun akan turun melihat hal ini.

Melihat urgensi tersebut, maka APBI mengadakan Indonesian Coal Roundtable
– Tax Series yang membahas tentang cluster perpajakan dalam UU Cipta Kerja.
Dimana dalam webinar tersebut APBI mengundang Yustinus Prastowo selaku
Staff Khusus Menteri Keuangan, Ali Mardi selaku Tax Partner Deloitte
Indonesia dan Jul Seventa selaku Head of Tax Division Adaro Energy. Dalam
sambutannya Yustinus Prastowo memberikan gambaran terkait pemberlakuan
batubara sebagai BKP dan juga beberoa kali anggota menayakan terkait
dengan surat yang diterbitkan DJP, terkait surat tersebut, beliau menyatakan

Keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dengan lahan yang sudah direklamasi, Batasan maksimal lubang bekas
tambang akhir dan frame work pengelolaan lubang bekas tambang akhir, .Program pelaksanaan Reklamasi pada kegiatan
penambangan di laut, .Pendefinisian dan penguatan konsep Reklamasi bentuk lain, Perubahan dokumen Reklamasi dan
rencana Pascatambang, Kewajiban pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100% ,
Reklamasi dan/atau Pascatambang pada WIUP atau WIUPK yang diciutkan, dikembalikan, dan/atau diusahakan Kembali,
Persyaratan bank penampung dana Jaminan Reklamasi dan dana Jaminan Pascatambang yang dapat memberikan
layanan pemantauan, database-sharing bagi Pemerintah Pusat, Pengelolaan Rekening Reklamasi dan Pascatambang yang
menampung dana Jaminan Reklamasi dan dana Jaminan Pascatambang yang ditempatkan menjadi milik Pemerintah
Pusat serta denda sanksi administrative, Penggabungan rencana Reklamasi ke dalam rencana Pascatambang serta
penempatan Jaminan Pascatambang, Penguatan koordinasi pada saat penyerahan lahan Pascatambang untuk
keberlanjutan lahan Pascatambang dan pemenuhan kewajiban phase-out regulasi sektor lain , Pengelolaan data dan
informasi Reklamasi dan Pascatambang untuk keperluan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif, berbasiskan
data spasial, serta memenuhi tuntutan keterbukaan informasi publik , .Pengenaan sanksi administratif baru sesuai UU
yaitu pengenaan denda. Itulah poin poin yang sudah dilayangkan untuk Ditjen Minerba sebagai poin masukan dari APBI,
IMA dan FRHLBT.

Selanjutnya yang menjadi topik penting lainnya ialah setelah terbitnya UU Cipta kerja ialah dilangsir media tanah air,
pemerintah dilaporkan akan segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) perlakuan perpajakan dan/atau
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pertambangan batu bara. Menanggapi hal tersebut, APBI-ICMA
beberapa kali mengadakan pertemuan dengan anggota untuk membahas terkait isu ini, bahkan APBI pun sudah
beraudiensi secara daring dengan Ridwan Djamaluddin selaku Direktur Jenderal Minerba untuk membahas hal ini, dan
APBI pun telah mengirmkan surat secara resmi terkait hal ini.



26th Coaltrans Asia

Pada tahun ini acara digelar di bulan November, tepatnya tanggal 23-25 November dan diikuti oleh lebih dari 1200
delegasi dari seluruh dunia. Pada kesempatan hari pertama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif dan
Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto berkesempatan hadir untuk menyampaikan keynote speech pada pembukaan
26th Coaltrans Asia dan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum APBI-ICMA, Pandu Sjahrir. Sejumlah jajaran dari
Kementerian Perdagangan turut hadir serta Kementerian ESDM yang dihadiri oleh antara lain Dirjen Minerba, Ridwan
Djamaluddin, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Sujatmiko dan Muhammad Wafid selaku Direktur Pembinaan
Program Mineral dan Batubara.

Hari pertama di tutup dengan kegiatan Evening Reception dalam tema “Reflections 2020” dimana pada umumnya
adalah acara yang di organisir oleh APBI-ICMA. Dalam acara sore ini, pihak APBI-ICMA yang diwakili oleh Hendra Sinadia
yang mewakili Ketua Umum, berkesempatan memberikan sambutan sekaligus membuka acara tersebut. Kemudian
dilanjutkan oleh pemberian pengharagaan kepada 3 perusahaan anggota APBI-ICMA antara lain, Indo Tambangraya
Megah yang mendapatkan ESG & Sustainability Award, Bukit Asam yang meraih Promoting Workplace Diversity
Award dan yang terakhir Adaro Energy yang mendapat Charity and Community Impact Award.
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Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perhalatan
Coaltrans Asia yang biasa di gelar di Nusa Dua, Bali,
untuk kali pertama harus digelar secara virtual demi
menghindari penyebaran Covid-19 serta menjaga
protokol kesehatan seluruh peserta, pembicara, dan
panitia.

Sebagaimana diketahui, kegiatan Coaltrans Asia adalah
bentuk Kerjasama antara APBI-ICMA dan Coaltrans
Conferences yang sudah terjalin lebih dari 10 tahun lalu.

BEM Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim

Indonesia Makasar (14/11) mengadakan Webinar

Orientaring 2020 dengan mengangkat tema Peran

Mahasiswa & Masa Depan Sumber Daya Alam

Indonesia Terhadap Ancaman Omnibus Law Ciptaker.

Acara ini mengundang beberapa pembicara seperti Dr.

H. Zakir Sabara selaku Dekan Fakultas Teknologi

Industri UMI, Dr. Rizal Ramly selaku Pakar Ekonomi

dan Politisi, Ir. Setyawati Yani selaku Wakil Dekan I

Fakultas Teknologi Industri UMI dan Hendra Sinadia

selaku Direktur Eksekutif APBI

Partisipasi APBI Dalam
Kegiatan Kemahasiswaan

Maksud dan tujuan dari Webinar ini adalah untuk mengetahui seperti apa peran mahasiswa serta bagaimana nasib

sumberdaya alam Indonesia terhadap Undang-undang Cipta Kerja ini. Maka itu Hendra Sinadia membawakan topik

seputar Prospek & Tantangan Industri Pertambangan Batubara Nasional Pasca diundangkannya UU Minerba & UU Cipta

Kerja. Dalam paparannya tersebut Hendra melihat masa depan terkait perusahaan perusahaan PKP2B, lalu melihat

bahwa proyeksi produksi batubara kedepan, ekspor dan kebutuhan batubara untuk kebutuhan domestik ini masih

menjanjikan sedangkan arah hilirisasi batubara kedepan ini juga semakin didorong oleh pemerintah.

Melihat hal ini,Industri pertambangan batubara masih diproyeksikan menjanjikan maka itu peran mahasiswa masih

berdampak besar dalam industri pertambangan khususnya batubara ini, setidaknya masih ada lapangan kerja kedepan

bagi mereka jika mereka setelah mereka lulus dari pendidikan sarjana mereka.
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