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Terbitnya Keputusan Menteri ESDM No.
267.K Tahun 2022 tentang Pemenuhan
Kebutuhan Batubara dalam Negeri

Keputusan Menteri Nomor: 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan

Kebutuhan Batubara dalam Negeri terbit pada tanggal 21 November lalu, tidak

lama berselang sejak Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengundang

APBI-ICMA serta produsen batubara dari berbagai jenis kalori untuk hadir dalam

agenda “Uji/Konsultasi Publik atas Perubahan Tarif Denda dan Dana

Kompensasi Batubara pada Kepmen ESDM 13.K/2022 dan PMMK 17/2022”

pada tanggal 18 November 2022 lalu.

Dalam agenda tersebut, APBI-ICMA pun berinisiatif untuk menampung barbagai

masukan pelaku usaha terhadap rencana perubahan peraturan tersebut.

Kemudian pada 14 Desember 2022 APBI-ICMA menggelar agenda “Bedah

Kepmen ESDM Nomor: 267.K/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara

Dalam Negeri tahun 2022” di Gedung PPSDM Geominerba Bandung. Agenda

tersebut menjadi forum diskusi antara Pemerintah dengan para pelaku usaha

untuk memahami peraturan tersebut agar dapat dilaksanakan secara baik

untuk kelancaran pasokan batubara dalam negeri.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ibu Dr. Lana Saria S.Si., dan Dr. Ing.

Tri Winarno S.T., M.T. selaku Direktur Pembinaan Program Mineral dan

Batubara hadir sebagai narasumber.
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Agenda “Bedah Kepmen ESDM No. 267.K

Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan

Batubara Dalam Negeri tahun 2022”

Urgensi dari terbitnya Kepmen 267.K/2022 karena KESDM

khususnya DJMB di evaluasi oleh lembaga terkait ekspor

batubara karena dinilai adanya potensi kerugian negara.

Lana Saria menyampaikan substansi pokok kewajiban

DMO 25% dari Rencana Produksi dalam Persetujuan

RKAB. Rencana Produksi mana yang paling tinggi atas RAB

awal dan RKAB revisi. Selain itu, dalam keadaan mendesak

Dirjen atas nama Menteri dapat memberikan penugasan

kepada IUP OP, IUPK, PKP2B dan IPP untuk memenuhi

pasokan DMO.

Poin-poin perubahan antara Kepmen ESDM 13.K/2022

dengan Kepmen ESDM 267.K/2022

Tri Winarno memberikan paparan terkait konsep BLU,
dengan Catatan Penghimpunan Dana Kompensasi yaitu
Penghimpunan dilakukan oleh BLU; Obyek pungutan semua
batubara yang dijual baik ekspor dan domestik, mekanisme
pemungutan dana diawal bersamaan dengan pembayaran
royalty.

Saat ini BLU masih berproses, regulasinya akan dalam
bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Pungutan dana
kepada perusahaan batubara dan ada penyaluran dana
kembali kepada perusahaan yang memasok batubara dalam
negeri. Apabila BLU nantinya terbit, maka tidak menutup
implementasi Kepmen 267.K/2022, jadi akan tetap
berjalan, karena untuk memastikan kepatuhan DMO.

Haryanto Damanik menyampaikan pasokan batubara
hingga akhir tahun ini kiranya sudah cukup terpenuhi.
Kemudian mengusulkan agar Kepmen 267.K/2022 tidak
berlaku surut, namun diberlakukan pada tahun 2023, hal ini
dengan mempertimbangkan azas keadilan bagi pelaku
usaha. Poin tersebut diantaranya adalah bahwa supply &
demand yang tidak seimbang, besaran sanksi denda yang
cukup besar sehingga dapat berdampak terhadap
keberlangsungan usaha, selain itu denda yang dikenakan
bisa melebihi dari harga jual serta terdapat disparitas harga.

APBI-ICMA meminta agar Pemerintah mengkaji kembali
terkait formulasi HBA karena akan berpengaruh terhadap
besaran HPB untuk menghitung denda dan tarif kompensasi
masing-masing perusahaan apabila perusahaannya tidak
memenuhi kebutuhan domestik.

Pada sesi diskusi yang dihadiri oleh sekitar 120 peserta yang
berasal dari Anggota APBI-ICMA dan beberapa Non-
Anggota APBI-ICMA ini terdapat masukan, seperti
keberatan terkait besaran denda yang ditetapkan sehingga
akan menggangu cashflow secara signifikan, menyarankan
agar cap USD 70 untuk PLN agar dikaji Kembali.
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Rapat Anggota APBI-ICMA

terkait Dana Kompensasi dan

Denda DMO

APBI-ICMA menyelenggarakan rapat
anggota terkait terbitnya Kepmen
ESDM Nomor
267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang
Pemenuhan Kebutuhan Batubara
Dalam Negeri, dimana terdapat
ketentuan Perubahan Tarif Denda dan
Dana Kompensasi Batubara.
Peraturan tersebut akan berdampak
kepada seluruh perusahaan terutama
kepada perusahaan yang tidak
memenuhi Domestic Market
Obligation (DMO)

Rapat yang diselenggarakan secara
virtual ini dipimpin oleh Haryanto
Damanik (Sekjen) didampingi Hendri
Tan (WKU), pengurus menyampaikan
upaya APBI telah mengirimkan surat
kepada Menteri ESDM dengan
concern antara lain;

1) Komitmen pelaku usaha untuk
mengutamakan pemenuhan
DMO.

2) Sanksi dan denda sangat besar
sehingga membebani keuangan
perusahaan yang akan
berdampak pada kelangsungan
usaha

3) Permintaan batubara domestic
lebih tinggi dibandingkan
pasokan suplai batubara

4) Beban kewajiban keuangan
perusahaan cukup besar karena
royalty yang ditanggung hingga
2x tarif. royalti apalagi setelah
kenaikan tarif royalti baik
pemegang IUP dan IUPK-KOP.

Selain itu juga meminta waktu
audiensi dengan MESDM agar dapat
berdiskusi langsung.

Dalam rapat anggota Hendri Tan
menjelaskan mengenai rencana
produksi menurut RKAB perlu
dicermati. Seharusnya DMO
mempertimbangkan realisasi serapan
domestik serta merujuk data aktual

Desember 2022

Oleh karena itu, kurang tepat apabila

besar DMO ditetapkan berdasarkan

rencana produksi ataupun realisasi

produksi tetapi terhadap realisasi

penjualan. Selain itu terkait

pengenaan PPh Badan yang

dikenakan bukan terhadap besaran

pendapatan tetapi merujuk kepada

nilai yang lebih tinggi antara HBA/HPB

vs harga jual.

FH. Kristiono (Komite Sustainability)

memaparkan bahwa perubahan tarif

denda dan kompensasi ini

memberatkan karena selisih

pembayaran kompensasi yang

ditetapkan. Selain itu, pertimbangan

penentuan HBA mana yang mau

diajukan kepada Pemerintah saat ini

harus dilihat dari sifat likuiditasnya,

yang mewakili kondisi pasar, dan

memiliki sumber yang banyak. HBA

sendiri pun menurut peraturan yang

berlaku dapat dilakukan review setiap

6 bulan sekali.

Berikut table yang mengilustrasikan

Perbedaan Denda dan Kompensasi

antara Kepmen ESDM 13/2022

dengan Kepmen ESDM 267.K/2022

Dalam sesi diskusi antar anggota

terdapat beberapa pandangan:

• Poin resiko yang perlu

dipertimbangkan bersama bahwa

pemerintah dapat melakukan

pelarangan ekspor apabila tidak

memenuhi penugasan.

• Perhitungan denda dan

kompensasi referensinya terhadap

market price yang ada, bukan HBA

aktual karena tidak merefleksikan

harga batubara di market.

• Apabila end user tidak mengambil

batubara dengan alasan apapun,

maka usulan dapat didispensasi

sebanyak volume tersebut.

• Dalam hal penugasan, yang perlu

dikritisi mekanisme penentuan

alokasi walaupun sudah

dialokasikan tetapi tidak

kekurangan batubara, agar tidak

jadi merugikan atau mengurangi

profit suatu perusahaan dengan

jumlah penugasan yang sekitar

40% DMO.

Dengan adanya beberapa

pandangan/masukan tersebut,

diharapkan Pemerintah dapat

mengevaluasi dan

mempertimbangkan kembali

peraturan tersebut.

Pasal 12 Kepmen 267 Tahun 2022

Pada saat Keputusan Menteri ini

mulai berlaku, pengenaan

kewajiban pembayaran dana 

kompensasi atau pengenaan

denda terhadap kekurangan

pemenuhan kebutuhan batubara

dalam negeri bagi seluruh

pemegang Izin Pertambangan

Batubara (mulai dari IUP 

Produksi, IUPK, PKP2B, dll) yang 

telah ditetapkan berdasarkan

Keputusan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor

13.K/HK.021/MEM.B/2022 

tentang Pedoman Pengenaan

Sanksi Administratif, Pelarangan

Penjualan Batubara ke Luar

Negeri, dan Pengenaan Denda

serta Dana Kompensasi

Pemenuhan Kebutuhan Batubara 

dalam Negeri dinyatakan tetap

berlaku sampai dengan

dipenuhinya kewajiban

pembayaran dana kompensasi

atau denda.

Info Penting
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Prof. Dr. Subroto Tutup Usia pada 20 Desember 2022

Diskusi Terbatas terkait Transisi Energi

Diskusi terbatas yang berlangsung pada Selasa (6/12)

agenda ini kerjasama antara APBI-ICMA dengan DALA

Institute yang merupakan sebuah lembaga penelitian yang

bergerak di bidang lingkungan. Agenda ini diselenggarakan

di Kantor APBI-ICMA dengan mengundang beberapa

anggota yang memiliki lokasi tambang di wilayah Sumatera

dan Kalimantan yang merupakan wilayah penghasil

batubara terbesar. Masing-masing dari perwakilan anggota

perusahaan tersebut yang hadir memberikan

pandangannya terkait potensi dampak yang ditimbulkan

dari kebijakan transisi energi serta tantangan kedepan bagi

perusahaan baik yang menjalankan diversifikasi usaha

maupun yang menjalankan kegiatan bisnis as usual dalam

masa transisi energi.

Topik pembahasan yang ini dibalut dengan format diskusi

interaktif, selain perspektif pelaku usaha terkait bisnis juga

menggali potensi dampak terhadap masyarakat di sekitar

tambang.

Segenap keluarga besar Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-

ICMA) berduka kehilangan tokoh besar yang berjasa bagi perkembangan

dunia energi dan sumber daya mineral di Indonesia, Prof. Dr. Subroto.

Menteri Pertambangan dan Energi selama dua periode (1978-1988)

tersebut meninggal dunia pada usia 99 tahun di Jakarta, Selasa 20

Desember 2022 sekitar pukul 16.25 WIB setelah sebelumnya menjalani

perawatan intensif di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta.

Prof. Dr. Subroto lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 19 September

1923. Setelah lulus dari Akademi Militer di Jogjakarta tahun 1948, beliau

juga menyelesaikan Master of Arts dari McGill University, Canada, tahun

1956, memperoleh gelar Doktor dari Fakultas Ekonomi Universitas

Indonesia tahun 1958 serta gelar Profesor dari Fakultas Ekonomi Universitas

Indonesia tahun 1965. Terakhir beliau juga memperoleh gelar Doktor Hono-

-ris Causa bidang Hukum dari University of Alaska Anchorage (UAA), Alaska, USA.

Di tingkat global, Prof. Dr. Subroto dikenal sebagai The Wise Minister Subroto from
Indonesia. Julukan yang diberikan karena kearifan serta visinya yang hati-hati dalam
pengelolaan minyak di kalangan negara-negara OPEC. Beliau juga piawai berdiplomasi
dan mampu meredam silang pendapat antarnegara OPEC, kala menjabat sebagai
Presiden Konferensi (1985-1985) dan Sekretaris Jenderal pada tahun 1988-1994. Prof.
Dr. Subroto juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, juga
tercatat sebagai salah satu tokoh yang ikut merancang blueprint pembangunan
perekonomian Indonesia. Bersama Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Emil Salim, Prof.
Dr. Moh. Sadli, dan Prof. Dr. Ali Wardhana, beliau menjadi anggota Tim Ekonomi untuk
pembangunan Indonesia di era awal Orde Baru.

Beliau juga Pendiri dan Ketua dari BIMASENA, Perkumpulan Masyarakat Pertambangan
dan Energi, Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Indonesian Institute of Energy
Economics (IIEE).

Sebelum menjabat sebagai

Menteri Pertambangan dan 

Energi, beliau juga pernah

menduduki jabatan sebagai

Menteri Transmigrasi dan 

Koperasi tahun 1971 - 1973 dan 

juga Menteri Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Koperasi tahun

1973 - 1978. Beliau juga bernah

menjabat sebagai Sekretaris

Jenderal Organization of the 

Petroleum Exporting 

Countries (OPEC) pada tahun

1988 - 1994.

Info Penting
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penyampaian arahan Presiden Republik Indonesia mengenai kebijakan Pemerintah ke depan. Pandangan dan arahan
tersebut sangat ditunggu oleh para pemangku kepentingan dan akan menjadi referensi, khususnya bagi pelaku industri,
investor dan kalangan dunia usaha dalam menentukan berbagai kebijakan maupun keputusan bisnis ke depan. Dinamika
perekonomian nasional sepanjang 2022 terus menunjukkan perbaikan meski disertai berbagai tantangan.

Berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik tidak terlepas dari respons sinergi kebijakan yang kuat antara Pemerintah, Bank
Indonesia dan otoritas terkait. Bauran kebijakan nasional yang ditempuh untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 dan
berbagai tantangan yang mengemuka telah mendorong optimisme bagi akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia.
Optimisme tersebut perlu dijaga untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan bangkit lebih kuat menuju
Indonesia Maju. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga dan memperkuat optimisme terhadap
momentum kebangkitanekonomi nasional, antara lain melalui PTBI 2022.

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) merupakan puncak high level event Bank

Indonesia yang telah diselenggarakan secara rutin sejak tahun 1969. Agenda utama

PTBI adalah penyampaian pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian

nasional, tantangan yang dihadapi dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan, serta

bara PLTU mulut tambang dalam rangka transisi energi. Kegiatan ini
merupakan rangkaian joint campaign produk kehutanan biomassa dari
multiusaha kehutanan pengelolaan hutan lestari, dekarbonisasi industri
dan kerja sama pelestarian hutan dan lahan dengan meningkatkan
kontribusi BUMN dan swasta dalam Rehabilitasi Mangrove Nasional.

Sebagaimana diketahui sejak tahun 2021, tim Pokja APBI-ICMA yang
diwakili oleh Ignatius Wurwanto, FH. Kristiono, dan Harry Darmawan turut
serta diundang dalam rangka pengembangan proyek biomassa ini.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama
Indika Nature, PLN, dan ITMG mendorong pemanfaatan biomass berbasis
kayu dalam transisi energi.

Saat ini, pemerintah berupaya untuk mempercepat transisi pemanfaatan
batubara untuk PLTU ke energi terbarukan dengan proposisi unik dari
tenaga terdistribusi biomassa sebagai co-firing agen. Kebutuhan Energi
Biomassa Berbasis Kayu ditargetkan sekitar 60 juta ton per tahun, dan saat
ini masih di bawah kapasitas.

Peluncuran Pilot Project Model
Kebijakan Kemitraan Pengusahaan
Biomassa dan Kerja Sama
Rehabilitasi Mangrove

Dalam rangka tindak lanjut implementasi
Model Kebijakan Kemitraan Pengusahaan
Biomassa dan Batubara, akan dilaksanakan
Peluncuran Pilot Project Kemitraan
Pengusahaan Biomassa dan Batubara kerja
sama pemerintah dengan BUMN dan swasta.
Pilot Project ini mendukung Pemanfaatan
Biomassa berbasis kayu sebagai cofiring batu-

https://conferences.coaltrans.com/event/1b21c6d8-3adb-44ba-82c6-1873b5495090/regProcessStep1
https://conferences.coaltrans.com/event/1b21c6d8-3adb-44ba-82c6-1873b5495090/regProcessStep1
https://conferences.coaltrans.com/event/1b21c6d8-3adb-44ba-82c6-1873b5495090/regProcessStep1
https://conferences.coaltrans.com/event/1b21c6d8-3adb-44ba-82c6-1873b5495090/regProcessStep1
https://conferences.coaltrans.com/event/1b21c6d8-3adb-44ba-82c6-1873b5495090/regProcessStep1
https://conferences.coaltrans.com/event/1b21c6d8-3adb-44ba-82c6-1873b5495090/regProcessStep1
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Catatan Konsultasi Publik Pembahasan Rancangan Permen LHK Tentang Nationally Determined

Contribution

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen
PPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
menyelenggarakan Konsultasi Publik atas Rancangan
Peraturan Menteri LHK tentang Penyelenggaraan
Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (National
Determined Contribution). Rancangan aturan ini sebagai
tindak lanjut Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian
Target Kontribusi Yang Ditetapkan secara Nasional dan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan
Nasional pada Selasa (27/12). Agenda ini mengundang
kementerian dan lembaga terkait, kepala daerah, pelaku
usaha serta asosiasi terkait termasuk APBI-ICMA.

Terdapat 20 perintah turunan pengaturan Perpres 98/2021
tentang Nilai Ekonomi Karbon yang terdiri dari 2 konsep
Peraturan Menteri, yaitu: PermenLHK tentang Tata Laksana
Penerapan NEK, dan PermenLHK tentang Tata Laksana
Penyelenggaraan NDC.

Direktur Jenderal Perubahan dan Pengendalian Iklim, Ir.

Laksmi Dhewanthi, M.A. IPU menyampaikan

pengendalian perubahan iklim untuk dapat

mewujudkan pembangunan rendah emisi karbon dan

ketahanan iklim menjadi dasar dari pengaturan

rancangan peraturan tersebut.

Indonesia telah melakukan beragam upaya dalam

mengurangi emisi karbon. Dimulai dari Paris Agreement

2015 hingga terbitnya PermenLHK No. 21/2022 tentang

Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Ada 5

cakupan sektor untuk NDC antara lain: Energi,

Pertanian, Limbah, IPPU, dan Kehutanan. Tentunya

cakupan sektor ini akan terus bertambah mengingat

NDC bersifat dinamis.

Adapun apabila RPermenLHK ini nanti sudah

diundangkan, terdapat beberapa PermenLHK

sebelumnya yang akan dicabut karena terdapat

substansi yang sudah diluar konteks dari pengaturan

saat ini, norma-norma yang masih berlaku dan relevan

akan dipindahkan dan dimasukkan kedalam

RPermenLHK. Perlu digarisbawahi bahwa RPermenLHK

tentang NDC ini berbeda dengan PermenLHK tentang

Nilai Ekonomi Karbon, yang mana menaruh titik berat

pada penanggulangan mitigasi perubahan iklim.

Harapannya konsultasi publik ini dapat menerima

masukan atau catatan, baik untuk perbaikan maupun

penyempurnaan. Sehingga Pemerintah dapat

melakukan harmonisasi untuk mengefisiensikan waktu

untuk nantinya dapat segera diundangkan agar menjadi

pilar penyelenggaraan NDC di Indonesia.


