
HBA Corner

NewsletterM  O  N  T  H  L  Y

J u l i 2 0 2 2

IG : apbi.icma

YouTube : APBI – ICMA
www.apbi-icma.org

Kedutaan Besar Republik Ceko di Jakarta bersama KADIN Indonesia dan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berkolaborasi
mengadakan “Indonesia - Czech Business Forum: Perspectives and Opportunities
of the Indonesian Mining Sector in the Context of Czech and Indonesian
Cooperation” pada Selasa (18/7) di Hotel Kempinski Jakarta.

Acara ini digelar dalam rangka kunjungan Direktur Jenderal Kebijakan Mineral
Negara, Kementerian Industri dan Perdagangan Republik Ceko, Dr. Pavel
Kavina, P.h.D. yang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Minerba beserta para
direktur, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Investasi, Wakil Ketua Umum Kadin
bidang Luar Negeri serta beberapa perwakilan perusahaan pertambangan
delegasi bisnis tenaga ahli di sektor pertambangan dan perwakilan asosiasi.

Ridwan Djamaluddin selaku Dirjen Minerba dalam sambutannya mengatakan
bahwa KESDM mendukung penuh kerjasama peluang bisnis antara Indonesia
dan Ceko. Ada potensi bisnis dimasa yang akan datang, dengan banyaknya
sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, sementara teknologi yang
memadai untuk mendukung nilai tambah batubara yang dimiliki oleh pihak
Ceko akan menghasilkan berbagai peluang bisnis pengembangan industri
pertmabangan di tanah air. Sementara itu, Dr. Pavel Kavina, P.h.D. yang
menyampaikan bahwa terdapat sinergi antara Indonesia dengan Ceko dalam
hal bisnis terutama di bidang industri pertambangan, dengan harapan Indonesia
maupun Ceko bisa menjadi mitra bisnis yang kredibel.

Bisnis Forum Bidang Pertambangan Antara 
Republik Indonesia dengan Republik Ceko



APBI memfasilitasi pertemuan online potensi kerjasama Indonesia – Polandia di
sektor batubara, dalam pertemuan yang dihosting oleh Kemenko Kemaritiman
dan Investasi tersebut dihadiri oleh Ministry of Climate Polandia, perwakilan
APBI Hendri Tamrin (WKU bidang International Affair), calon buyer dari
Polandia yaitu PGE Paliwa dan group anggota APBI yaitu PT.Tamtama Perkasa
(14/7). Sebagaimana informasi yang diterima oleh Kemenko Marves bahwa sa-
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Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia sebagai co-host yang pidato
sambutan dibawakan oleh Dino Vega WKU bidang Hubungan Luar Negeri
menyambut baik gagasan kerjasama antara Indonesia dengan Ceko
terutama di bidang pertambangan. KADIN berharap dari kerjasama
tersebut nantinya akan menghasilkan berbagai macam pengembangan
hasil tambang yang menghasilkan energi yang lebih bersih yang
mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE).

APBI-ICMA juga turut berpartisipasi dalam acara ini. Hendra Sinadia,
selaku Direktur Eksekutif APBI-ICMA menyampaikan paparannya terkait
dengan beragam upaya yang telah dilakukan para perusahaan untuk
menekan jejak karbon seminim mungkin. Hal ini menunjukan bahwa
APBI sebagai mitra pemerintah akan senantiasa mendukung upaya
pengurangan emisi yang ditargetkan oleh Pemerintah.

Beberapa anggota APBI sudah melakukan pengembangan bisnis mereka
baik dalam hal mengembangkan unit bisnis batubara mereka atau yang
kita kenal dengan coal downstreaming seperti coal to DME, coal to
methanol, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa perusahaan pun telah

Kerjasama Indonesia – Polandia di Sektor Batubara

mengembangkan unit bisnis mereka ke berbagai energi yang lebih bersih seperti pembangunan PLTS, PLTB, sampai
membuat kendaraan listrik. Dengan adanya beragam upaya tersebut, Indonesia membutuhkan teknologi yang memadai
sebagai penunjang kegiatan. Adanya kerjasama dengan Ceko, diharapkan usaha Indonesia mencapai target NZE dapat
tercapai sesuai target yang sudah ditentukan.

KESDM mencatat sejumlah
negara Eropa telah
memulai proses penjajakan
untuk pemenuhan
batubara dari Indonesia. 
Staf Khusus Menteri ESDM 
Bidang Percepatan Tata 
Kelola Mineral dan 
Batubara Irwandy Arif
mengungkapkan, sejauh ini
proses penjajakan masih
memasuki tahap awal. 

Penghentian pemenuhan
batubara dari Rusia oleh UE 
baru akan berlangsung
Agustus nanti. Selain itu
upaya untuk memenuhi
permintaan batubara tidak
lah mudah. Indonesia juga 
dinilai tidak bisa serta
merta menaikkan produksi.

Info Penting-at ini Pemerintah Polandia sedang membutuhkan sekitar 2 juta ton batubara untuk
kebutuhan 3 juta rumah tangga di Polandia selama musim dingin tahun 2022.

Dalam skema kerjasama yang ditawarkan pihak buyer Polandia akan terbuka untuk
memperpanjang kontrak kerjasama dengan produsen batubara Indonesia hingga tahun
2023 dan 2024 (dengan kebutuhan sekitar 2-3 juta ton) dengan opsi untuk tahun 2025
dan 2026 dengan jumlah kebutuhan batubara sekitar 1-2 juta ton. Spesifikasi parameter
yang diperlukan antara lain ialah sizing antara 10 - 90 mm dengan nilai kalori GAR 5300+,
nilai sulphur maksimal 0,8%. PT Tamtama Perkasa dengan spesifikasi batubara yang
dimiliki GAR 6100 dan sizing sesuai dengan kebutuhan Polandia menunjukan ketertarikan
untuk bekerjasama secara B2B dengan melakukan pre offer secara langsung ke Polandia,
untuk pengiriman tahun 2022 sekitar 130.000 kg.

CLICK HERE FOR REGISTER

https://conferences.coaltrans.com/event/1b21c6d8-3adb-44ba-82c6-1873b5495090/regProcessStep1
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Pendalaman Pembahasan
Kajian Pilot Project Biomassa

-diri sebagai pembangkit listrik.
Sebagai upaya untuk mengurangi gas
rumah kaca juga Langkah penera-
pan co-firing biomassa di PLTU yang
telah dibangun, pihaknya menggu-
nakan kayu sebagai bahan baku
campuran batubara untuk pembang-
kit listrik. Percobaan kebutuhan PLTU
untuk campuran biomassa yang
dilakukan di PLTU PT. IMM menggu-
nakan kayu sengon 1-2% woodchips
dengan rincian mencapai 1,4 ton/hari
dan 42 ton/bulan.

Saat ini sudah ada 1,5 juta tanaman
sengon yang sudah ditanam di areal
reklamasi milik perusahaan tersebut.
Sengon banyak ditanam karena
merupakan tanaman cepat tumbuh
dan dijadikan sebagai tanaman
penaung untuk tanaman lokal.
Hampir sebagian besar naungan
reklamasi didominasi oleh sengon
buto. Sampai Juni 2022, PT. IMM
sudah menanam sengon buto di
lahan sekitar 8945,18 hektar. Dari
hasil inventarisasi tanaman secara
general, diperoleh rata-rata diameter
tanaman usia 10 tahun ke atas
berkisar antara 30-50 cm.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan,
Ketua FRHLBT ini juga berharap agar
payung hukum dan atau regulasi
terkait upaya-upaya tersebut sedia-
nya berjalan beriringan. Pemerintah
terus mengawal pemanfaatan bioma-
ssa sebagai alternatif bahan bakar
fosil. Sejak tahun 2021, APBI &
FRHLBT menjadi mitra pemerintah
untuk pilot project pengembangan
biomassa tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari pengemba-
ngan proyek biomassa, Pemerintah
melalui Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi
(Kemenko Marves) kembali mengkaji
lebih dalam terkait penerapan co-
firing biomassa dengan menyeleng-
garakan pengumpulan informasi dan
data mengenai Pilot Project Biomassa
yang dilaksanakan secara hybrid
(14/7). Dalam kajian proyek tersebut,
anggota APBI dan Forum Reklamasi
Hutan pada Lahan Bekas Tambang
(FRHLBT) yang telah menjalankan
proyek biomassa yang salah satunya
adalah PT. Indominco Mandiri dan
PT.Bukit Asam Tbk.

daerah menjadi kewenangan peme-
rintah pusat. Persetujuan lingkungan
sebagai nomenklatur baru pengganti
izin lingkungan saat ini menjadi ujung
dari perizinan lingkungan.

Dalam diskusi yang menjadi masalah
utama yang dihadapi oleh seluruh
pihak adalah waktu proses penyusu-
nan standar teknis. Dalam hal
tersebut, perlu adanya bantuan
teknologi yang terintegrasi untuk
membantu penyusunan standar agar
dapat mempermudah dan memper-
cepat proses, sehingga data yang
sudah dimasukkan tidak tercecer
maupun hilang. Selain itu, terjadi
tumpang tindih alur yang melibatkan
antar Direktorat di Kementerian LHK
dalam mengurus persyaratan
persetujuan lingkungan. Ada kekha-
watiran bahwa terbitnya PP 22/2021
ini bisa menjadi tidak sesuai antara
kapasitas Pusat sehingga membuat
ketidakpastian terhadap penataan
perizinan lingkungan.

Harapannya adalah proses AMDAL,
PerTek, maupun PerLing dapat lebih
efisien, dipercepat juga dipermudah
selaras dengan konsepnya yaitu
melindungi dan mengedepankan
aspek lingkungan dengan tetap
menjamin kepastian hukum dan
berinvestasi sehingga industri dapat
tetap berjalan.
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Direktur Sustainability and Risk
Management PT. Indo Tambangraya
Megah Tbk. (ITM) yang sekaligus juga
Ketua FRHLBT, Ignatius Wurwanto
memaparkan perkembangan yang
telah dilakukan ITM melalui 5 anak
usaha yang dimilikinya. Menurut-
nya, pilot project PT. IMM yang juga
sudah disetujui oleh pemerintah
merupakan hal yang relevan mengi-
ngat konteks dari pilot project
tersebut adalah biomassa yang
dimana PT. IMM beroperasi di wila-
yah Kalimantan Timur dimana seba-
gian merupakan hutan lindung
dengan area konsesi seluas 24.121
ha. Sementara wilayah yang sudah
dilakukan kegiatan tambang seluas
11.180 ha serta cakupan wilayah
reklamasi dan revegetasi mencapai
9.000 ha.

Saat ini, PT. IMM juga membangun
satu Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) di daerah pelabuhan PT. IMM
menggunakan batubara produksi sen-

Problem Riil Dalam Penyusunan
Amdal, PersetujuanLingkungan
dan Persetujuan Teknis
Aturan yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah No. 22 tahun
2021 (“PP 22/2021”) tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan saat ini ba
nyak timbul permasalahan karena
lambatnya proses birokrasi perizinan
lingkungan, yang semula kewenangan

Laporan benchmarking PROPER yang 
disusun oleh Komite Lingkungan APBI 
dan Akademisi UI telah memasuki
tahapan final. Hasil akhir akan
diselesaikan paling lambat tanggal 7 
Agustus 2022 dan setelah itu akan
dikrimkan secara formal ke Sekretariat
PROPER

Info Penting
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Dialog Tematik EITI – Dana Abadi Daerah Penghasil: Bagaimana
Pengelolaan & Pemanfaatannya untuk Pembangunan yang Adil

Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
atau UU HKPD memungkinkan daerah untuk mengelola dana abadi.
Pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD) ini mempunyai kapasitas fiskal tinggi
dengan pemenuhan kualitas layanan publiknya relatif baik. Mengupas terkait
DAD ini, EITI mengadakan dialog antar stakeholder. Melalui dialog yang
dihadiri oleh pejabat lintas kementerian, perwakilan masyarakat sipil, asosiasi
serta perwakilan dari Bank Dunia ini bertujuan untuk mengawal implementasi
UU HKPD, khususnya DAD dan pengelolaan pendapatan yang terkait dengan
produksi migas atau tambang oleh daerah penghasil agar transparan dan
akuntabel sehingga bermanfaat untuk membangun ekonomi berkelanjutan
dan kemandirian daerah penghasil.

Ego Syahrial menyampaikan bahwa daerah yang memperoleh peningkatan pe-
nerimaan imbas dari kenaikan harga komoditas yang ditempatkan dalam wadah dana abadi daerah, tidak serta merta
harus dihabiskan untuk belanja daerah. “Pengalokasian dana abadi dapat menjadi opsi bagi kebermanfaatan lintas
generasi dengan manfaat yang lebih luas termasuk dalam rangka menjaga ketahanan energi pada masa mendatang” ujar
Ego Syahrial.

Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Yudha berpendapat bahwa dengan adanya dana abadi
merupakan upaya strategis negara untuk mengkonversi manfaat sumber daya alam yang bersifat terbatas dan tidak
terbarukan menjadi manfaat lain untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia memiliki
sumber daya alam tidak terbarukan yang melimpah dan beragam seperti migas, batubara dan mineral yang bisa habis
diekstraksi untuk mendukung perekonomian nasional dan regional. Harapannya, pengelolaan dana dilakukan oleh badan
independen yang dibentuk Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Energi dan Peraturan Presiden No. 22 tahun 2017
tentang RUEN yang dikelola secara terarah, bertanggung jawab dan transparan. APBI sebagai bagian dari MSG EITI
Indonesia aktif partisipasi dalam kegiatan-kegiatan EITI untuk memahami isu-isu yang berkembang di stakeholder.

Kegiatan Pertambangan Tambang Tanpa Izin (PETI) harus diberantas secara
tuntas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan juga kepolisian. Demikian benang merah diskusi
dalam Webinar Solusi Kebersamaan E2S (SUKSE2S) dengan tema "Berantas
Tuntas Pertambangan Tanpa Izin” yang digelar Kamis (28/7). Dalam acara
tersebut, sejumlah pembicara dari berbagai kalangan, yakni Direktur Eksekutif

Menelaah “Pemberantasan Tuntas Pertambangan Tanpa Izin”

APBI Hendra Sinadia, Inspektur Tambang Ahli Madya
Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral Ditjen Minerba
Antonius Agung Setiawan, Kepala Unit 3/Subdit V Sumber
Daya Alam Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim
Polri Komisaris Polisi Eko Susanda, dan Pakar Hukum
Pertambangan dari Universitas Tarumanegara Ahmad
Redi, hadir untuk membagikan pandangannya
soal fenomena PETI. Pemantik diskusinya ialah data
temuan PETI yang diungkap oleh Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) belum lama ini. Catatan
saja, data tersebut menyebutkan bahwa fenomena PETI
dijumpai di lebih dari 2.700 lokasi di Indonesia. Secara
terperinci, jumlah tersebut terdiri atas PETI batubara di
sekitar 96 lokasi dan PETI mineral di sekitar 2.645 lokasi.

Di tengah lonjakan harga komoditas seperti sekarang,
fenomena masih bisa jadi ancaman. Hendra Sinadia
mengatakan, fenomena PETI biasanya marak ketika harga-
harga komoditas tambang melonjak. Simpulan ini
berdasarkan tren yang ia amati beberapa tahun terakhir.
“Dengan peta kondisi yang terjadi saat ini, dikhawatirkan ini
kegiatan PETI akan makin marak ke depannya,” ujar Hendra
dalam acara diskusi. Lebih lanjut, Hendra menyebutkan
bahwa kegiatan PETI tidak hanya merugikan bagi negara,
tetapi juga merugikan pengusaha. Oleh karenanya, ia
beraharap kegiatan PETI ini bisa diberantas agar pelaku
usaha maupun negara bisa memanfaatkan momen
tingginya kebutuhan batubara juga sekaligus menertibkan
kegiatan ilegal tersebut agar dapat mengelola ketahanan
cadangan batubara dan meningkatkan investasi.



Peringati Hari Jadi Ke-15, 
Komite Pengawas Perpajakan
Adakan Seminar Nasional
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“Transformasi Kelembagaan Komite Pengawas Perpajakan untuk Sinergi
dalam Ekosistem Pengawasan Penerimaan Negara” pada Kamis (21/7).
Seminar Nasional ini menghadirkan lima narasumber, diantaranya
Yustinus Prastowo (Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi
Strategis), Nanik Murwati (Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana,
Kemenpan-RB), Prof. Wihana Kirana (Akademisi-UGM), Darussalam
(Praktisi-Managing Partner of DDTC) dan Bobby Hamzar Rafinus (Wakil
Ketua Ombudsman RI). Tema seminar dipilih sejalan dengan penyusunan
peta jalan transformasi kelembagaan yang sedang dilakukan Komite
Pengawas Perpajakan. “Pada hari ini kami mengundang seluruh
narasumber untuk memberikan masukan dan insight terkait dengan
transformasi kelembagaan Komite Pengawas Perpajakan”, ucap Prof.
Mardiasmo membuka pelaksanaan Seminar Nasional. Menutup Seminar
Nasional ini, Wakil Ketua Komwasjak, Robert Pakpahan mengucapkan
terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah hadir,
“Kami akan mencatat dan mempelajari hal-hal yang sudah disampaikan di
seminar ini. Kami akan mencerna dan menyatukan dengan masukan-
masukan lain yang sudah kami terima, kemudian kami godok. Mudah-
mudahan kami bisa menulis peta jalan transformasi Komwasjak dengan
baik, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada perubahan
fungsi, bisnis proses, dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat
atas Komwasjak”. Selamat Hari Jadi ke-15 Komwasjak. Mari bersinergi dan
berkolaborasi dalam mengawal dan menyusun peta jalan transformasi
kelembagaan Komwasjak, dalam bingkai Kemenkeu Satu untuk Komwasjak
yang lebih baik

One on One Meeting Dengan
Pertamina Patra Niaga

Menyambut bergabungnya anggota baru, APBI
menyelenggarakan One on One Meeting dengan
Pertamina Patra Niaga (8/7) yang diselenggarakan
di Kantor APBI. Agenda ini membahas terkait
pengenalan berbagai kegiatan juga harapan yang
ditanamkan sebagai anggota baru kepada asosiasi.

Dalam rangka memperingati Hari
Jadi ke-15, Komwasjak mengadakan
Seminar Nasional dengan tema

Pertamina Patra Niaga sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang
perdagangan olahan minyak bumi yang juga memiliki perhatian khusus
untuk lingkungan antara lain dengan memulai untuk memperdagangkan
karbon offset juga mendirikan sebuah yayasan sebagai upaya pengelolaan
karbon offset dengan rehabilitasi, reklamasi, dan konservasi yang sudah
mendapatkan persetujuan oleh KLHK.

PT. Golden Great Borneo merupakan pemegang
IUP OP yang berlokasi di desa Prabumenang,
Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat -
Propinsi Sumatera Selatan dengan hak konsesi
seluas 1.913 Ha.

PT. Kapuas Bara Utama merupakan pemegang
IUP OP yang berlokasi di desa Datah Kapas /
Jangkang, Kecamatan Kapuas Tengah, Provinsi
Kalimantan Tengah

Spesifikasi Batubara:
Caloric Value : 6.200 - 6.000 Kcal/kg
Total Sulphur : 0,8% ADB
Ash : 8% ADB
Moisture AR : 15% ADB

Spesifikasi Batubara:
Caloric Value : 3.700 - 4.600 Kcal/kg
Total Sulphur : 0,16 - 1,89% ADB
Ash : 2,46% - 16,10% ADB
Moisture AR : 31,30% - 41,70% ARB


