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Sebagaimana diketahui Pemerintah sedang Menyusun skema Badan
Layanan Umum (BLU) Dana Kompensasi DMO Batubara, rapat koordinasi
(Rakor) antar Kementerian dilaksanakan secara marathon dan APBI-ICMA
juga turut diundang. Poin dari rapat-rapat tersebut, antara lain:

• Target implementasi BLU Batubara: awal Juli. Tekmira ditunjuk sebagai
pengelola BLU.

• Target dikeluarkan Perpres pada akhir Juni 2022 dan peraturan
pelaksana pada awal Juli 2022.

• Ketentuan pelaksanaan BLU diberlakukan untuk semua industri kecuali
smelter, dengan estimasi volume 134 juta ton per tahunnya.

• Dana BLU akan dipungut diawal bersamaan dengan royalti dimana
besaran pungutan berdasarkan kalori dan akan dikenakan PPN 11%.

• Konsep pembayaran dari BLU dilakukan triwulan dengan sistem
carryover.

Penetapan Rasio Tarif = !"#$%& '() (+,-./01$2345)
!"#$%& 7&08$9#90 (&:27"4.1"%&235:)

APBI-ICMA telah mengirimkan update singkat rencana BLU dana
Kompensasi DMO Batubara ini, selanjutnya apabila ada update terbaru,
kami segera beritahu lebihlanjut kepada seluruh anggota.
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APBI Mendukung
Musyawarah Anggota
Pemilihan Ketua
Umum FRHLBT 
Periode 2022 - 2025

Di dalam acara ini pula, Priyadi
menyampaikan pertanggungjawaban
kinerja selama 5 tahun menjabat. Ada
beberapa kegiatan penting yang telah
dilaksanakan selama kepengurusan
periode 2017-2022. Salah satunya
yaitu bekerjasama dengan
Kementerian LHK dalam kinerja
menegakan reklamasi dan rehabilitasi
DAS, dan juga kegiatan pembekalan
bimbingan teknis.
Pertanggungjawaban diakhiri dengan
laporan keuangan dimana Ketua
Umum 2017-2022 tersebut
memaparkan kondisi keuangan yang
stabil namun masih sangat
bergantung pada iuran anggota.
Pertanggungjawaban tersebut
seluruhnya diterima oleh anggota
yang hadir.

Acara kemudian berlanjut pada
pemilihan Ketua Umum untuk masa
bakti 2022-2025. Proses penentuan
Ketua Umum FRHLBT dilakukan
secara musyawarah mufakat oleh
para anggota. Dalam Musyawarah
anggota telah menetapkan Ignatius
Wurwanto sebagai Ketua Umum
FRHLBT untuk periode 2022-2025,
secara sah sesuai dengan keputusan
bersama. Dengan demikian beliau
menggantikan kepemimpinan Priyadi
yang telah menjabat selama 5 tahun.

Setelah penetapan dilanjutkan
dengan serah terima jabatan dan se-

Setelah sempat tertunda akibat
pandemi Covid-19 musyawarah
anggota FRHLBT terlaksana
secara hybrid. Masih dalam suasana
Hari Raya Idul Fitri, acara
Musyawarah Anggota sekaligus Halal
Bihalal ini dihadiri oleh 21 anggota
aktif beserta pakar dan tamu
undangan. Digelar di Shangri-La
Hotel, Jumat (12/5), ajang ini menjadi
pertemuan perdana secara fisik.
Namun mengingat banyak anggota
yang masih berada diluar kota, acara
juga digelar dalam bentuk hybrid.

Acara diawali dengan Sambutan
Priyadi selaku Ketua Umum FRHLBT
2017-2022. Dalam sambutannya,
beliau menyampaikan rasa bangga
dan berterima kasih bahwa pengurus
dan anggota forum masih antusias
dan tetap melaksanakan fungsinya
meski di masa pandemi.

Ia juga menegaskan bahwa
pentingnya regenerasi organisasi
FRHLBT ke depan. Untuk itulah,
menjadi sangat penting agar FRHLBT
diisi oleh Pengurus yang memiliki visi
dan misi yang sesuai dengan fungsi
dan tugas FRHLBT dalam mengajak
anggotanya dalam melaksanakan tata
kelola tambang yang baik sekaligus
mengedepankan tanggung jawab
melalui reklamasi dan rehabilitasi.

-rah terima laporan keuangan oleh
kedua belah pihak. Tamu undangan
dari unsur pemerintah, para pakar
dan perwakilan seperti Rachmat
Makkasau (Ketua Umum IMA),
Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif
APBI), dan Jeffrey Mulyono juga turut
hadir menyaksikan prosesi tersebut.

Dalam sambutan Ignatius Wurwanto
menyebutkan bahwa ia akan
memfokuskan keterlibatan dalam
meninjau sejumlah upaya reklamasi
lahan pada bekas tambang serta
dalam menyampaikan sejumlah hal
penting terkait sektor kehutanan.
Menteri LHK, Siti Nurbaya meminta
perusahaan tambang segera
melakukan percepatan reklamasi di
lahan bekas tambang. Menurutnya
hal ini perlu perhatian khusus.
Ignatius juga mengatakan bahwa
masih banyak pekerjaan rumah
bersama lainnya untuk sektor
kehutanan seperti bagaimana upaya
untuk mengubah stigma negatif
masyarakat terhadap industri
pertambangan.

Usai terpilihnya Ignatius Wurwanto,
dalam satu bulan kedepan akan
segera dibentuk kepengurusan baru
FRHLBT periode 2022-2025 dengan
melakukan mapping isu-isu yang
menjadi tantangan dan hal-hal yang
perlu diupayakan sebagai agenda
utama.
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runan permintaan dari Tiongkok yang disebabkan antara lain meningkatnya kapasitas
output produksi batubara domestik Tiongkok serta penerapan zero covid policy yang
berimbas kepada kebijakan lockdown di Shanghai dan beberapa kota lainnya. Namun
terjadi peningkatan permintaan akibat kelangkaan energi di beberapa kota penting di
India. Dampak dari embargo impor batubara Rusia oleh Uni Eropa (UE) memicu negara-
negara anggota UE untuk menjajaki alternatif pasokan termasuk dari Indonesia.

Sementara itu ASEAN masih menjadi wilayah yang banyak mengandalkan energi fosil
khususnya batubara. Laporan yang dikeluarkan oleh International Energy Agency (IEA) Mei
2022 mengenai outlook energi di ASEAN menunjukkan peran batubara masih cukup
penting. Disisi lain, progress menuju target net zero emission dari negara-negara anggota
ASEAN juga mengalami trend peningkatan. Penerapan teknologi untuk mengurangi emisi
terutama carbon captore storagemenjadi sangat penting kedepannya.

Perluasan penerapan harga jual batubara ke industri domestik (tidak termasuk ke industri
smelter) yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 55 Tahun 2022 menjadi
tantangan yang dihadapi produsen batubara disaat tingginya harga komoditas. KepMen
tersebut mengatur kewenangan Pemerintah dalam hal penugasan kepada produsen
batubara untuk memasok ke industri jika terjadi kelangkaan. Selain itu KepMen tidak
menetapkan jangka waktu pelaksanaan pengaturan harga khusus batubara ke industri
non-kelistrikan yang tentu berpotensi menyulitkan perusahaan dalam membuat
perencanaan. APBI dalam hal ini tetap berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah.
Industri semen dan pulp-kertas masih mengandalkan batubara sebagai sumber energi
termurah sehingga asosiasi industri semen dan pulp-kertas berharap kebijakan harga
khusus tetap diberlakukan.
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Guna mendorong
percepatan ke arah transisi
energi, Pemerintah
memberikan insentif
pengembangan hilirisasi
batubara. Dalam hal
jaminan pasokan batubara
domestik, Pemerintah telah
mengeluarkan beberapa
regulasi yang mengatur
sanksi, denda, dan 
kompensasi pelaksanaan
DMO batubara. Selain itu, 
pembentukan suatu badan 
layanan umum (BLU) untuk
memungut dan 
menyalurkan dana 
kompensasi DMO batubara
sedang didorong dan 
diupayakan bisa segera
efektif.

Info Penting
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Para Penambang Tetap Optimis Walau Ditengah Tantangan

Konferensi batubara tahunan “Indonesian Coal Outlook” kembali digelar,
kali ini secara hybrid pada 18-19 Mei 2022. Event diselenggarakan di JW
Marriott dengan penerapan pembatasan peserta dan dihadiri sekitar
lebih dari 100 orang peserta. APBI turut berpartisipasi dalam kegiatan
tersebut. Dr Lana Saria Direktur Pengusahaan Pertambangan Batubara
hadir sebagai salah satu pembicara.

Dari perspektif Pemerintah, sektor industri batubara berkontribusi
signifikan terhadap penerimaan negara. Melonjaknya harga komoditas di
tengah kondisi perekonomian global dan nasional yang sedang sulit
akibat Pandemi dan konflik Rusia vs Ukraina, turut membantu neraca
perdagangan sehingga perekonomian nasional bisa berangsur pulih.

Kenaikan harga komoditas dalam beberapa bulan terakhir ini didorong
antara lain oleh dinamika geopolitik. Konflik antara Rusia dan Ukraina
turut memicu kenaikan harga yang sejak awal tahun 2022 terdongkrak
oleh kebijakan larangan ekspor sementara yang diterapkan oleh
Pemerintah RI. Lonjakan harga juga dipengaruhi oleh kesulitan pasokan
batubara, akibat larangan ekspor di Januari kemudian faktor tingginya
curah hujan serta ketersediaan alat-alat berat. Para produsen berupaya
maksimal melaksanakan kegiatan operasional mengacu pada RKAB yang
telah disepakati Pemerintah. Namun beberapa perusahaan juga
dikabarkan mengajukan revisi RKAB untuk meningkatkan produksi
mengantisipasi kenaikan permintaan. Selain fokus untuk memaksimalkan
produksi perusahaan juga tetap berkomitmen tinggi dalam aspek K3
serta pelaksanan kewajiban pengelolaan lingkungan.

Terkait dengan tren permintaan untuk ekspor, di kuartal-II ada indikasi
penu-
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Invasi Rusia ke Ukraina merubah peta kebutuhan energi negara-
negara Uni Eropa (EU). Hal ini yang menjadi topik utama diskusi
secara informal (18/5) Anita Luhulima selaku Duta Besar
Indonesia untuk Polandia Bersama dengan beberapa
perusahaan pembangkit listrik di Polandia sementara Hendra
Sinadia, selaku Direktur Eksekutif APBI hadir mewakili Pandu
Patria Sjahrir selaku Ketua Umum APBI yang berhalangan hadir.

Pertemuan Informal dengan Duta Besar Indonesia 
untuk Polandia

Polandia dan Indonesia adalah dua negara produsen
batubara. Indonesia negara eksportir batubara termal
terbesar dunia dari segi volume. Sementara Polandia
produsen batubara terbesar kedua di Eropa. Dalam
beberapa tahun terakhir ini untuk memenuhi kebutuhan
energinya, Polandia mengimpor batubara dari Rusia. Di
tahun 2020 sekitar 9 juta impor Polandia dari negaranya
Vladimir Putin. Polandia negara yang berbatasan langsung
dengan Rusia dan Ukraina yang dibanjiri lebih dari 2 juta
pengungsi dari Ukraina, sekitar 70% dari sumber
energinya dihasilkan dari PLTU batubara.

Dampak dari invasi Rusia ke Ukraina mendorong EU untuk
menghentikan impor batubara dari Rusia sebagai bentuk

sanksi aksi Rusia di Ukraina. Beberapa negara, terutama
Jerman yang ketergantungannya terhadap impor batubara
Rusia sangat tinggi, mempengaruhi kebijakan EU tersebut
sehingga larangan impor mundur hingga Agustus 2022.
Kebijakan tersebut berpengaruh akhirnya ke Polandia.

Selain Polandia, negara-negara Eropa lainnya yang selama
ini mengimpor batubara dari Rusia juga akan terdampak.
Diperkirakan lebih dari 60 juta ton ekspor batubara dari
Rusia ke negara-negara EU seperti Polandia, Jerman,
Belanda, Italy, Spanyol yang akan terpengaruh. Dengan
situasi ini ada kemungkinan besar peluang pasar eskpor
Batubara Indonesia meningkat ke beberapa negara eropa
yang terhenti pasokan nya dari Rusia.
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Sebagai tindak lanjut pertemuan antara Kedutaan Besar RI (KBRI)
Berlin dengan APBI dan KADIN yang membahas peluang ekspor
batubara ke Jerman dan sebagai upaya mencermati dampak
gejolak geopolitik akibat invasi Rusia ke Ukraina dimana Uni Eropa
telah memutuskan untuk menghentikan impor batubara dari Rusia.
Kebijakan UE tersebut akan berlaku efektif per Agustus 2022.

Untuk mengantisipasi kelangkaan energi dari penggunaan batubara impor dari Rusia, KBRI untuk jerman menginisiasi
pertemuan antara perusahaan anggota APBI dengan beberapa perusahaan yang membutuhkan batubara seperti
perusahaan pembangkit dan juga perusahaan peleburan baja. KBRI untuk Jerman yang dipimpin oleh Andri Prasetyo
Nugroho menjadi jembatan untuk menjajaki peluang pasar ini, dimana APBI diwakili oleh Pandu Sjahrir selaku Ketua
Umum dan Hendri Tan selaku Wakil Ketua Umum yang memediasi proses B2B ini apabila ada kecocokan secara
karakteristik batubara beberapa anggota APBI dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan Jerman.

Pertemuan APBI-ICMA dengan KBRI di Jerman beserta
Perusahaan Pembangkit Listrik Jerman

Dalam rangka persiapan MoU bidang energi antara Indonesia dengan Vietnam, Biro KLIK
ESDM (24/5) mengundang beberapa perwakilan Pemerintah dan pelaku usaha serta APBI
untuk hadir memberikan masukan terkait draft MoU yang rencanannya akan disampaikan
dalam pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JTBC) tanggal 18-20 Juli 2022.

APBI diwakili oleh Hendra Sinadia menyampaikan agar pangsa ekspor batubara ke Vietnam
bisa terjaga secara jangka panjang yang otomatis akan mendongkrak pendapatan negara.

Rapat Pembahasan MoU Bidang Energi antara Indonesia - Vietnam



Rapat Forum Multi 
Stakeholder Group 
(MSG) EITI Indonesia

Dalam rangka pembahasan
arah dan keputusan pada
perkembangan dari isu pe-
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PT Patra Niaga merupakan Perusahaan
Commercial & Trading Berkelas Dunia di Bidang
Energi, Petrokimia dan Produk Kimia Lainnya.

Perusahaan ini diluncurkan pada tahun 2004,
sebagai entitas yang fokus pada bisnis hilir
minyak dan gas

-laksanaan transparansi industri ekstraktif yang sedang berjalan dan ke
depan, Forum Multi Stakeholder Group (MSG) EITI menggelar rapat secara
hybrid di Yogyakarta (19/05). Sebagai anggota Forum MSG Direktur
Eksekutif APBI hadir dalam rapat tersebut. Rapat dibuka oleh Ego Syahrial,
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, selaku Ketua Forum MSG EITI
Indonesia. Pesert rapat terdiri dari sejumlah perwakilan dari
Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait.

Pembahasan utama dalam rapat, antara lain: 1) Penyampaian &
Pembahasan Pelaksanaan Roadmap Pengarusutamaan EITI, 2)
Penyampaian & Pembahasan Pelaksanaan dan Rencana Upaya
Meningkatkan Partisipasi Stakeholder, dan 3) Rencana Bantuan Teknis dari
EITI Internasional.

Bimbingan Teknis Tentang Ketentuan
Ekspor Produk pertambangan

Produk Ekspor Produk Industri dan Pertambangan sebagai Moderator,
Fadjar Donny Tjahjadi selaku Direktur Teknis Kepabeanan dan Sri Hariyati
selaku Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan juga dibuka oleh
Dewa Nyoman Mahendra selaku Kepala Bidang Pengembangan
Perdagangan Luar Negeri.

BTKI sendiri memuat KUMHS yang harus dipenuhi beserta tahapan-
tahapannya. Selain itu yang dimuat dalam BTKI yaitu adalah Catatan
Bagian, Catatan Bab, Catatan Sub Pos, Struktur Klasifikan yang dimulai dari
Bab 1 s.d Bab 99 dan besaran tarif (BM MFN, BK, PPN, dan PPNBM). BTKI
sendiri baru bisa berlaku apablia terdapat Peraturan Menteri Keuangan
yaitu dengan menggunakan PMK 26 yang berlaku per 1 April 2022.

Pada PMK 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang
dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor terdapat tiga (3)
lampiran yaitu, (1) KUMHS, (2) Catatan Bagian, Catatan Bab, dan Catatan
Subpos, dan (3) Struktur Klasifikasi Barang dan Pembebasan Tarif Bea
Masuk.

Kemendag mengadakan acara Bimbingan Teknis
tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan
yang di gelar pada hari Kamis (15/05) secara
luring di Makassar dan secara daring. Agenda ini
menghadirkan M. Suaib Sulaiman selaku Direktur


