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Wajib Ekspor Menggunakan Kapal & 
Asuransi Nasional Tetap Berjalan

Di tengah situasi Pandemi COVID-19, aktifitas penambangan
batubara di tanah air sejauh ini berjalan lancar demikian pula
dengan ekspor serta pasokan batubara ke dalam negeri. Meskipun
demikian, potensi hambatan atas Sebagian ekspor dikhawatirkan
akan terjadi setelah Kementerian Perdagangan menerbitkan
Permendag No. 40/2020 tanggal 1 April 2020 yang akan berlaku 1
Mei 2020.

APBI telah berupaya menyampaikan keberatan dan permohonan
pembatalan pemberlakuan kewajiban penggunaan kapal dan
asuransi nasional karena kekhawatiran akan terhambatnya ekspor
serta potensi beban tambahan biaya. Meski sempat mengemuka
bahwa Permendag No. 82/2017 akan dibatalkan, nyatanya
Peraturan ini masih berlanjut dengan pembatasan akan berlaku
untuk eksport batubara, CPO, beras dan/ atau pengadaan barang
pemerintah yang berkapasitas angkut hingga 15.000 DWT.
Dengan aturan tersebut, maka APBI mengkhawatirkan akan
berdampak terhadap beberapa shipment menuju Singapore,
Vietnam, Filipina, dan Myanmar yang Sebagian menggunaan
tugboat dan dengan kontrak jangka panjang (lebih dari 1 tahun).
Dengan waktu yang sangat singkat tanpa adanya masa uji coba
(trial) maka potensi gangguan atas ekspor agak mengkhawatirkan.
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Permendag 40/2020
ditandatangani Menteri
Perdagangan 1 April
2020 tetapi peraturan
resminya (setelah
pengesahan dari
Kemenkumham) di rilis
secara informal pada 17
April 2020, padahal
pelaksanaannya 1 Mei
2020. Kemendag tidak
pernah mensosialisasikan
draft Permendag
tersebut.

Info Penting

Permendag 40/2020 yang mencabut Permendag 82/2017, mensyaratkan ekspor
batubara menggunakan angkutan laut dengan kapasitas sampai dengan 15.000 DWT &
wajib menyampaikan data penggunaan angkutan laut tersebut kepada Kementerian
Perdagangan secara elektronik melalui INATRADE, sebelum angkutan laut tersebut
sandar di pelabuhan Indonesia.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa seluruh eksportir dan importir barang-barang tersebut
diatas, selain wajib melaporkan realisasi ekspor-impor melalui INATRADE, juga wajib
mencantumkan cost dan freight serta data polis asuransi dalam Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Hal ini dilakukan tidak hanya untuk
penyempurnaan data logistik ekspor dan impor, namun juga sebagai indikator penilaian
efektivitas dari penerapan kebijakan ini.

sudah akan dijalankan fix per 1 Mei 2020 mendatang,
dan ada sanksi bila tidak sesuai dengan permendag
40/2020 tersebut sanksi tentunya pertama-tama berupa
teguran dalam bentuk surat (sebagai alat komunikasi
awal) bila setelah itu masih tidak melakukan sesuai
dengan peraturan tersebut, maka akhirnya akan dicabut
NIB nya. Untuk asuransi nasional sendiri sampai saat ini
tidak memiliki kendala yang berarti berdasarkan data
statistik yang dimiliki oleh kemendag.

Setelah paparan dari Kemendag pelaku usaha diberikan
kesempatan untuk menyampaikan komentar dan
pertanyaan. APBI diwakili oleh Hendra Sinadia, Komite
Logistik APBI (Tulus Situmeang dan Johnny Djajadi).
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Permendag Nomor 40/2020 selain mengatur angkutan laut nasional juga mengatur
pelaksanaan kewajiban penggunaan asuransi nasional yang telah dilaksanakan pada efektif
Juli 2019. Aturan penggunaan asuransi nasional ini ditentang oleh APBI yang mengusulkan
agar dibatalkan karena mengakibatkan tambahan biaya akibat “double insurance” atas
cargo yang sama yang seharusnya biaya tersebut tidak diperlukan dalam skema FoB.

Permendag No 40/2020 yang mulai berlaku 1 Mei 2020 hanya menyisakan sedikit waktu
buat pelaku usaha karena copy peraturan baru bisa diakses publik di 17 April 2020.
Sementara sosialiasi baru dilakukan oleh Kemendag di 22 April. Dalam sosialisasi secara
virtual via aplikasi Zoom, rapat oleh Johni Marta (Direktur Fasilitasi Ekspor Impor,
Kemendag) dan dihadiri wakil dari K/L terkait, spt. Dit. Hubla dihadiri Wisnu Handoko
(Direktur Lalu Lintas Laut), Lusi Andayani (Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Ditlala) dan
Erwin Raza (Asisten Deputi Bidang Logistik Kemenko Perekonomian).

Peserta rapat dari pelaku usaha diantaranya dihadiri oleh anggota asosiasi seperti APBI,
INSA, GAPKI, ISAA, Asosiasi Broker Kapal. Perdagangan mengatakan bahwa implementasi ini

Sosialisasi Permendag 40 dengan Ditfas Ekspor Impor, Hublala, Kemenko , & Asosiasi
Via Zoom (22/4/20)

APBI menyesalkan Permendag yang dikeluarkan waktunya sangat singkat sehingga menyulitkan pelaku usaha untuk bisa
comply per 1 Mei. Sementara praktek nominasi kapal umumnya membutuhkan waktu 1-2 bulan. Selain itu, tidak
cukupnya kesempatan sosialisasi dan tidak adanya masa “uji coba” APBI khawatir pelaksanaan Permendag dapat
menghambat kelancaran ekspor dilapangan. APBI juga mempertanyakan pandangan pemerintah terkait dengan
intepretasi dari ketentuan di Permendag 40/2020 yang mewajibkan penggunaan kapal nasional terhadap angkutan yang
kapasitas muatnya hingga 15.000 DWT. Hal ini bisa berdampak terhadap ekspor batubara yang meskipun kapasitas kapal
melebih 15.000 DWT namun muatan ekspornya bisa saja dibawah 10.000 DWT yang terdiri dari lebih dari satu PE. Untuk
hal ini pihak GAPKI juga keberatan karena akan menghambat ekspor CPO. Selain itu, APBI menyampaikan aturan ini dapat
menghambat beberapa shipment batubara ke Singapura, Vietnam, Myanmar, Filipina yang kontraknya jangka panjang.
Terdapat sekitar kurang dari 4 persen ekspor batubara yang menggunakan kapal dibawah 15.000 DWT. Sementara untuk
aturan asuransi, Kemendag menyampaikan bahwa aturan tersebut masih akan di review oleh OJK.



Komite Marketing & Logistik APBI (Tulus Situmeang & Johnny Djajadi) dan Glencore mempertanyakan terkait dengan
DWT 15.000 (kasusnya apabila ada perusahaan A mengirim dengan jumlah kargo 10.000 dan ada lagi perusahaan B cargo
juga 10.000 maka menggunakan kapal size 20.000 DWT, maka apakah tetap harus menggunakan kapal nasional atau bisa
menggunakan kapal asing, namun menurut kemendag tetap menggunakan kapal nasional karena kemendag mengukur
cargo yang dikirimkannya berdasarkan PEB. Lalu pertanyaan berikutnya terkait dengan verifikasi teknisnya itu didapat dari
Hubla atau Surveyor dan hak akses di permendag ini bagaimana? Johni Marta menyatakan bahwa hak akses akan
dikirimkan ke eksportir. Sementara, Toba Bara memiliki masalah terkait dengan shipment ke Filipina karena ada maklumat
larangan menggunakan kapal berbendera Indonesia ke Filipina, dalam kasus permendag ini maka Kemendag dan
Kemenhub akan melakukan pengecualian dan mungkin akan mempertimbangkan untuk mencabut maklumat tersebut.
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Kemendag dalam 10 hari
kerja akan mengadakan
pertemuan bilateral
bersama dengan asosiasi
& melakukan rapat
tripartite bersama
pemerintah terkait.
Apabila dari pelaku
usaha ada hal yang ingin
dipertanyakan lebih
lanjut, maka Johni Marta
mempersilahkan untuk
menghubungi beliau
langsung / staf Ditfas.

Info Penting
Dalam pertemuan ini terjadi misunderstanding atau sekedar masalah salah persepsi antara
Kementerian perdagangan dengan Kementerian perhubungan dimana DWT di Kemenhub
adalah masalah kapalnya, sementara di Kemendag karena ada PEB (Persetujuan Ekspor
Barang) maka yang diatur ialah jumlah muatannya atau cargonya.

Yang menarik disini ialah Erwin Raza selaku Asisten Deputi Bidang Logistik Kemenko
Perekonomian mengatakan bahwa pihaknya dari Kemenko Perekonomian berencana
menggelar rapat koordinasi antara Kemendag dan Kemenhub, namun dikarenakan wabah
Pandemi COVID-19 dimana Kemenko Perekonomian sedang disibukkan dengan penerbitkan
stimulus ekonomi, maka Rakor belum sempat terealisasi, sementara Kemendag sudah
mengeluarkan Permendag No. 40/2020. Hal ini mengesankan belum padunya koordinasi
antara Lembaga pemerintah terkait. Namun ada sedikit catatan bahwa antara pasal 2 dan
pasal 3 harus ada kesepahaman antara pemerintah terkait pengertian kapal dengan satuan
DWT tersebut. Apabila sudah memiliki kesepahaman terkait satuan DWT ini maka
kemenhub akan membuat petunjuk teknis dari Permendag 40/2020 ini.
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mengantisipasi kondisi saat ini dan
dampak ekonomi ke perusahaan.

Usulan Insentif sektor pertambangan
guna menjaga cashflow perusahaan
tetap berjalan diantaranya
pengurangan PPh badan sesuai
dengan Pasal 5 dan 6 Perpu No.1
Tahun 2020 sebesar 3% dan 5%,
sehingga:
IUP, IUPK, PKP2B (Gen I, Gen II dan
sebagian Gen. III), Kontrak Karya,
Usaha Jasa: 22% untuk tahun 2020
s/d 2021,

untuk sektor batubara di kuartal I
tingkat produksi masih bagus namun
pada kuartal II diprediksi akan
mengalami penurunan dengan
mempertimbangkan beberapa faktor.
Sinyal menurunnya demand sudah
mulai terasa terutama di pekan
terakhir Maret hingga saat ini.

DJMB saat ini sudah menyiapkan
beberapa usulan yang akan dibawa
ke rapat koordinasi dengan
Kementerian terkait. Ada beberapa
usulan yang akan diajukan untuk

20% mulai tahun 2022. PKP2B Gen I:
42% untuk tahun 2020 s/d 2021, 40%
mulai tahun 2022. Sebagian PKP2B
gen III: 27% untuk tahun 2020/sd
2021, 25% mulai tahun 2022.

Insentif dari PMK 23/2020 juga
dinikmati oleh sektor pertambangan
termasuk pembebasan PPh Impor,
pembebasan PPh 22, penghapusan
PPN untuk produk tertentu serta
pengurangan PPh 21 untuk karyawan
penghasilan tahunan dibawah Rp.200
juta.

Koordinasi DJMB dengan Perusahaan 
Tambang Sebagai Antisipasi Dampak

Pandemi Covid-19
Rapat koordinasi antara Direktorat Jenderal Minerba (DJMB) berlangsung
secara online dengan mengundang 3 asosiasi yakni APBI, IMA dan ASPINDO.
Dirjen Minerba, Bambang Gatot Ariyono memimpin langsung rapat melalui
aplikasi zoom pada Kamis (09/04). Rapat ini dilangsungkan untuk mengetahui
langsung kondisi terakhir dari perusahaan minerba akibat dampak dari
penyebaran wabah Covid-19. IMA bertindak sebagai host dalam acara
pertemuan melalui video conference kali ini. Bambang Gatot mengungkapkan



untuk Penemuan Deposit Minerba, Pengaturan Khusus Tentang Izin Pengusahaan Batuan/Surat Izin Penambangan Batuan
(SIPB), Reklamasi dan Pascatambang, Jangka Waktu Perizinan untuk IUP atau IUPK yang Terintegrasi, Mengakomodir
Putusan Mahkamah Konstitusi dan UU No. 23/2014, Penguatan Peran Pemerintah dalam Binwas kepada Pemda,
Penguatan Peran BUMN, Penguatan Operasi KK/PKP2B, Izin Pertambangan Rakyat, Tersedianya Rencana Pengelolaan
Minerba Nasional.

APBI memberikan usulan bahwa perpanjangan kontrak operasi produksi selama 50 tahun sekaligus dengan mekanisme
evaluasi guna menjamin kepastian hukum. Menanggapai hal tersebut Dirjen Minerba mengatakan secara peraturan
memang sudah akan diberikan perpanjangan dan harus dievaluasi terlebih dahulu dengan persyaratan menerapkan good
mining practice dan lain-lain.

Selain itu, draft PNT yang sudah di panja mengalami terobosan baru yaitu pemanfaatan batubara menjadi energi listrik
sebagai salah satu bentuk diversifikasi kegiatan usaha batubara. Masukan dari APBI adalah dapat diberikan insentif ijin
usaha selama cadangan masih ada.

Beberapa poin usulan pun disampaikan, seperti: Penguatan BUMN perlu terjadi perimbangan iklim usaha swasta maupun
BUMN untuk menciptakan ketahanan yang lebih harmonis di industri pertambangan, Penerapan investment protection
clause dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah, serta Fasilitas kegiatan pertambangan (seperti IPPKH dan Pelabuhan
khusus) setelah 5 tahun dapat diperpanjang kembali.

Pemerintah menyampaikan revisi UU Minerba telah dibahas
di tingkat-1 dengan Panja RUU Minerba di DPR. Dalam rapat
RUU tanggal 23 April 2020, disampaikan bahwa struktur
RUU Minerba memiliki perubahan 28 jumlah bab dengan
2017 pasal dengan 2 bab tambahan, 9 pasal dihapus, 51
pasal ditambah dan 83 pasal diubah. Terdapat 7 isu pokok
yang diusulkan oleh pemerintah & 6 usulan pokok
pemerintah dan DPR jadi total 13 isu pokok yang dibahas,
seperti Penyelesaian Permasalahan Antar Sektor, Penguatan
Konsep Wilayah Pertambangan, Memperkuat Kebijakan
Peningkatan Nilai Tambah, Mendorong Kegiatan Eksplorasi

Pembahasan RUU Minerba Bersama Ditjen Minerba, APBI, IMA, ASPINDO
Via Zoom (22/4/20)

Diskusi Pembahasan Revisi UU 
Minerba
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Menyikapi dampak pandemi Covid-19, Kementerian ESDM
khususnya Ditjen Minerba mengambil strategi dengan
menerapkan kebijakan mikro yang dituangkan dalam 3
Surat Edaran yaitu:

1. SE Dirjen Minerba No. 02.E/04/DJB/2020 tanggal 23
Maret 2020, tentang Pencegahan dan Penanganan
Covid-19.

2. SE Direktur Teknik dan Lingkungan/KaIT No.
797/37.04/DBT/2020 tanggal 12 Maret 2020, tentang
Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat
Kerja

3. SE Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral No.
393/04/DBM.HK/2020 tanggal 27 Maret 2020
tentang Himbauan Peningkatan Kewaspadaan Covid-
19.

Surat Edaran tersebut menjelaskan aturan peningkatan
upaya pencegahan serta kewaspadaan terhadap Covid-19
termasuk untuk mengalokasikan sumberdaya tambahan
berupa anggaran. Pada prinsipnya Ditjen Minerba
menghimbau para pelaku usaha tambang untuk tetap
melaksanakan kewajiban perusahaan sebagaimana biasa,
melakukan pengaturan tugas untuk meminimalisir aktivitas
kegiatan kantor dan berupaya seoptimal mungkin untuk
tidak melakukan PHK termasuk apabila terjadi penurunan
tingkat produksi.

Adapun kebijakan mikro dari KESDM untuk internal
organisasinya yang dituangkan dalam 2 (dua) Surat Edaran;
SE Menteri ESDM No. 4.E/70/SJN.P/2020 tentang
Pelaksanaan Tugas Pegawai KESDM untuk Mencegah
Penyebaran Covid-19 dan SE Sekretaris Jenderal KESDM No.
551/74/SJN.P/2020 tentang Penyampaian Laporan PNS
KESDM Work From Home (WFH). Para pihak yang ikut rapat
tersebut sepakat agar pertemuan serupa dapat diadakan
secara berkala (setiap bulannya).



• Jepang: Permintaan tahun ini
menurun salah satunya karena
Olimpiade Tokyo diundur,
ditambah adanya lonjakan dari
ketersediaan nuklir. Disisi lain,
Impor batubara termal Jepang
naik 3,4% di bulan Maret pada
tahun ini, didukung oleh
ketersediaan nuklir yang lebih
rendah dan permintaan daya yang
stabil. Namun prospek
pembakaran batu bara masih
lemah di tengah kebijakan
lockdown yang dijadwalkan
berakhir pada 6 Mei dan prospek
persaingan yang ketat dari impor
LNG. (Argus)

• Korea: Demand mengalami
penurunan, masih dibawah
pembatasan ketat terhadap PLTU.

SUPPLY :
Terdapat penurunan 4% (14 Mt) dari

Demand :
• Tiongkok: Permintaan & pasokan

batubara di Tiongkok meningkat
cukup tajam pada Maret 2020
salah satunya karena dukungan
pada kebijakan moneter dari
pemerintahnya dan
diproyeksikan untuk kerap
membaik di Q3 & Q4. Disisi lain,
karena pasar domestik Tiongkok
saat ini kelebihan pasokan
batubara hal ini dapat
berdampak terhadap impor.

• India: Persediaan stok batubara
di India di pembangkit listrik
utama saat ini berada pada level
tertinggi sejak tahun 2015. Pada
saat yang bersamaan, CIL (Coal
India Limited) menargetkan
jumlah output yang lebih tinggi
dan sedang berjuang untuk
pangsa pasar.

total ekspor di Q1 untuk negara
eksportir utama di dunia (Indo, South
Africa, Oz, Colombia, Russia, USA)
sampai saat ini. Di Indonesia sendiri,
mengalami penurunan 6% (7,67 Mt)
bukan dikarenakan gangguan
pasokan, namun karena kurangnya
minat pembelian. Untuk Australia
masih flat, tidak begitu terpengaruh
karena pandemic.

Intinya, di sisi permintaan, Tiongkok
dan India mulai mundur dari pasar
karena pasokan domestik yang
tercukupi. Untuk di JKT (Jepang,
Korea, Taiwan) selain karena tekanan
ekonomi dan kebijakan, juga sedang
menghadapi persaingan ketat dari
gas. Di sisi pasokan, belum ada
negara eksportir yang menyesuaikan
rencana produksi mereka secara
signifikan dan ini sebetulnya perlu
dilakukan untuk menyeimbangkan
pasar.

Overview Global Coal Markets 

2020 dinilai sebagai tahun dengan penurunan terbesar untuk permintaan batubara thermal
dalam sejarah. Hal ini diungkapkan oleh Dr. James Stevenson, selaku Global Coal Research
and Analysis Director IHS salah satunya disebabkan oleh ports restriction akibat pandemi
Covid-19 yang terjadi di dua negara importir batubara terbesar yaitu Tiongkok dan India.
Penurunan impor diperkiraan sebesar 20 juta ton dibandingkan tahun 2019. Dampak Covid-
19 signifikan di negara Southeast Asia lainnya. Di Indonesia sendiri berdampak beberapa
produsen menurunkan kapasitas produksi.

Scott Dendy, Research and Analysis Executive Director, Coal – APAC menuturkan bahwa
harga masih dibawah tekanan, market akan terkoreksi beberapa tender mengalami
penurunan harga. Harga sampai saat ini sangat tertekan di sekitar 50$ - 60$ per ton nya.
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Departemen Kebijakan Makro Prudential Bank Indonesia (BI) mengundang APBI untuk pertemuan internal virtual
membahas update perkembangan sektor industri pertambangan batubara di tengah Pandemi COVID-19 (27/4). Acara
diikuti oleh sekitar 20 orang peserta dari pihak BI, yang berasal dari beberapa departmen berbeda serta perwakilan BI di
Kaltim, Kalsel, dan Sumatera yang berkepentingan terhadap perkembangan sektor industri batubara. Bagi BI, pertemuan
tersebut bertujuan untuk mendapat gambaran sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang akan dibahas di
level pimpinan BI. Sebagaimana diketahui pihak BI akan mengumumkan data pertumbuhan (GDP) kuartal-1 2020
termasuk pertumbuhan di setiap provinsi di awal Mei setelah mendapatkan data-data resmi dari Biro Pusat Statistik (BPS).
APBI selama ini erat berkoordinasi dengan pihak BI menyampaikan data dan informasi terkait dengan sektor
pertambangan batubara yang diperlukan.

Pertemuan Reguler APBI dan Bank Indonesia
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Produksi Batubara

Produksi batubara (berdasarkan data MODI) pada TW-1 2020 : 143,2 juta ton / baru mencapai 26%, ekspor : 115 juta
ton / baru mencapai 29,11% dan DMO : 31,53 juta ton / baru mencapai 20,34%

PNBP Minerba
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PNBP Mineral & Batubara (berdasarkan data MODI) sampai 28 April 2020 : 11,46 triliun rupiah / baru mencapai 31,90%,
deadrent : 0,33 triliun rupiah, royalty : 6,41 triliun rupiah, dan penjualan hasil tambang : 4,72 triliun rupiah.

65,93 USD/ton.
Harga tersebut turun
tipis US$ 1,31 per ton 
dari HBA Maret 2020, 
US$65,77 per ton.

HBA April


