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Krisis Energi di Beberapa Negara, Membuat
HBA Bulan Juni Menguat Ke USD 323,91/ton
Krisis listrik yang menimpa India akibat gelombang hawa panas turut mengerek
permintaan batubara Indonesia. Akibatnya, Harga Batubara Acuan (HBA) bulan
Juni 2022 naik 17% atau USD 48,27 per ton menjadi USD 323,91 per ton dari
bulan Mei lalu, yaitu USD 275,64 per ton.
Pemerintah India telah meningkatkan jumlah impor batubara dikarenakan
ketatnya suplai batubara dari produsen domestik untuk pembangkit listriknya.
Selain dari India, nilai HBA juga masih dipengaruhi atas kondisi kebutuhan
batubara Tiongkok. Permintaan mereka juga meningkat lantaran PLTU di negara
ini mulai menumpuk stok batubara untuk menghadapi musim gugur. Apalagi
adanya kebijakan penghapusan pajak impor batubara di Tiongkok selama
sembilan bulan ke depan.
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Faktor penting lain adalah kondisi geopolitik Eropa imbas konflik antara negara
Rusia dan Ukraina. Uni Eropa mengeluarkan kebijakan akan menyetop impor
batubara dari Rusia efektif mulai bulan Agustus 2022 mendatang. Pembeli dari
Eropa mulai aktif mencari pasokan batubara dari Asia dan Indonesia adalah
salah satu negara yang menjadi tujuan mereka.
Selama enam bulan terakhir, grafik HBA terus menanjak. Dimulai dari bulan
Januari 2022 sebesar USD 158,50/ton, naik ke USD 188,38/ton di Februari.
Selanjutnya bulan Maret menyentuh angka USD 203,69/ton, April sebesar USD
288,40/ton, dan terakhir di bulan Mei lalu berada di level USD 275,64/ton.
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Pertemuan Indonesia Dengan Polandia Terkait Potensi
Kerjasama Di Sektor Batubara
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) menerima
kunjungan diskusi dari Perwakilan Kedutaan Besar Polandia di Jakarta
dan beserta perwakilan perusahaan RAFAKO S.A. yang dihadiri oleh
beberapa anggota perusahaan APBI-ICMA (07/06).
Pertemuan yang diselenggarakan secara hybrid ini diikuti oleh anggota
APBI antara lain: PT Batara Perkasa, Medco Mining, PT Bukit Asam Tbk,
PT Indomining, PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Karya Putra Borneo,
PT Indominco Mandiri.
Rafako S.A. merupakan Badan Usaha Milik Negara Polandia terkemuka
yang menyediakan solusi khusus untuk pembangkit listrik, pembangkit
panas serta sektor minyak dan gas baik dalam negeri maupun luar negeri
yang juga mengutamakan perlindungan lingkungan, yaitu dengan
membuat berbagai inovasi pengurangan karbon di era dekarbonisasi.
Pada pertemuan ini membahas terkait kerjasama pada sektor batubara,
termasuk pasokan batubara. Saat ini Rafako S.A. membutuhkan batubara
dengan spesifikasi nilai kalori diatas 5000 dan sulfur total sebanyak 1,5%.
Di Polandia sendiri, terdapat 3 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
yang beroperasi.
Kebutuhan batubara saat ini terganggu akibat dampak invasi Rusia
terhadap Ukraina, selain itu memasuki periode musim dingin di Polandia,
PLTU Polandia membutuhkan supply batubara sebanyak 3 juta ton untuk
satu PLTU untuk di campur dengan batubara yang berasal dari Rusia.

Pakistan Sedang Krisis Energi, Peluang Baru Bagi Batubara Indonesia?
Selain beberapa negara eropa yang mengunjungi APBI-ICMA untuk membahas peluang
bisnis penjualan batubara, kini APBI menerima kunjungan dari Konsulat Jenderal Republik
Indonesia (KJRI) Karachi, Pakistan pada Jumat (17/06) lalu. Kunjungan ini dihadiri oleh Dr.
June Kuncoro Hadiningrat selaku Konsul Jenderal Republik Indonesia, Djumara Supriadi
selaku Konselor Pelaksana Fungsi Ekonomi, serta perwakilan perusahaan anggota APBI.
Dalam kunjungan ini Dr. June Kuncoro Hadiningrat menyampaikan kondisi terkini Pakistan
yang mengalami krisis energi dan memerlukan pasokan batubara, sehingga menyebabkan
pemadaman listrik bergilir. Krisis energi ini merupakan imbas dari kondisi geopolitik
perang Rusia-Ukraina dan pasca Covid-19. Ia juga menyampaikan beberapa hal terkait
permintaan pasokan batubara untuk Pakistan. Menurut data yang disampaikan oleh
Djumara Supriadi, kebutuhan batubara nasional di Pakistan mencapai sekitar 12 juta ton,
dari total kebutuhan tersebut, Pakistan memerlukan impor batubara dari Indonesia
mencapai sekitar 1 juta ton atau setara 8-10%. Spesifikasi batubara yang dibutuhkan pun
dengan kalori 5500 GAR ke atas, dengan toleransi kadar sulfur di atas 1%.
Permintaan tersebut pun ditanggapi oleh APBI beserta beberapa perwakilan perusahaan
anggota yang menyatakan bahwa tertarik dengan penyediaan pasokan batubara untuk
Pakistan, tetapi masih ada beberapa kendala terkait spesifikasi batubara, aturan-aturan
yang berlaku, proses pengiriman, hingga detail kontrak yang akan dilaksanakan.Terkait
dengan hal tersebut APBI akan membantu melaporkan permintaan pasokan batubara
untuk Pakistan kepada DJMB, dan KJRI Karachi nantinya akan memberikan informasi lebih
lanjut yang teperinci terkait permintaan pasokan batubara melalui APBI.
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Info Penting
Terbaru, 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.
Apalagi penghentian
pemenuhan batubara dari
Rusia oleh Uni Eropa baru
akan berlangsung Agustus
nanti. Selain itu upaya
untuk memenuhi
permintaan batubara tidak
lah mudah. Indonesia juga
dinilai tidak bisa serta
merta menaikkan produksi.
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APBI EXECUTIVECONNECT
Peluang Investasi Di Era
Dekarbonisasi
Memperingati Hari Lingkungan Hidup
Sedunia, Asosiasi Pertambangan
Batubara Indonesia (APBI-ICMA)
mengadakan ExecutiveConnect berte
makan Peluang Investasi di Era
Dekarbonisasi yang dilaksanakan
secara offline di Ritz Carlton Mega
Kuningan (6/6).
Sesuai dengan tema besar dunia
maupun nasional tentang upaya
bersama dalam menjaga kelestarian
lingkungan melalui pembangunan
berkelanjutan, acara ini dibagi dalam
dua topik besar yakni Respon Pelaku
Usaha terhadap Peluang Investasi
Pengembangan Energi Bersih dan
pada sesi kedua membahas tentang
Peran Penting Reklamasi dan
Rehabilitasi DAS dalam Mendukung
Penurunan Jejak Karbon.

Diskusi ini juga selaras dengan target
pemerintah dalam upaya penurunan
karbon. Oleh karena itu, dukungan
dari dunia usaha sangat dibutuhkan.
“Saat
ini
Pemerintah
sedang
mendorong pengembangan proyekproyek hilirisasi batubara untuk
melakukan substitusi bahan bakar
karbon dalam hal ini minyak dan gas
dan bahan baku industri kimia seperti
methanol dan DME” ujar Prof.
Irwandy Arif selaku Staf Khusus
Menteri ESDM dalam sambutannya.
Sebagai bukti nyata Pemerintah
dalam mendukung hilirisasi batubara
dalam bentuk insentif fiscal seperti
royalti batubara khusus untuk proyek
gasifikasi menjadi 0%, pemberian tax
holiday dan tax deductible, dll.
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Sementara itu, Septian Hario Seto
selaku Deputi Bidang Koordinasi
Investasi
dan
Pertambangan,
Kemenko Maritim dan Investasi
menyampaikan roadmap hingga
tahun 2060 dengan target penurunan
karbon yang akan direduksi hingga
1.526 juta ton CO2. Ia berharap
sampai dengan tahun 2060 sudah
banyak perusahaan batubara yang
melakukan beragam diversifikasi
bisnis untuk menciptakan energi yang
lebih bersih dan melihat peluang
investasi pembangunan berbasis hijau
yang sangat besar.
APBI-ICMA
sendiri
mendukung
seluruh anggota dalam misi transisi
energi sebagai bagian dari upaya
untuk mengurangi emisi sesuai target
Pemerintah. Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa saat ini adalah waktu yang
tepat untuk berinvestasi pada proyek
di sektor EBT. Namun, tentunya harus
pula diperhitungkan realoikasi capital
yang dipindahkan ke sektor EBT.
Capex rupiah yang dikeluarkan
sedianya juga harus menjadi insentif,
seperti di-offset ke pajak.

Proyek-proyek energi terbarukan saat
ini sudah dilakukan sejumlah anggota
APBI maupun para panelis yang hadir.
PT. Indika Energy Tbk., PT. Harum
Energy Tbk, PT. TBS Energi Utama
Tbk. PT. Bumi Resources Tbk.,
maupun PT. Shell Indonesia. Namun
tentunya proyek-proyek EBT harus
juga masuk akal dari sisi finansial.
Menurut Azis Armand, Vice President
Director & Group CEO PT. Indika
Energy Tbk. proyek dekarbonisasi
harus lebih visible dalam mengurangi
karbon dengan tentunya selaras
dengan kebijakan pemerintah. Selain
itu
perusahaan
juga
dapat
menggunakan
teknologi
dalam
mengurangi karbon untuk produksi
sehari-hari.

Hal senada juga disampaikan Adika
Nuraga Bakrie (Aga) selaku President
Direktur PT. Bumi Resources Tbk.
yang memiliki strategi batubara
dan beyond batubara. Digitalisasi
dengan data analitik dari pemakaian
bahan bakar dimana dengan output karbon yang dihasilkan menjadi
salah satu langkah yang diambil. Aga
yang juga menjabat sebagai Wakil
Ketua Umum APBI Bidang Hilirisasi
memandang saat ini adalah saat yang
tepat dalam mengembangkan modal
untuk diversifikasi bisnis.
Dalam hal ini, perusahaan yang
dipimpinnya, berfokus pada hilirisasi
batubara
menjadi
methanol
sebagai end productnya. Methanol ini
bertujuan untuk mendukung program
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Pemerintah dalam menyukseskan
penggunaan B20 dan juga B30. Selain
dalam bisnis batubara, Aga juga
mengatakan bahwa salah satu
perusahaan mineralnya memfokuskan untuk memproduksi tembaga,
karena tembaga memiliki peluang
untuk kebutuhan electric vehicle.
Tentunya dalam penurunan jejak
karbon ini masih memiliki banyak
tantangan, Ray Antonio Gunara
selaku Presiden Direktur PT Harum
Energy Tbk. berpendapat bahwa dari
segi oprasional memang banyak
sekali tantangan untuk melakukan
transisi
energi.
Namun,
Ray
mengungkapkan pada Harum Energy
sendiri bukan hanya invetsasi di
pembangkit energi listrik yang lebih
bersih tapi juga kami berinvestasi di
ekosistem yang lebih menunjang baik
itu di industri hulu seperti penunjang
industri nikel maupun di industri
hilirnya seperti di kendaraan listrik.
Namun tidak dipungkiri saat ini
Harum Energy masih menjalankan
bisnisnya di industri hulu yaitu di
industri nikel maupun mix stream di
industri pengolahan nikel dan
kedepannya Harum Energy akan
terus mengembangkan industrinya
untuk meningkatkan nilai tambah.

Sedangkan Andri Pratiwa selaku
Direktur Lubricants Shell Indonesia,
menyatakan bahwa semenjak tahun
2010 Shell merubah arah bisnis
mereka menjadi perusahaan berbasis
energi, dan sampai saat ini shell telah
mengembangkan beberapa bisnis
mereka. Namun, dalam koneksinya
dengan pertambangan sendiri, shell
mengembangkan oil lubricants mereka dengan teknologi yang lebih baik
dimana dapat lebih efisiensi lagi bisa
digunakan oleh alat-alat berat di
pertambangan dan itu sendiri bisa
sedikit membantu mengurangi jejak
karbon di pertambangan.

Potensi Multi Usaha Kehutanan
Dalam sesi kedua yang mengupas
tuntas
terkait
peran
penting
reklamasi dan rehabilitasi daerah
aliran sungai (DAS) dalam mendukung
penurunan jejak karbon dalam acara
ini juga dipaparkan beragam upaya
yang dilakukan perusahaan tambang
khususnya anggota APBI-ICMA dalam
upaya merehabilitasi lahan bekas
tambang.
Sunindyo selaku Dir. TekLing memberikan gambaran bahwa upaya yang
dilakukan perusahaan tambang beru-

-pa peningkatan nilai reklamasi dapat
berpengaruh besar dalam target
penurunan emisi pada 2050 serta
pelaksanaan reklamasi progresif tetap
dilakukan
peluang
peningkatan
penerimaan negara, perusahaan juga
harus
meningkatkan
capaian
reklamasi
apabila
melakukan
kenaikan produksi yang akan
membuka lahan lebih luas.
Sejalan dengam apa yang diutarakan
Sunindyo,
para
pelaku
usaha
meresponi dengan positif. Priyadi
selaku Direktur Utama PT. Adaro
Indonesia, Ignatius Wurwanto selaku
Ketua Umum FRHLBT, dan Suhedi
selaku Direktur Operasional PT. Bukit
Asam Tbk. para pelaku usaha siap
untuk melakukan reklamasi tambang
dan juga siap untuk melakukan
rehabilitasi DAS, dan terbukti dengan
program Bukit Menoreh yang
melibatkan beberapa perusahaan
anggota APBI-ICMA. Harapannya
keterlibatan masyarakat agar lebih
aktif dalam proses reklamasi dan
rehabilitasi DAS ini.

Memahami Implikasi Sustainability Reporting Sektoral
Standar Batubara
Laporan berkelanjutan atau Sustainbility Report (SR) merupakan
kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Dalam
perkembangannya, sebuah SR menjadi hal yang penting disusun oleh
perusahaan karena tentunya ada banyak manfaat dari penyusunan
laporan keberlanjutan secara berkala.
Dalam seminar kerjasama APBI dengan Global Reporting Initiative (GRI) Wakil Ketua Umum APBI Bidang ESG, Adri
Martowardojo memandang perlu adanya standarisasi dalam sustainabilty reporting. Saat ini menurutnya, regulasi sudah
menekankan pentingnya menerapkan Environmental, Social dan Governance (ESG). Selain itu, dari sisi market pun telah
menggiring industri pertambangan relevan untuk menerapkan ESG.
Melihat saat ini tantangan global dari isu perubahan iklim mendorong berbagai stakeholder agar semakin menyadari aspek
ESG untuk mengukur keberlanjutan dan dampak sosial dari aktivitas investasi di perusahaan bagi masa depan. Oleh karena
itu, APBI merasa perlu mensosialisasikan agar semua pihak semakin sadar akan pentingnya prinsip ESG demi tumbuhnya
ekonomi yang berkelanjutan. Pandangan Adri tersebut disampaikan dalam diskusi terbatas tentang pemahaman implikasi
sustainability report (14/06).
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Partisipasi APBI dalam Tim Pokja
Pilot Project Kemitraan
Pengusahaan Biomass dan
Batubara
Pertambangan dan kehutanan memiliki kewajiban pemulihan lingkungan
melalui penanaman, pengayaan dan reklamasi. Skema multiusaha
kehutanan membuka kesempatan pengusaha kehutanan melakukan
investasi pada sektor energi terbarukan. Pilot Project Kemitraan
Pengusahaan Biomass dan Batubara pada sektor pertambangan sebagai
pemanfaatan lahan bekas reklamasi. Sementara pada sektor kehutanan
untuk mengoptimalisasi pemanfaatan dengan tanaman energi/limbah
industri kehutanan menjadi woodchip/pellet.
APBI merekomendasikan anggota yaitu PT Indominco Mandiri (Kaltim) dan
PT Bukit Asam Tbk (Sumatera Selatan) sebagai mitra pemerintah untuk
pilot project biomassa ini. Pertimbangannya karena perusahaan tersebut
telah melakukan simulasi pemanfaatan biomassa untuk co-firing, serta
upaya lain untuk memperbaiki kualitas emisi gas buang boiler batubara
maupun reklamasi yang telah dijalankan yang juga berpotensi
dimanfaatkan untuk biomassa.

Penyusunan Benchmarking PROPER Untuk
Industri Pertambangan Batubara
APBI membentuk tim penyusun benchmarking PROPER serta merekrut
tenaga ahli untuk menyusun kajian performa lingkungan perusahaan
tambang batubara yang tergabung dalam APBI-ICMA, yang dianalisis
melalui intensitas energi, timbulan limbah B3, limbah non-B3, emisi dan
efisiensi air. Timeline penyusunan kajian ini dilakukan pada 29 Juni – 29
Juli 2022. Setelah laporan benchmarking tersusun, APBI akan kami kirim
secara formal sebagai masukan batasan penilaian PROPER kepada
Sekretariat PROPER, Kementerian Lingkungan dan Hidup dan Kehutanan.

CLICK HERE FOR MORE INFO

Permasalahan Persetujuan Perizinan Lingkungan
Terbitnya PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan pelaksana UU No.
11/2020 tentang Cipta Kerja, pada prinsipnya peraturan tersebut dibuat
untuk mempermudah birokrasi perizinan lingkungan agar dapat menjamin
kepastian hukum dalam berinvestasi dengan mengedepankan aspek
lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa hambatan yang
dialami oleh anggota kami khususnya dalam memperoleh persetujuan
perizinan lingkungan. Beberapa jenis persetujuan perizinan lingkungan
yang terhambat seperti: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), Persetujuan Teknis
(Pertek) pemenuhan baku mutu air, udara dan limbah berbahaya dan
beracun (LB3) serta Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) terkendala
dikarenakan proses birokrasi yang relatif lebih panjang.

CLICK HERE FOR REGISTER
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