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Resmi, Pemerintah Luncurkan Sistem
Informasi Pengelolaan Mineral Dan
Batubara (Simbara)
Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batubara
atau dikenal SIMBARA (8/3). Kehadiran SIMBARA sebagai upaya untuk integrasi
data end-to-end. Dengan demikian, ada penguatan pemenuhan DMO batubara
dan pengawasan yang lebih baik untuk perusahaan yang tidak patuh. Selain itu,
pencegahan kerugian negara juga dapat dilakukan.
Integrasi data dilakukan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, Kementerian
Perhubungan dan Bank Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih
bertanggung jawab kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Di
sisi lain, SIMBARA membuat alur produksi batu bara hingga penjualan menjadi
lebih efektif.
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Menteri ESDM mengatakan bahwa SIMBARA akan membantu pemerintah
mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban domestic market
obligation (DMO) batubara. Sistem ini juga mencegah kebocoran penerimaan
negara dari praktik-praktik penjualan batubara ilegal. “Sekaligus menertibkan
perdagangan mineral dan batu bara ilegal, baik produsen maupun pedagang
perantara yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara,” ujar Arifin Tasrif.
Nantinya, batubara yang diproduksi penambang hingga ke penjual akan dapat
dilacak melalui integrasi sistem ini. Untuk itu, PLN dan para pembeli pun juga
akan ikut serta dalam integrasi ini demi memastikan asal-muasal batubaranya.
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Sosialisasi Kepmen 58.K/2022 tentang Harga Jual
Batubara Untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan
Baku/Bahan Bakar Industri Di Dalam Negeri
Terhitung mulai tanggal 1 April 2022, Pemerintah menetapkan harga jual
batubara sebesar 90USD/ton dengan berdasarkan pada spesifikasi kalori
6.332 kcal/kg, total moisture 8%, total sulfur 0,8% dan ash 15% untuk
seluruh industri di dalam negeri kecuali smelter/pemurnian mineral
logam, kebijakan ini ditetapkan tanpa ada batas masa berlaku
sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No.
58.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Harga Jual Batubara Untuk
Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri Di Dalam
Negeri. Yang sedianya pemberlakuan harga khusus berakhir pada 31
Maret 2022 melalui Kepmen ESDM Nomor 206.K/HK.02/MEM.B/2021
tentang Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan
Kebutuhan Bahan Baku/bakar Industri Semen dan Pupuk
Di Dalam Negeri maka dinyatakan tidak berlaku/ dicabut.
Sebelumnya APBI telah beberapa kali bersurat
memberikan pandangan agar penetapan harga khusus ini
dapat melalui kajian terlebih dahulu. Beberapa hal yang
APBI sampaikan bahwa penggunaan semen sulit
diidentifikasi klasifikasi penggunaannya untuk dalam
negeri atau ekspor.
Karena ketentuan PP 34 tahun 2011 tentang tindakan
antidumping, barang yang disubsidi tidak diperbolehkan
diekpor. Serta mempertimbangkan bahwa harga batubara
yang fluktuatif dan tidak serta merta kondisi saat ini
berlangsung stabil.

Info Penting
"Bahwa untuk memberikan
kepastian
pemenuhan
pemenuhan
kebutuhan
batu bara sebagai bahan
baku/bahan bakar industri
di dalam negeri, perlu
menetapkan harga jua batu
bara untuk pemenuhan
bahan baku/bahan bakar
industri di dalam negeri,"
ujar Arifin dalam poin
pertimbangan
Kepmen
58/2022

stri dalam negeri yang sehat dengan menjaga pasokan
batubara yang cukup.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Lana Saria
beserta Wiwik Pudjiastuti, Direktur Industri Semen, Keramik
dan Bahan Pengolahan Non-Logam menyampaikan bahwa
penetapan harga pada Keputusan Menteri tersebut berlaku
untuk pupuk, semen, kertas, petrokimia, dll kecuali industri
pengolahan dan/pemurnian mineral logam dengan alasan
seluruh hasilnya akan dilakukan ekspor dengan harga pasar
yang cukup tinggi.

Sosialisasi terkait kebijakan
ini selenggarakan pada
Rabu, 30 Maret 2022
secara hybrid di Legian
Beach Hotel and Resort
Bali. Dalam sambutan
Dirjen Minerba, Ridwan
Djamaluddin menyatakan
bahwa Keputusan Menteri
ini merupakan upaya untuk
menjaga keutuhan NKRI
dengan membangun indu-

Peraturan
baru
ini
mencabut Kepmen ESDM
Nomor
206.K/HK.02/MEM.B/2021
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Kontribusi Pemikiran Wacana
Pembentukan Badan Khusus
Pengelola DMO Batubara
Untuk Kelistrikan Nasional
Pemenuhan
DMO
batubara
merupakan kewajiban yang mengikat
seluruh perusahaan pertambangan
batubara sebesar 25 persen dari
produksi dengan harga jual yang
dipatok sebesar $ 70/ton. Namun
dalam praktiknya tidak mudah untuk
menciptakan “level playing field” yang
sama bagi seluruh penambang.
Terdapat beberapa hambatan seperti,
adanya perbedaan kalori/spesifikasi
yang dibutuhkan oleh PLN sehingga
tidak semua penambang dapat
memasok batubara ke grup PLN.
Selain itu disparitas harga batubara
antara harga pasar dengan harga
khusus penjualan batubara ke PLN
yang dipatok US$ 70 per ton.
Ketersediaan
logistik,
kapal
pengangkut, juga sering menjadi
kendala yang dihadapi dilapangan
oleh penambang dan pihak PLN.
Untuk mencari solusi permanen yang
fair baik dari penambang maupun
PLN, APBI akan mendukung skema
terbaik yang akan diambil oleh
Pemerintah. APBI menginisiasi Diskusi
“Kontribusi
Pemikiran
Wacana
Pembentukan
Badan
Khusus
Pengelola DMO Batubara Untuk
Kelistrikan”
(10/03)
yang
menghadirkan pemerintah, pakar
hukum tata negara dan pelaku usaha.

Prof. Satya guru besar Fakultas
Hukum UI menyampaikan secara
hukum tata negara pembentukan ba-

www.
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-dan yang direncanakan harus sesuai
UU yang berlaku. Diskusi ini Lana
Saria
(Direktur
Pembinaan
Pengusahaan
Batubara,
Ditjen
Minerba), Sunindyo Herdadi (Direktur
Bina Program Minerba, Ditjen
Minerba).

Sebagaimana yang dikatakan oleh
Tubagus Nugraha, Asdep Bidang
Pertambangan, Kemenko Marves
bahwa
pemerintah
berupaya
memastikan agar pasokan batubara
untuk kelistrikan tidak terganggu
serta adanya dedicated market dan
dedicated price, sehingga muncul
gagasan dibentuk badan khusus
untuk tata kelola batubara. Untuk
mekanisme dan konsekuensi besaran
pungutan
akan
berdasarkan
kalori/spesifikasi batubara.
Menurut Lana Saria, Direktur
Pembinaan Pengusahaan Batubara
yang harus diperhatikan dari sisi
keadilan antara perusahaan yang
berkontrak dengan PLN dengan yang
tidak berkontrak. Sehingga tentunya
untuk memutuskan bentuk badan
seperti apa perlu kehati-hatian. Jika
nantinya perlu ada unit khusus, itu
tidak bisa digabungkan ke salah satu
unit di Ditjen Minerba, karena ini
sifatnya adalah Badan Layan Umum
pemungutan sejumlah dana maka
perlu dikaji lebih lanjut. Selaras
dengan
pernyataan
Sunindyo,
Direktur
Pembinaan
Program
Minerba yaitu poin pentingnya adalah
demarkasi atau pembatasan antara
tugas Ditjen Minerba dengan yang
nantinya menjadi tugas badan khusus
tersebut.
Dari pandangan Anna Mariana,
Kepala Subdirektorat Pembinaan Pe-

-ngelolaan BLU II, Kementerian
Keuangan perlu adanya payung
hukum yang mengamantkan bentuk
pungutan dan penggunaan dana hasil
pungutan. Sehingga tugas/pelayanan
BLU yaitu mengelola dana subsidi
pengusaha yang supply ke PLN. Hal
yang perlu dipikirkan juga ketika
harga sudah dibawah cap harga PLN,
bagaimana
fungsi
BLU
dan
keberlanjutan
operasionalnya
nantinya.
Hartanto, Direktur Energi Primer PLN
menyampaikan dengan adanya badan
khusus dapat mengamankan pasokan
untuk kelistrikan nasional dan
memberikan keamanan tarif listrik
yang stabil.
Harapannya bagi
pemerintahh
dapat
menambah
penerimaan negara dari PNBP & PPh
dan
tidak
membebani
fiskal
pemerintah (dari sisi subsidi listrik
dan kompensasi. Diperlukan elaborasi
terkait besaran pungutan yang akan
ditetapkan
minimal
mampu
memutupi selisih antara harga pasar
dan HBA USD70. Apabila ada
kelebihan dana pungutan maka akan
masuk sebagai working capital badan
khusus (bukan PLN).

Pandangan FH. Kristianto, Ketua
Komite
Sustainability
APBIICMA/Medco Mining secara bisnis,
adanya wacana kenaikan royalti,
denda DMO dan pungutan dll jangan
sampai menjadi beban tambahan bagi
pelaku industri, maka pemerintah
harus merumuskan dengan baik.
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3rd Legal Forum Menyambut Pemberlakuan Pajak
Karbon, Mewujudkan Green Economy
Dalam rangka mewujudkan komitmen Indonesia pada global dan mendukung
program pemerintah mewujudkan green economy serta memastikan
pengenaan pajak karbon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
adanya mitigasi risiko green financial crime, khususnya tindak pidana pencucian uang.Pelaksanaan pajak karbon yang seharusnya Kepala PPATK mengungkapkan masifnya penerapan pajak
diterapkan pada 1 April 2022, hal tersebut diungkapkan karbon menimbulkan potensi terjadinya kebocoran
oleh Sri Mulyani bahwa saat ini pemerintah masih harus penerimaan negara yang berasal dari pajak karbon.
melakukan koordinasi untuk mensinkronkan roadmap. Kebocoran tersebut berupa tax fraud, tax evasion serta
Pengenaan pajak karbon menjadi rumit. Dari sisi harga korupsi pencucian uang teridentifikasi dengan tindak
misalnya harga karbon di dunia berbeda-beda sehingga pidana yang terkait dengan pajak karbon. Fenomena global
menimbulkan risiko kebocoran. Perdagangan karbon antar tersebut sejalan dengan penelitian anti korupsi resource
negara membutuhkan kesepakatan global. Upaya center pada 2021 yang menyatakan, bahwa korupsi pada
harmonisasi aturan soal pajak karbon masih dibahas agar pajak karbon dapat menurunkan efektivitas pengenaan
sesuai dengan roadmap penurunan emisi karbon hingga pajak karbon pada pelaku usaha, sehingga berdampak tidak
terwujudnya karbon net sink.
mencapai emisi nol pada tahun 2060. Ivan Yustiavandana,

Diskusi Menakar Dampak Kenaikan Tarif Royalti IUP Batubara
APBI mengadakan diskusi terkait wacana kenaikan tarif
royalti terhadap pemegang IUP Batubara secara daring
(18/3). Diskusi ini menghadirkan Prof Irwandy Arif, Staf
khusus Menteri ESDM dan panelis dari pelaku tambang
anggota APBI. Ini merupakan upaya pengurus APBI-ICMA
untuk mengupdate sekaligus mengumpulkan usulan
anggota jika nantinya akan diberlakukan kenaikan tarif
royalti. Adapun webinar ini memfokuskan pada wacana
kenaikan tarif progresif untuk pemegang IUP yang saat ini
diberlakukan progresif 3%, 5%, 7%.
Ketua
Umum
APBI-ICMA,Pandu
Sjahrir mengatakan “Industri Pertambangan batubara sejauh ini,
bahkan bisa 1
hingga 2 dekade kedepan berperan penting dalam
mendukung perekonomian dan ketahanan energi
nasional” ujarnya dalam sesi sambutan diskusi. Rancangan
wacana kenaikan tarif royalti bagi pemegang IUP batubara
sudah disepakati di tingkat kementerian. Namun dari
pemerintah Prof. Irwandy Arif, Staf Khusus Menteri ESDM
mengatakan bahwa masih mengkaji skema tarif royalti
IUP, karena selain berdasarkan kalori dan HBA berjenjang,
ada aspek yang akan menjadi dasar penghitungan royalty
yakni berdasarkan jumlah produksi batubara demi
menciptakan keadilan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa
beberapa pemegang IUP memiliki produksi yang cukup
besar. APBI pun telah memberikan masukan ke Pemerin
tah melalui Kemenko Marves agar dipertimbangkan untuk
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membuat layer kategori royalti untuk kalori ≤3.400 sebagai
acuan perusahaan yang punya kalori rendah. Usulan lain datang
dari
F.H.
Kristiono,
COO
Medco Energi Mining
Internasional
bahwa
sebaiknya
tarif royalty ini mengacu pada indeks
harga Indonesian Coal Index (ICI) karena lebih aktual
dibandingan dengan HBA yang mengacu pada rata-rata
harga satu bulan sebelumnya, terlebih dalam komponen
HBA terdapat index Newcastle (NEWC) yang tidak
mendominasi indeks harga di Indonesia. Dalam webinar kali
ini, PT. Mifa Bersaudara yang berlokasi di Aceh
memaparkan beberapa kewajiban keuangan yang harus
dibayarkan perusahaan termasuk penempatan dana CSR
sebesar 1% dari penjualan berdasarkan UU No. 11 Tahun
2006, dan juga ada kewajiban berupa dana kompensasi
untuk Provinsi sebesar 3,7% berdasarkan Qanun Aceh.
Dengan melihat hal tersebut, Ricky Nelson selaku Direktur
Utama PT. Mifa Bersaudara mengusulkan rentang kalori
tersebut dimasukan sebagai dasar pertimbangan dengan
berdasar pada kewajiban keuangan yang ditetapkan
Pemerintah Daerah setempat.Berdasarkan dari berbagai
perspektif yang didapat dari diskusi ini, pada prinsipnya
APBI
memahami
keinginan
Pemerintah
untuk
meningkatkan penerimaan negara sehingga tidak menolak
jika ada penyesuaian kedepan, namun besaran penyesuaian
hendaknya memperhitungkan beban kewajiban dari pelaku
usaha.
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Rapat Kolaborasi Masukan Terhadap
Rancangan Permen LHK terkait Tata
Laksana Penerapan Nilai Ekonomi
Karbon (NEK)
APBI, Forum RHLBT, IMA dan FK-PLPI mengadakan
rapat gabungan dalam membahas memberikan
masukan agar upaya perusahaan tambang dalam
pengurangan karbon dapat terakomodir dalam draft
PermenLHK tentang Tata Laksana Penerapan Nilai
Ekonomi Karbon.
Fokus kementerian LHK saat ini terkait penurunan emisi karbon, menurut NDC (Nationally Determined Contribution)
terdapat penurunan emisi sebanyak 29% namun belum tertulis dari area tambang.
Ignatius Wuwanto selaku Ketua Good Mining Practice (GMP) APBI menyebutkan hasil dari pelaksanaan rehabilihtasi
daerah aliran sungan (DAS) dapat diangkat dalam konteks nilai ekonomi ril dan diperlukan perbaikan kajian landscape
di DAS. Harapannya akan ada transparansi dan akuntabilitas terkait dengan hasil Reklamasi dan Rehabilitasi.
Irdika Mansur sebagai akademisi menyampaikan terdapat 3 area serapan karbon yang belum diperhitungkan. Apabila
area-area tersebut diperhitungkan, maka diperkiran jumlah emisi yang dikeluarkan dengan jumlah emisi yang diserap
bisa seimbang. Area-area yang dimaksud yaitu (1) Area Konsesi yang belum atau tidak di tambang , (2) Lahan Hasil
Reklamasi, dan (3) Rehabilitasi Daerah Alirasn Sungai.Usulannya area agar dapat diperhitungkan dalam tata laksana
penerapan nilai ekonomi karbon.
Untuk mengumpulkan lebih banyak masukan yang komprehensif, APBI bersama Forum Reklamasi Hutan pada Lahan
Bekas Tambang (FRHLBT) akan dilakukan FGD dengan menghadirkan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dengan topik
Multi Usaha dan Pemanfaatan Bekas Tambang, Ditjen Konservasi Tanah dan Air untuk pembahasan Reklamasi,
Indikator Keberhasilan Reklamasi dan Rehab DAS, serta Ditjen PPKL untuk Area Tambang, dan Ditjen Planologi.
Selain itu, akan dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk
membuat kajian penghitungan emisi karbon di industri pertambangan
agar dapat menyajikan data yang valid dan diverifikasi dari sumber
yang berkompenten.

Partisipasi APBI dalam Diskusi Analisis Dampak
Sosial-Ekonomi dalam Mencapai Net Zero Emission
(NZE)
APBI terlibat dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Indonesia Research
Institute for Decarbonization (IRID) untuk membahas dinamika dari
perubahan yang ada di dalam sektor berbasis energi dan non-energi, salah
satunya terhadap lapangan kerja dan tenaga kerja Indonesia. Dari studi ini
diharapkan dapat mengetahui bagaimana strategi penurunan emisi
Indonesia di sektor berbasis energi dan non-energi berpengaruh pada
ekonomi. Selain itu, akan sebagai masukan bagi Pemerintah, sehingga
dalam menyusun aksi iklim untuk mencapai target emisi gas rumah kaca.
Penting bagi Indonesia dapat memastikan pencapaian komitmennya,
namun disisii lain juga memastikan tidak terjadi dampak negatif terhadap
sosial dan ekonomi. Misalnya, apakah perubahan strategi dari berbasis
bahan bakar fosil ke energi terbarukan, menyebabkan terjadi dinamika
lapangan kerja yang tersedia.
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Info Penting
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
memastikan pajak karbon tidak jadi berlaku
pada 1 April 2022. Dia menuturkan, upaya
harmonisasi aturan soal pajak karbon masih
dibahas agar sesuai dengan roadmap
penurunan emisi karbon
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal,
Febrio Kacaribu mengatakan, pajak karbon
ditunda sampai sekitar Juli 2022. Pemerintah
ingin menyiapkan aturan turunan yang
konsisten dan baik
Ada beberapa alasan yang jadi pertimbangan
dimundurkannya implementasi tersebut, antara
lain :
•

Aturan turunan masih disiapkan

•

Implementasi pajak karbon yang rumit

•

Pajak karbon akan diterapkan bertahap
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Partisipasi APBI dalam 2nd ASEAN Coal Business
Roundtable Dialogue
The Association of Southeast
Asian
Nations
(ASEAN)
menyelenggarakan 2nd ASEAN
Coal
Business
Roundtable
Dialogue yang sebagai platform
bagi
berbagai
pemangku
kepentingan batubara untuk
bertukar pandangan dan ide dalam memfasilitasi peran baru batubara, teknologi batubara bersih,
kebijakan batubara bersih, dan praktik terbaik industri batubara di seluruh
dunia. Selain itu, agenda ini untuk mengeksplorasi peluang dan kolaborasi
antar pelaku bisnis pertambangan di ASEAN.

ASEAN telah mengintensifkan upaya di sektor energi untuk memastikan
keamanan energi, aksesibilitas, keterjangkauan dan keberlanjutan untuk
semua. Untuk mencapai tujuan, ASEAN perlu merangkul semua sumber
energi yang ada, termasuk batubara. Namun, pertimbangan untuk transisi
energi juga harus diperhitungkan. Transisi energi didefinisikan sebagai
jalur dekarbonisasi untuk mengubah sistem energi dari energi intensif
karbon menjadi energi yang lebih bersih. Ke depan, industri batubara
perlu beradaptasi dengan kebutuhan transisi energi.
Dalam sambutannya Ms. Michelle Manook, Chief Executive Officer, World
Coal Association menegaskan agar industri batubara dapat terus survive
maka harus bertanggung jawab secara lingkungan, berkontribusi secara
berkelanjutan dan bertransformasi teknologi untuk menciptakan energi
yang lebih bersih.
Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif APBI menyampaikan prioritas utama
yang dihadapi oleh perusahaan pertambangan adalah percepatan
reklamasi tambang dan rehabilitasi. Terkait pelaksanaan kaidah
pertambangan yang baik keberlanjutan, upaya yang dilakukan oleh para
anggota APBI perlu diapresiasi karena telah mendapatkan berbagai
penghargaan kategori lingkungan. Pengembangan teknologi juga
dilakukan seperti upaya gasifikasi yang telah diresmikan groundbreaking
proyek hilirisasi batubara menjadi DME.

PT Ade Putra Tanrajeng merupakan pemegang
IUP OP yang berlokasi di Desa Gunung Sari,
Tabang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Produsen batubara dengan produksi 1,5 juta ton
di tahun 2021.
Spesifikasi Batubara:
Caloric Value : 4.200 Kcal/kg
Total Sulphur : 0,15% ADB
Ash : 4,64% ADB
Moisture AR : 35,81% ARB

PT Guruh Putra Bersama merupakan pemegang
IUP OP yang berlokasi di Desa Gunung Sari,
Tabang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Produsen batubara dengan produksi 1,5 juta ton
di tahun 2021.
Spesifikasi Batubara:
Caloric Value : 3,743 kcal/lg
Total Sulphur : 0,20% ADB
Ash : 6,24% ADB
Moisture AR : 20,28% ARB

PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua merupakan
pemegang IUP OP yang berlokasi di Desa
Pualam Sari Transad Binuang, Tapin, Kalimantan
Selatan
Spesifikasi batubara :
Caloric Value G: 4.220 kcal/kg
Total Sulphur : 0,3% (ADB)
Ash : 8,00% (ADB)
Moisture AR : 36,005 (ARB)

Secretariat Office
Menara Kuningan Building ,1st Floor, Suite A, M & N
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
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secretariat@apbi-icma.org
+62-21 3001 5935
+62-21 3001 2477

Follow & Subscribe us
Instagram : apbi.icma
YouTube : APBI - ICMA
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