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Upaya APBI-ICMA Atas Rencana

Kenaikan Royalti Batubara

Bulan Mei 2021, kegiatan di Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia

(APBI-ICMA) tetap berjalan dimana pada dua pekan awal Mei merupakan

bulan Ramadan dan Idul Fitri. Adapun sejumlah agenda penting tetap

dijalankan. Salah satunya adalah rencana kenaikan royalti IUPK.

Sebelumnya pada 11 Mei 2021, sejumlah perusahaan anggota APBI juga

dipanggil oleh pihak Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk

berdiskusi terkait hal ini.

Rencana pemerintah untuk menaikan royalti dilihat dari berbagai aspek

termasuk kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) sejak awal tahun 2021.

seperti table di bawah ini
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APBI bersama dengan

API-IMA juga menyurati

sejumlah pihak

pemerintah dalam hal ini

adalah Kemenko Marves

serta memberikan

tembusan suart ke

Presiden RI, Sekretariat

Negara, Kemenko

Perekonomian, 

Kementerian ESDM dan 

Kementerian Keuangan.

Info Penting

Namun kenaikan HBA, menurut APBI tidak dapat serta merta dijadikan dasar terkait kenaikan

royalti, dikarenakan masih cukup memberatkan untuk industri batubara. Adapun APBI

memberikan usulan kenaikan royalti adalah sebagai berikut.

KESDM di bawah DJMB kembali mengajak APBI untuk berdiskusi (10/5) terkait

kewajiban pemenuhan DMO pasca dikeluarkannya KepMen ESDM No.

255/2020. Sama dengan tahun sebelumnya, setiap produsen batubara diwajib

kan untuk memasok batubara 25% dari produksinya untuk DMO.

www.                        .org

Tarif PNBP batubara yang diusulkan telah memperhitungkan kondisi bahwa saat ini batubara

merupakan Barang Kena Pajak PPN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

tentang Cipta Kerja, dimana penyerahan batubara sebagai Barang Kena Pajak terutang PPN

dan perusahaan pertambangan batubara dapat mengkreditkan PPN atas perolehan barang

dan jasa (PPN Masukan) sehingga apabila Pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan yang

baru di masa depan yang dapat menimbulkan dampak pada perusahaan dimana PPN Masukan

menjadi tidak dapat dikreditkan, baik sebagian atau seluruhnya, kami mohon kiranya

Pemerintah dapat meninjau kembali besarnya tarif PNBP batubara agar perusahaan tetap

dapat melanjutkan kegiatan pertambangan batubara secara berkesinambungan.

Sosialisasi Hasil Peninjauan Usulan Tarif Kompensasi
DMO Batubara

Harga 

Batubara 

Acuan 

Tarif PNBP PKP2B saat ini 
 

 

 

 

MENJADI 

Tarif PNBP Usulan Asosiasi 

(PKP2B menjadi IUPK) 

Domestik 

(DMO) 

Penjualan 

Umum (Ekspor) 

Domestik 

(DMO) 

Penjualan Umum 

(Ekspor) 

<70 13,5% 13,5% 14% 14% 

70-80 13,5% 13,5% 14% 16% 

>80-90 13,5% 13,5% 14% 18% 

>90 13,5% 13,5% 14% 20% 

 

Usulan tersebut merupakan hasil stretching exercise yang menempatkan perusahaan pada titik hampir tanpa fleksibilitas

untuk melakukan alokasi sumber dayanya pada saat harga batubara mendekati atau lebih rendah dari production costs.

Secara jangka panjang, kondisi ini tidak sehat bagi keberlanjutan industri batubara.

Sementara dari aspek hukum, usulan tarif PNBP sebagaimana kami sampaikan pada angka 3 di atas sudah memenuhi

ketentuan Pasal 169A ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana

telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2020.

Selain itu, perusahaan yang tidak bisa memenuhi kewajiban DMO tersebut akan dikenakan sanksi berupa pembayaran

kompensasi.Pertemuan antara APBI dengan DJMB dibuka oleh Heri Nurzaman selaku Plt. Dir. Pembinaan Program yang

selanjutnya dipimpin oleh Cecep Moch. Yasin selaku Koor. Perencanaan Produksi & Pemanfaatan Minerba.

Diskusi ini dilatar belakangi dengan kejadian awal tahun 2021 dimana PLN menyatakan kekurangan pasokan batubara

padahal HBA berada diatas HBA kelistrikan umum. Hal lain terkait DMO juga berkaitan dengan adanya keinginan Panitia

Antar Kementerian (PAK) untuk merevisi PP No. 81/2019 untuk menghitung kembali rasionalitasnya besaran tarif atas jenis

PNBP kompensasi DMO, sehingga besaran tarifnya implementatif untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Selepas rapat tersebut APBI telah mengirimkan surat terkait dengan permohonan usulan pelaksanaan kewajiban pasokan

batubara domestik ditengah situasi ketidakpastian akibat pandemi covid-19, surat tersebut ditujukan ke Arifin Tasrif selaku

Menteri ESDM pada tanggal 17 Mei 2021.



APBI & FRHLBT Meminta Dilibatkan

Dalam Proses Penyusunan RPP 

No. 43/2021
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Di bulan Mei ini, APBI bekerjasama dengan FRHBLT juga

terus berupaya untuk meminta Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan melibatkan dua asosiasi ini dalam

berdiskusi pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No.43

Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata

Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.

Upaya surat menyurat dengan Kementerian LHK ini sangat

penting mengingat banyaknya kasus tumpeng tindih lahan

yang dialami anggota APBI maupun FRHLBT. Upaya untuk

bersurat kepada Kementerian terkait ini merupakan

tindak lanjut dari rapat gabungan anggota APBI dan

FRHLBT pada tanggal 6 Mei 2021 secara online.

Selama 4 hari berturut-turut, Komite Lingkugan APBI-

ICMA membentuk tim khusus yang berisikan perwakilan

dari anggota untuk menyusun batasan Life cycle

assessment (LCA) atau daur hidup. LCA diaplikasikan untuk

mengukur dampak suatu proses produksi terhadap

lingkungan yang sejak tahun 2018 masuk dalam kriteria

Program Penilaian Kinerja Perusahaan.

Pada kerangka LCA, seluruh tahap meliputi proses

pengambilan bahan baku (raw material), pengolahan

bahan hingga produksi, waste yang dihasilkan dari proses

produksi, hingga waste yang dihasilkan setelah

penggunaan produk tersebut. Benchmarking ini juga me-

Tindak lanjut dari benchmarking tersebut, tim lingkungan

juga menemui Sigit Reliantoro selaku Ketua Sekretariat

PROPER untuk berdiskusi pada 19 Mei 2021 secara daring.

Bimbingan Teknis (Bimtek) Alat Sparing

Pemerintah dalam hal ini di

wakili oleh Direktorat Jenderal

Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan KLHK

mengundang para asosiasi

serta beberapa perushaan

untuk mengikuti serangkaian

bimbingan teknis tentang alat

sparing ini, acara ini diadakan

secara online pada tanggal 24

Mei 2021. Acara bimbingan

teknis ini dihadiri oleh Tekmira

ESDM untuk memberikan solusi

teknis pemasangan alat sparing

Sehubungan dengan telah diberlakukannya kewajiban

pemasangan sparing bagi penanggung jawab usaha sesuai

peraturan Menteri LHK nomor: P.80 tahun 2019 tentang

Pemantauan Khusus Air Limbah Secara Terus-Menerus dan

Dalam Jaringan bagi Usaha dan/atau Kegiatan (Sparing).
Benchmarking Tim Lingkungan APBI 

Terkait Life Cycle Assestment

Jika bekerja sama dengan
pihak ketiga penyedia
alat sparing,  pastikan :
• Bukti angka akurasi

sensor dan rentang
yang tertera dalam
manual atau
spesifikasi alat harus
sesuai dengan
P80/2019 

• Lulus uji konektivitas
ke server pusat data 
SPARING

Info Penting

-ngundang Ir. Sony Abfertiawan selaku akademisi untuk

membantu menyusun batasan di industri batubara.

Benchmarking ini penting karena LCA untuk industri

batubara berbeda dengan industri lainnya.



Berbagai strategi kerap dilakukan oleh
pemerintah guna mencapai
target Nationally Determined
Contribution (NDC) dalam mengurangi
emisi gas rumah kaca (GRK) dan mitigasi
perubahan iklim pada tahun 2030. Hal ini
disampaikan dalam pertemuan daring
(10/05) antara KLHK dengan pihak asosiasi
antara lain APBI, Masyarakat Energi Terba-
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PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Indominco Mandiri, PT Bara Tabang, PT Indexim Coalindo, PT
United Tractors Tbk., PT AMNT, PT Indomining, PT Kideco Jaya Agung, dan PT Duta Tambang Rekayasa.

Upaya mencegah pemanasan global dan pengurangan emisi karbon diwujudkan dalam Paris Agreement pada 2015, yang
bertujuan untuk mencegah kenaikan suhu global kurang dari 2 derajat Celcius. Indonesia adalah salah satu negara yang
telah meratifikasi Paris Agreement dan telah mencanangkan target pengurangan emisi karbon sebesar 29% dengan upaya
sendiri dan 41% dengan dukungan internasional di tahun 2030, sebagai bentuk komitmennya.

Dalam sambutannya, Luhut menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan acara yang dinilai merupakan bentuk
inisiasi yang sangat baik dari APBI dalam mendukung rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Menengah
2020 – 2021 untuk mensukseskan rencana pembangunan rendah karbon. Sementara itu dalam kata sambutannya Pandu
Sjahrir mengatakan bahwa ajang diskusi Sustainability ExecutiveConnect ini merupakan “Step berikutnya, secara mindset
kami di asosisasi sedang melakukan perubahan yang besar. Kami akan melakukan kajian dengan pihak ketiga untuk
melihat kesempatan dari sisi carbon credit dan carbon trading untuk para pelaku usaha di bisnis industri kita. Dalam
waktu 2-3 tahun ke depan akan ada transformasi amat besar di industri kita, dimana kita akan bersatu padu dengan
pemerintahan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang bisa mencapai zero carbon emission,”ujar Pandu.

Peran Dunia Usaha Untuk Pemenuhan Target NDC 
dan Pemanfaatan Nilai Ekonomi Karbon

APBI Dukung Penurunan Emisi Karbon di 
Industri

Forum yang berlangsung secara virtual ini menampilkan

pembicara dari pemerintah, asosiasi dan perusahaan seperti

Menko Marinves RI Luhut B. Pandjaitan, Ketum APBI Pandu

Sjahrir, President Director & Country Chairman Shell Indonesia

Dian Andyasuri, dan Dir. Eksekutif Masyarakat Energi

Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butar-Butar, serta dihadiri

oleh para CEO dari Shell Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, PT

Indika Energy Tbk, PT TML Energy, PT Mitrabara Adiperdana,

informasi, target penurunan yang berasal dari sektor energi sendiri mencapai 314 Juta Ton / sekitar 11%.

Laksmi juga menyampaikan perkembangan atas kebijakan yang akan dituangkan dalam Peraturan Presiden terkait Nilai
Ekonomi Karbon (NEK), yang seharusnya sudah diterbitkan pada tahun lalu, namun harus ditunda sambil menunggu
peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang dilangsir berkaitan dalam implementasinya.

APBI hadiri rapat dengan
Kemenko Marves (19/5). 
Rapat ini adalah upaya
Kemenko Marves untuk
mengelola ekosistem
mangrove nasional yang 
dituangkan dalam
program rehabilitasi
lahan mangrove seluas
100.000 Ha sampai tahun
2024 melalui Asosiasi. 

Asosiasi sendiri
diharapkan dapat
memberikan informasi
kepada anggota terkait
upaya pemerintah ini, 
sehingga dapat
mendukung upaya
tersebut.

Info Penting

rukan Indonesia (METI), Asosiasi Energi Angin Indonesia (AEAI), anggota KADIN sektor Energi.

Saat ini terdapat 5 sektor utama (Energi, Kehutanan, Pertanian,Limbah & IPPU) yang menjadi
fokus dalam aksi mitigasi pencapaian target NDC, yang kedepannya akan ditambah dengan
sektor lainnya, antara lain pesisir dan kelautan (blue carbon). Sejatinya, target NDC bersifat
dinamis dan boleh diubah sewaktu-waktu apabila ada peningkatan target. Hal ini disampaikan
oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), KLHK, Laksmi Dhewanthi.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa pada akhir bulan Mei, Road Map NDC yang berisikan
rincian target dan aksi mitigasi setiap sub sektor sampai tahun 2030 akan diterbitkan. Sebagai
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APBI memenuhi panggilan Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak)

secara daring pada Rabu (5/5) Pertemuan APBI dan KPP merupakan yang

pertama kali. Pertemuan ini sendiri bertujuan untuk menelaah isu-isu

perpajakan dalam pertambangan, terlebih setelah dikeluarkannya UU Cipta

Kerja tahun 2020 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Komwasjak mendengar masukan dari APBI

seputar hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan di industri pertambangan

Pertemuan APBI Dengan Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak)

aturan pelaksana tersebut sangat

diperlukan agar mekanisme PPN

terutang lebih jelas dalam Pasal 112

UU Cipta Kerja yang mengubah

Ketentuan Pasal 4A UU Nomor 42

Tahun 2009.

Pihak Komwasjak sepakat dengan
usulan tersebut dan akan
merekomendasikan ke Kemenkeu.

Termasuk juga outlook industri

batubara nasional serta pelaksanaan

pengenaan PPN di lapangan. Selain

memaparkan tentang kewajiban dan

pengenaan pajak untuk setiap aspek,

APBI mengusulkan agar dibuat suatu

peraturan pelaksanaan dari UUCK

yang antara lain mengatur saat

tertuangnya PPN. APBI memandang

Selanjutnya, APBI akan
menyampaikan surat masukan terkait
dengan PPN termasuk bagan alur
bisnis pertambangan batubara. Poin
penting dalam surat tersebut seperti
1. Perlu Peraturan Pelaksanaan atas

Status PPN Batubara menjadi
BKP

2. Rekomendasi Masukan UU CK
Klaster Perpajakan

APBI dan Kedubes Polandia di Jakarta 
Menjajaki Kerjasama di Sektor Batubara

agenda yang sebelumnya telah disepakati dalam courtesy

meeting pada Januari 2021 lalu. Dalam kesempatan itu

hadir beberapa perwakilan perusahaan Polandia antara

lain: 2Rhp Sp z o.o, MVM Elektro Sp z o.o, Patentus, FTT

Wolbrom S.A. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak

dibidang industri teknologi pertambangan.

Wakil perusahaan yang hadir, memaparkan dan

memperkenalkan sistem maupun teknologi penunjang

pertambangan yang telah digunakan di negaranya. Dari

pihak APBI sendiri perwakilan yang hadir secara offline yaitu

perusahaan anggota Bayan Group, Baramulti dan Karya

Putra Borneo.

Sebagaimana diketahui, industri batubara masih
merupakan bagian penting dari ekonomi di Indonesia
maupun di Polandia.
Terlepas dari gencarnya pemberitaan terkait larangan
penggunaan batubara di negara Uni Eropa, batubara masih
memainkan peran besar dalam bauran energi di negara
Polandia. Hal ini disampaikan oleh H.E. Madame Beata
Stoczyńska, Duta Besar Polandia untuk Indonesia pada
sambutannya dalam acara tersebut.

Polandia memperkuat komitmen kerjasama dengan

Indonesia dalam sektor pertambangan batubara.

Kedutaan Besar Republik Polandia bekerjasama dengan

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA)

memfasilitasi pertemuan terbatas yang berlangsung

secara hybrid di Polish Trade Investment Agency - Jakarta

Office (20/05). Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari
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MEMPERKENALKAN ANGGOTA BARU APBI-ICMA

Berdiri pada tahun 2007 sebagai bagian dari IMC Group. PSS menyediakan
solusi logistik dan transportasi laut kepada perusahaan-perusahaan
pertambangan batubara di Indonesia.

Armada PSS terdiri dari 85 unit kapal terdiri dari 38 unit Kapal Tunda, 37 unit
Tongkang (1 unit ukuran 270-feet, 29 unit ukuran 300-feet dan 7 unit ukuran
330-feet), 3 unit Floating Loading facility (FLF), 1 unit Floating Crane (FC), 4
unit Kapal Kargo Curah kelas Handysize dan 2 unit Kapal Kargo Curah kelas
Supramax.

Link Perusahaan : https://rb.gy/y145i3

Upaya APBI Terkait Dengan Penerapan Konsesi

PT PTB di STS Muara Berau

Upaya APBI terkait kepelabuhan terus dilakukan. Hal ini dikarenakan isu

kepelabuhan menjadi bagian penting dan memiliki keterkaitan dengan

industri batubara. Saat ini yang secara intensif didisukusikan yaitu peran

PTB di STS Muara Berau yang seakan memonopoli pelayanan jasa

kepelabuhanan ini. Sepanjang bulan Mei ini digelar rapat terkait

operasional PTB yang mempengaruhi terhambatnya ijin gerak beberapa

anggota Floating Crane (FC) APBI.

Ia menambahkan bahwa guna meminimalisir perubahan iklim global, Polandia sudah mulai mengurangi penggunaan batu
bara secara bertahap dan dalam penggunaannya seefisien mungkin melalui teknologi yang mumpuni, sehingga tidak ada
energi yang terbuang untuk penggalian tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, APBI-ICMA yang diwakili oleh Direktur Eksekutif, Hendra Sinadia, memaparkan kondisi
industri batubara di Indonesia saat ini. Hal ini yang berkaitan dengan capaian transisi energi di sektor batubara, sejalan
dengan apa yang disampaikan oleh pihak Polandia. Para pelaku usaha, khususnya anggota APBI-ICMA, sudah mulai
melakukan pengembangan teknologi dalam upaya pembangunan hilirisasi.

Menara Kuningan Building ,1st Floor, Suite A, M & N

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5

Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

Secretariat Office

Follow & Subscribe us

Instagram  : apbi.icma

YouTube    : APBI - ICMA

PT. Armada Indonesia Mandiri, didirikan pada tahun 2004 untuk
menyediakan solusi transhipment kargo curah kering lepas pantai kepada
semua pelanggan kami. Dengan memiliki dan mengoperasikan 8 floating
crane, perusahaan mampu memuat dan menurunkan kargo curah kering
untuk mendukung operasi transshipment lepas pantai, di seluruh Indonesia.

Contact Person : 1. Nugroho (Nugie) : m_nugroho@baramultigroup.co.id
2. Yessymaya : yessymaya_f@baramultigroup.co.id

https://rb.gy/y145i3

