
HBA Corner

NewsletterM  O  N  T  H  L  Y

O k t o b e r  2 0 2 2

IG : apbi.icma

YouTube : APBI – ICMA
www.apbi-icma.org

APBI-ICMA menjadi narasumber penanggap untuk beberapa acara penting
terkait perizinan yang menjadi kendala di lapangan. Salah satunya menjadi
undangan khusus dalam diskusi dengan Ombudsman RI (ORI) terkait
permasalahan perizinan. Dalam diskusi (26/10) secara daring, APBI-ICMA yang
diwakili oleh Ketua Komite Hukum, Ezra Sibarani memaparkan sejumlah
kendala yang dialami anggota APBI-ICMA. Persetujuan Lingkungan menjadi
suatu tantangan yang terbanyak dilaporkan pada diskusi ini.

Seperti diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan
Persetujuan Lingkungan yang sebelumnya disebut Izin Lingkungan. Persyaratan
Teknis, AMDAL, ANDALALIN, tidak serta merta mudah diurus sebagaimana
semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat untuk memangkas
birokrasi.

Dalam kenyataan di lapangan, masih ditemukan ketidak seragamnya
pemahaman aturan untuk evaluator, lalu tata waktu relatif lebih Panjang yang
membuat ketidakpastian terhadap penaatan perijinan (compliance), dan
birokrasi pengurusan AMDAL membutuhkan waktu bervariasi pasca
pemindahan kewenangan dari daerah ke pusat.

Mencari Solusi Perbaikan Proses Penerbitan Izin Lingkungan Pasca
Undang Undang Cipta Kerja

Bertempat di Gedung Menara KADIN Indonesia lantai 29, permasalahan
Persetujuan Lingkungan pasca penerbitan UUCK dan Permen LHK menjadi topik
bahasan Asosiasi di sektor pertambangan dengan Pemerintah.

Problematika Perizinan Lingkungan dan 
Pengaruhnya Terhadap Kepastian Berusaha
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Sementara dari Kemenko Marvest, Tubagus menyampaikan bahwa persetujuan lingkungan sebagai salah satu persyaratan
dasar sebelum ada izin berusaha, dan atau sebelum kegiatan. Persetujuan lingkungan digunakan sebagai Panduan
Pemerintah dalam pengawasan dan Badan Usaha pasca perizinan berusaha diberikan dan Badan Usaha harus paham
dengan apa yang dikelolanya.

Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan sosialisasi, diseminasi dan edukasi kepada Masyarakat/Badan usaha untuk dapat
mengetahui, memahami dan menjalankan serta menyelesaikan secara baik semua persyaratan dan proses untuk mendapat
persetujuan lingkungan yang dikerjakan sendiri atau dengan bantuan konsultan. Kemenko Marvest menjadi catatan
penting terlebih dengan adanya periode waktu yang telah diatur untuk pengurusan izin, seperti 150-270 hari kalender
untuk pengurusan proses persetujuan LH (SKKL) dan integrasi dengan persetujuan teknis.

Haryanto Damanik selaku Sekretaris Jenderal APBI-ICMA pun tak luput dari diskusi ini. Ia menjelaskan bahwa saat ini
merupakan kesempatan yang baik dari sisi industri pertambangan batubara karena harga komoditas yang baik. Hal
tersebut dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan produksi. Namun hal tersebut justru banyak yang terhambat pada
proses perizinan lingkungan dan revisi Amdal.

Gambar diskusi pertemuan APBI dengan ORI
Secara daring (26/10)

Gambar FGD bersama dengan KADIN
Secara luring (25/10)

Acara yang diselenggarakan oleh APBI bersama KADIN Indonesia ini
dihadiri oleh Laksmi Widyajayanti selaku Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan, Usaha dan Kegiatan KLHK, Jajat Sudrajat selaku Sub
Koordinator Perlindungan Lingkungan KESDM, Tubagus Nugraha selaku
Asisten Deputi bidang Pertambangan Kemenko Marvest, Djoko
Widajatno selaku Direktur Eksekutif IMA, juga sejumlah perwakilan
perusahaan anggota APBI.

Dalam paparan KLHK, Laksmi menjelaskan alur Persetujuan Lingkungan
yang harus dilengkapi pelaku usaha yaitu Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR), AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. Menurutnya
saat ini adanya amdalnet memang belum sepenuhnya dpaat diterapkan
dengan sistem online.

Beberapa berkas harus dilakukan manual seperti pada proses validasi
pada proses permohonan di PTSP Online yang menyatakan bahwa
pemohon memilih jadwal validasi dan menyerahkan berkas
permohonan ke PTSP. Dari proses tersebut, ketidakseragaman sistem
tersebutlah yang menjadi pemicu terhambatnya kepengurusan
dokumen AMDAL.

Jajat pun menyampaikan bahwa beberapa hambatan yang dialami dan
memerlukan perhatian diantaranya sumber daya manusia (SDM).
Beberapa hambatan yang dialami dan perlu perhatian seperti SDM di
KLHK yang tidak memadai, keterpaduan/integrasi lintas sektor,
pengurusan pertek cukup kompleks sehingga Persetujuan Lingkungan
(PL) sulit diterbitkan.

Karena data dukung yang dibutuhkan dalam Pertek harus dipenuhi
keseluruhan, perlu adanya kajian pertek pembuangan limbah cair ke
badan air.

Ia juga menyampaikan terkait perlu adanya evaluasi berkala untuk
pengurusan Pertek, PL, sertifikat kelayakan operasi (SLO). Lalu
mendorong KLHK untuk memahami bisnis proses karakteristik
pertambangan yang dinamis, kondisi di lapangan (pembebasan lahan)
sehingga sangat dimungkinkan terjadinya perubahan dan secara
otomatis Pertek dan PL nya juga bisa berubah. Minerba siap terlibat
dalam berdiskusi dengan KLHK untuk menentukan standar minimum
pengurusan perizinan lingkungan.
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Kolaborasi Dalam Menghadapi
Tantangan Transisi Energi

Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengajak
kepada mitra bisnis dan lembaga
keuangan untuk ikut berkolaborasi
membantu pembiayaan transisi
energi di Indonesia untuk mencapai
Net Zero Emission pada tahun 2060.
Hal ini disampaikan secara langsung
saat menghadiri acara Roundtable
Discussion "a Just Energy Transition
and Financing" yang diselenggarakan
oleh United Nations Development
Programme (UNDP) di Grand Hyatt
Hotel, Jakarta Kamis (13/10).

"Kami mengajak kepada investor,
lembaga pembiayaan, industri dan
pembuat kebijakan untuk
meningkatkan kolaborasi untuk
mendukung transisi energi untuk
mencapai Net Zero Emission pada
tahun 2060," ujar Arifin Tasrif.
Indonesia sendiri membutuhkan
hingga USD 1 triliun pada tahun 2060
untuk investasi energi terbarukan dan
kebutuhan pembiayaan transisi
energi akan semakin meningkat.

Dalam rangka mendukung misi
transisi energi, OJK menggelar FGD
“Penyelarasan Kebijakan Keuangan
Berkelanjutan Guna Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
di Indonesa” secara hybrid di
Yogyakarta Marriot Hotel (27/10).

Agenda ini sebagai inisiatif OJK dalam
menciptakan sustainable finance agar
memastikan kelancaran transisi
energi.

Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0
(THI) telah diresmikan oleh Presiden,
dokumen ini untuk menyempurnakan
pelaporan yang dilakukan oleh
Industri Jasa Keuangan dengan
menyediakan informasi ambang batas
untuk mengelompokkan sektor
ekonomi berdasarkan dukungannya
pada upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup serta
mitigasi dan adaptasi terhadap
perubahan iklim.

Adapun tujuan dari forum ini untuk
mereview secara berkala kebijakan di
sektor keuangan agar selaras dengan
dinamika di setiap sektor khususnya
sawit dan batubara.

Forum ini dihadiri oleh stakeholder di
industri sawit dan batubara, asosiasi
lembaga jasa keuangan, perwakilan
perasuransian dan pembiayaan serta
anggota task force keuangan
berkelanjutan di SJK. APBI-ICMA hadir
sebagai narasumber yang diwakilkan
oleh Hendra Sinadia.
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Permen LHK No. 21/2022 ini merupakan
turunan dari Peraturan Pemerintah No.
98/2021 untuk mencapai target kontribusi
yang ditetapkan secara nasional sebesar
29% sampai dengan 41% pada tahun 2030.

Permen LHK No. 21/2022 ini sudah mulai
berlaku setelah diundangkan pada tanggal
20 Oktober 2022

Info Penting

Indonesia berkomitmen untuk
menurunkan emisi CO2 dengan
mendorong transisi energi menuju
energi yang ramah lingkungan baik
melalui mekanisme pendanaan,
mekanisme transisi maupun dengan
dukungan industri. Dalam
mendukung misi tersebut Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) telah
menerbitkan roadmap keuangan
berkelanjutan tahap I dan tahap II
sebagai panduan untuk mempercepat
prinsip lingkungan, sosial dan tata
kelola di Indonesia.

www.                        .org

Penyelarasan Kebijakan Keuangan
Berkelanjutan Guna Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi 
Berkelanjutan di Indonesa
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Menyikapi Ketahanan Energi Di Tengah 
Lonjakan Harga Batubara

Ketahanan energi nasional menjadi sebuah isu penting
saat harga komoditas batubara mengalami lonjakan yang
sangat tinggi dan memliki disparitas harga yang cukup
tinggi juga antara harga jual aktual dengan harga yang
ditawarkan untuk menjamin pasokan batubara untuk
kebutuhan didalam negeri. Menyikapi tantangan tersebut,
Dewan Energi Nasional (DEN) menyelenggarakan agenda
Rapat Koordinasi Penilaian Indikator Ketahanan Energi
yang diselenggarakan secara hybrid di Bandung dan
melalui aplikasi Zoom Meeting pada Kamis (27/10).
Agenda ini diselenggarakan untuk membahas berbagai isu
terkait permasalahan dan tantangan mengenai ketahanan
energi Indonesia di sektor batubara juga untuk
mendapatkan masukan mengenai kondisi ideal maupun
kondisi yang seharusnya dianggap sesuai untuk Indonesia
untuk masing-masing parameter.

Menggarisbawahi terkait disparitas harga, hal tersebut
menjadi perhatian khusus dari pelaku usaja, termasuk
yang bernaung dibawah APBI. Diwakili FH Kristiono selaku
Ketua Komite Sustanability menyampaikan terkait dasar
acuan harga batubara.

Dalam paparannya ia menjelaskan bagaimana Indonesia
yang merupakan pengekspor komoditas batubara termal
utama dan terbesar di dunia dan produksinya
mendapatkan kepercayaan dari pengguna di seluruh
dunia tetapi mayoritas masih mengacu pada indeks harga
batubara acuan yang disusun Australia. Padahal dengan
luar biasanya pencapaian yang diraih oleh industri
pertambangan batubara Indonesia, dapat menciptakan
harga batubara acuan dalam negeri yang pastinya lebih
menguntungkan bagi kepentingan nasional. Maka itu
harapannya kedepan sebagai Asosiasi agar Pemerintah
dapat melakukan peninjauan terhadap formula indeks
HBA yang sudah selama 13 tahun ini tidak di reviu dan
telah menimulkan disparitas harga yang cukup signifikan.

Sementara itu Dedi Supriyanto selaku perwakilan dari
Direktorat Jenderal Minerba menjelaskan bahwa tren ke-

-naikan realisasi produksi batubara dari tahun 2015 hingga
2022 sebesar 5,77%, sementara tren kenaikan realisasi
DMO Batubara secara linear hampir sama dengan tren
kenaikan produksi batubara dengan konsumen terbesar
yaitu pada sektor kelistrikan yang mencapai 5,77%.
Kegiatan impor batubara sendiri pun masih dilakukan
khusus untuk jenis tertentu yang diperuntukan kepada
industri metalurgi karena jenis batubara yang dimaksud
tidak tersedia di dalam negeri.

Peluang Investasi Tahun 2023 Akan Seperti Apa?

Di tengah kondisi pasar mineral dan batubara yang sedang
berangsur pulih pasca pandemi Covid-19 ini, Direktorat
Jenderal Minerba tepatnya dibawah Direktorat Pembinaan
Program Mineral dan Batubara mengundang beberapa
peserta untuk menghadiri Focus Group Discussion (20/10).

FGD dengan tema “Reviu Iklim Investasi Minerba Tahun
2022 dan Outlook Tahun 2023” dipimpin oleh Samsia
Gustina selaku Kasubdit Pengembangan Investasi dan Kerja
Sama Mineral dan Batubara dan menghadirkan para
narasumber yang berpengalaman. Samsia Agustina
menyampaikan bahwa concern dari pemerintah
mengadakan FGD ini adalah melihat target yang
dicanangkan Ditjen Minerba dengan keadaan realisasi, pada
tahun 2021 sudah melewati dari apa yang ditargetkan
pemerintah namun dengan demikian pemerintah masih
memacu investasi yang lebih lagi di tahun 2023 dan di
tahun 2022 ini sendiri di sisa Q4 masih menyisakan 25%
lagi. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19
mempengaruhi aktivitas pembangunan smelter dan
permintaan batubara dan perlahan meningkat seiring
dengan invasi serangan antara Rusia dan Ukraina secara
tidak langsung memberikan dampak investasi ke Indonesia.

Namun menanggapi dengan apa yang disampaikan terkait
dengan masalah iklim investasi kedepannya, mungkin
memang masih dihuni dengan masalah ketidakpastian
kedepannya, namun dari pemerintah menilai iklim investasi
kedepannya masih positif dan menjadi salah satu daya tarik
investor karena dari sisi minerba sendiri permasalahan
transisi energi menjadi tantangan.

Untuk batubara sendiri diyakini masih memiliki nilai
investasi tinggi, nilai kebutuhan batubara dalam negeri pun
dengan permintaan listrik masih meningkat dan juga pabrik
smelter masih meningkat dan masih dibutuhkan batubara
untuk kebutuhan smelter.

Apalagi dengan pasca invasi yang dilakukan Rusia dengan
Ukraina ini menjadikan nilai batubara kembali tinggi, dan
dengan demikian banyak perusahaan batubara juga yang
menggerakan cash flow nya untuk berinvestasi ke arah
green campaign dan mengikuti seiring berjalannya waktu.



Kunjungan Rutin Oleh Japan Coal Frontier 
Organization (JCOAL)
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-bahas transisi energi. Dalam pembahasan ini baik dari APBI-ICMA maupun JCOAL saling bertukar informasi terkait transisi
energi dari penggunaan batubara ke energi terbarukan. Adapaun maksud dan tujan dari pihak JCOAL berkunjung ke APBI-
ICMA adalah untuk mengetahui lebih banyak peran pernting para anggota APBI dalam upaya untuk melakukan diskusi
dalam menanggapi tantangan di era transisi energi.

Diskusi Bersama APINDO Dengan Seluruh Asosiasi Perusahaan 
Industri Nasional Terkait Pengupahan

Sebagai asosiasi mitra Pemerintah, APINDO tetap mendukung PP No.
36/2021 bahwa kenaikan upah sesuai dengan Peraturan tersebut.
Pertimbangan kenaikan upah berdasarkan pada formula penentuan upah
minimum hanya mengacu pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan,
meliputi variabel-variabel seperti kemampuan daya beli, tingkat
penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

Diskusi ini sekaligus menjadi dasar perusahaan agar menggunakan
landasan yang sama jika nantinya menghadapi Serikat Pekerja yang
menuntut formula tertentu terkait upah. Untuk besaran inflasi tahun
depan diperkirakan baru akan dikeluarkan oleh BPS di pertengahan
November tahun 2022 ini.

APBI-ICMA menerima kunjungan rutin oleh Japan Coal Frontier
Organization (JCOAL) secara luring bertempat di kantor APBI-ICMA
pada Senin (17/10). Ardhi Ishak selaku komite Dukungan Usaha
Pertambangan APBI-ICMA yang juga didampingi oleh Sekretariat
menemui Yamashita yang merupakan perwakilan dari JCOAL mem-

perusahaan Stranas PK serta LSM yang hadir secara online
maupun offline. Adanya peran aktif berupa masukan dan
tanggapan dari perwakilan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, SKK Migas, Dinas ESDM Provinsi
Sulawesi Utara, APBI-ICMA dan Pattiro serta Stranas
Pencegahan Korupsi pada Forum MSG kali ini juga
merupakan bentuk penguatan partisipasi antar lini
terhadap hal-hal dalam peningkatan terkait transparansi
pendapatan negara dan daerah pada industri ekstraktif.
Dalam rapat konsultasi, kali ini Ketua Sekretariat EITI
Indonesia, menyampaikan perkembangan implementasi
roadmap transparansi industri ekstraktif.

Setiap inudstri pertambangan terdapat setidaknya satu
permasalahan mengenai pertanahan atau sengketa tanah
baik dengan pemilik tanah maupun dengan perusahaan lain
selaku pemilik konsesi. Hal tersebut menjadikan satu isu
yang penting di industri ini. Menanggapi hal tersebut,
diskusi Hukum Pertanahan ini menjawab beberapa
permasalah yang ada.

Para pembicara yang memberikan pemahamannya tersebut
ialah Tubagus Nugraha dari Kemenko Marvest, Bambang
Sujito dari Ditjen Minerba, Yagus Suyadi dari Kementerian
Agraria dan Tata Ruang, lalu dari praktisi hukum dihadiri
oleh Eri Hertiawan dan Darwin Ginting.

Rapat Konsultasi Forum 
Multi Stakeholder Group 
(MSG) EITI

Forum MSG ini dihadiri oleh
perwakilan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Asosiasi,

Diskusi Hukum Pertanahan

Industri tambang terutama
batubara memiliki keterkaitan
yang erat dengan pertanahan.


