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Mengawali tahun 2023, tanggal 4 Januari 2023 Pengurus APBI-ICMA melakukan
audiensi dengan Bapak Arifin Tasrif Menteri ESDM. Tim APBI-ICMA yang
dipimpin oleh Ketua APBI Pandu Sjahrir ditemani oleh Hendri Tamrin (Wakil
Ketua), Sudirjo (Bendahara), Harry Kristiono (Komite Sustainability) diterima
oleh Menteri ESDM yang didampingi Irwandy Arif (Staf Khusus bidang
Percepatan Tata Kelola Minerba) dan Idris Sihite (Plh. Dirjen Minerba).
Pertemuan tersebut membahas agenda utama yaitu formula HBA dan
pemenuhan kebutuhan batubara domestik (DMO).

Di awal pertemuan tersebut Pandu Sjahrir mengapresiasi dukungan dari Pak
Menteri terhadap pengembangan industri pertambangan batubara nasional.
APBI-ICMA sebagai mitra pemerintah senantiasa mendukung kebijakan
Pemerintah. Hal ini tercermin pada saat Pemerintah menerbitkan peraturan
larangan ekspor batubara sementara di awal tahun 2022 dimana berkat
kerjasama yang baik dengan APBI-ICMA, larangan ekspor akhirnya dicabut
setelah 22 hari diterapkan. Perusahaan-perusahaan APBI juga menurut Ketua
APBI-ICMA menegaskan komitmen investasi perusahaan anggota APBI-ICMA
dalam mendukung target NZE.

Terkait dengan isu disparitas HBA/HPB dengan harga ekspor, Menteri ESDM
menyadari kendala yang dialami oleh pelaku usaha. Sejak beberapa bulan lalu
menurutnya, Pemerintah melakukan kajian evaluasi formulasi HBA/HPB. Untuk
mendukung kajian tersebut dibutuhkan data-data yang valid sebagai dasar
pengambilan kebijakan.

Data rinci dari indeks-indeks pembentuk HBA, seperti ICI, Platts, NEX, Global
Coal dikumpulkan dan dianalisa. APBI-ICMA berharap Pemerintah segera
mengeluarkan revisi formulasi HBA, agar beban kewajiban pembayaran royalti
pelaku usaha paling tidak mendekati harga ekspor aktual.

Sinergitas Awal Tahun antara Pengurus
APBI-ICMA dengan Kementerian ESDM
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Sebagai tindak lanjut dari audiensi Pengurus APBI-ICMA dengan
Menteri ESDM, Direktorat Jenderal Minerba mengadakan acara “coffee
morning” tanggal 6 Januari 2023. Acara “coffee morning” kali ini
dilaksanakan khusus dengan tim dari APBI-ICMA membahas kebijakan
perbatubaraan nasional.

Adapun agenda utama yang dibahas adalah perihal rencana revisi
formula HBA dan pemenuhan kebutuhan batubara domestik (DMO).

Di awal acara coffee morning, Idris Sihite Plh. Dirjen Minerba yang juga
Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, menyampaikan penghargaan
yang setinggi-tingginya akan kontribusi luar biasa dari pelaku usaha
pertambangan batubara terhadap penerimaan negara (PNBP).

Gambar diskusi pertemuan APBI dengan MESDM
Kantor ESDM (4/1)

Gambar diskusi pertemuan APBI dengan Minerba
Kantor Minerba (6/1)

Revisi formulasi HBA juga sangatlah penting sebelum Pemerintah
memberlakukan skema Badan Layanan Umum (BLU) batubara yang
sedang dirancang. APBI berharap revisi formula HBA bisa dirampungkan
segera sebelum BLU direalisasikan.

Terkait pembentukan BLU, Menteri ESDM menyampaikan skema BLU
kemungkinan bisa terealisasi di kwartal-1 tahun 2023. Berbagai opsi
sedang dikaji melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Menteri dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa KepMen No.
267/2022 berlaku sejak diundangkan, yaitu 21 November 2022.
Pernyataan tersebut mengklarifikasi pertanyaan dari sebagian anggota
APBI-ICMA yang mengintepretasikan penerapan denda dan kompensasi
dalam KepMen No. 267/2022 berlaku sejak awal tahun 2022. Dalam hal
ini sanksi denda dan kompensasi, Menteri menegaskan bahwa bagi
perusahaan yang telah memiliki kontrak dengan PLN maka akan
dikenakan kompensasi bukan denda.

APBI-ICMA menyampaikan data dilapangan bahwa untuk batubara yang
kualitas (spek) memenuhi kebutuhan PLN (GAR 4200-4700) kurang
lebih ada sekitar 250 juta ton.

Akan tetapi, yang dapat diserap oleh PLN (di 2022) diperkirakan sekitar
140 juta, sehingga lebih dari 100 juta ton produksi batubara akan
terkena sanksi denda. Hal mana dianggap tidak “adil” sehingga
penerapan kompensasi lebih tepat diberlakukan.

Menindaklanjuti pertemuan audiensi APBI-ICMA dengan Kementerian
ESDM, Plh. Dirjen Minerba akan mengadakan coffee morning guna
mendiskusikan berbagai isu kebijakan dan regulasi. APBI-ICMA
berterima kasih atas kesediaan Menteri ESDM yang ditengah-tengah
kesibukan berkenan menerima Pengurus APBI-ICMA.

Pandu Sjahrir menyambut baik keinginan Pemerintah untuk merevisi
formula HBA dan juga klarifikasi atas beberapa ketentuan dalam
KepMen No. 267/2022. APBI-ICMA berharap revisi atas KepMen
tersebut dapat segera direalisasikan.

Dialog Coffee Morning APBI-ICMA Bersama dengan Ditjen
Mineral dan Batubara (Minerba)
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Pengurus APBI-ICMA melakuan
pertemuan perdana di tahun 2023
untuk membahas beberapa langkah
kongkrit untuk menghadapi tahun
2023. Adapun pengurus yang hadir
dalam pertemuan ini ialah Pandu
Sjahrir selaku Ketua Umum, Steven
Barki, Adri Martowardiojo, Hendri
Tamrin selaku Wakil Ketua Umum,
Sudirdjo Widjaja selaku bendahara,
Ignatius Wurwanto, Anton Kristianto,
dan FH Kristiono mewakili dari
perwakilan Ketua Komite. Sementara
dari Sekretariat diahadiri oleh Hendra
Sinadia dan Gita Mahyarani.

Dari pertemuan ini ada beberapa
agenda penting diantaranya ialah
terkait dengan permasalah disparitas
HBA dengan harga pasar. Isu prioritas
yang kedua ialah tentang KepMen
ESDM No. 267.K/2022. Dimana dari
keputusan ini APBI menginginkan
agar Kepmen ini diterapkan setelah
tanggal Kepmen diundangkan yakni
pada tanggal 21 November 2022
untuk penghitungan DMO setelah
tanggal Kepmen tersebut dikeluarkan.
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1. APBI telah mengirimkan surat kembali
ke KESDM per tanggal 31 Januari 2023
perihal tentang usulan pembentukan
formulasi HBA dan untuk menanyakan
kepastian terkait Kepmen ESDM No.
267 Tahun 2022

2. Terkait unjuk rasa di Muara Berau,
APBI sedang berupaya untuk
menginventarisasi permasalahan dari
laporan anggota yang terdampak dan
mengirimkan surat

Info Penting

anggota APBI yang menafsirkan sanksi
denda dan kompensasi dalam
Kepmen ini berlaku sejak awal tahun.

www.                        .org

Di tahun 2022 kontribusi PNBP
subsektor batubara sebesar 155
triliun rupiah atau sekitar 86% dari
total PNBP sektor pertambangan
minerba. Pandu Sjahrir Ketua APBI-
ICMA menyatakan terima kasih atas
dukungan dan kerjasama dari
Kementerian ESDM sehingga larangan
ekspor yang diberlakukan di awal
2022 lalu bisa diselesaikan dalam
waktu yang relatif tidak lama.
Koordinasi yang baik antara
Pemerintah dengan pelaku usaha
yang diwakili oleh APBI perlu selalu
terjaga. APBI memahami dinamika
yang terjadi demikian pula dengan
kebijakan yang diambil oleh KESDM
yang berdampak terhadap
meningkatnya kewajiban pembayaran
PNBP perusahaan tambang batubara.

Sebagaimana diketahui, di tahun
2022 Pemerintah menaikkan tarif
PNBP bagi pemegang IUP yang diatur
dalam PP No. 26/2022. Adapun tarif
royalti bagi pemegang IUPK-KOP telah
berlaku lebih awal melalui PP No.
15/2022. Dalam kesempatan tersebut
Idris Sihite juga menyampaikan
rencana Kementerian ESDM yang
akan merevisi formula HBA.

Saat ini tim dari Pemerintah sedang
mengevaluasi data-data harga dari
berbagai indeks sebagai bahan
pertimbangan dalam mengambil
keputusan. Bahkan, Pemerintah
mengirimkan tim ke beberapa negara
tujuan utama ekspor batubara
nasional untuk mempelajari dan
mendapatkan data-data harga jual
batubara. Dalam hal ini APBI berharap
revisi segera dilakukan. Disisi lain,
KESDM ingin mempelajari lebih
seksama data-data yang ada sebelum
mengambil keputusan yang tepat.

Sehubungan dengan telah
diterbitkannya KepMen ESDM No.
267/2022 yang mengatur pemenuhan
DMO, Plh. Dirjen Minerba menegas
kan keputusan tersebut berlaku sejak
ditandatangani tanggal 21 November.
Pernyataan Plh. Dirjen tersebut
menghapus keraguan dari sebagian

Koordinasi Anggota Terkait
Demo Nelayan di Muara Berau

Unjuk rasa nelayan di Muara Berau
yang berlangsung sejak 17 Januari
2023 telah menyebabkan
terganggunya aktivitas bongkar muat
batubara di pelabuhan Muara Berau.
Menanggapi kondisi yang berdampak
pada anggota APBI, baik penambang
maupun pemilik floating crane,
Komite Logistik-Marketing APBI
menggelar rapat dengan anggota
yang terdampak (25/1). Sekjen APBI
Haryanto Damanik yang turut hadir
dalam rapat meminta anggota yang
terdampak agar menginventarisir
bentuk gangguan serta dampak yang
sudah ditimbulkan. Sebagai tindak
lanjut, perwakilan APBI juga telah
berkomunikasi dengan pihak Kantor
Kesyahbandaran setempat.
Sementara itu, sebagai tindak lanjut
rapat, APBI akan bersurat kepada
Kementerian ESDM sebagai pembina
yang juga ditembuskan ke pihak-pihak
terkait.

Sebelumnya, unjuk rasa nelayan di
Muara Berau telah menyebabkan
trrganggunya aktivitas bongkar muat
yang tidak dapat beraktivitas selama
5-8 jam. Kondisi yang dialami floating
crane berbeda-beda. Meski telah ada
upaya aparat keamanan, unjuk rasa
bahkan penghadangan masih terjadi.

Rapat Pengurus APBI-ICMA
Diawal Tahun 2023.
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BI Luncurkan Laporan Pelaksanaan Tugas
2022 & Arah Kebijakan Bank Indonesia 2023

Bank Indonesia meluncurkan Laporan Perekonomian
Indonesia (LPI) 2022 yang merupakan perwujudan dari
laporan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia,
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 58 ayat (2), ayat
(6), dan ayat (7) dari UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan.

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia dalam
sambutannya menyampaikan tiga hal mengenai
pandangan prospek perekonomian ke
depan. Pertama bersyukur dan optimis bahwa stabilitas
perekonomian tetap terjaga dan berlanjutnya proses
pemulihan perekonomian serta waspada akan dampak
gejolak perekonomian global terhadap kinerja
perekonomian nasional. Kedua, pentingnya konsistensi,
inovasi, dan sinergi (KIS) dalam menjaga stabilitas
perekonomian di tengah tantangan yang makin
mengemuka. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas perlu
dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung
efektivitas kebijakan melalui pembentukan rational
expectation. LPI 2022 menjabarkan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022, arah
kebijakan, dan sasaran untuk tahun 2023. Perekonomian
Indonesia pada 2022 tetap kuat didukung kebijakan Bank
Indonesia yang bersinergi dengan bauran kebijakan
nasional.

-ngalami depleting dari tahun ke tahun," kata Dody.
Penurunan ini terjadi di hampir semua bahan mineral,
termasuk batu bara, timah, dan bauksit. Kemudian, BI
menyoroti masalah gugatan terhadap kebijakan
penyetopan ekspor komoditas SDA. Hal ini menjadi salah
satu kendala dalam penerapan hilirisasi di Tanah Air. "Ini
permasalahan WTO, sebenarnya banyak negara melakukan
ini, tapi kenapa Indonesia? That's the point," kata Dody.
Data KESDM pada 2021 menujukkan cadangan batubara
Indonesia saat ini mencapai 38,84 miliar ton. Dengan rata-
rata produksi batubara sebesar 600 juta ton per tahun,
maka umur cadangan batubara masih 65 tahun apabila
diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru.

Presiden Gencar Hilirisasi, BI Tiba-tiba Beri 
Warning Soal Ini

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa hilirisasi yang
dijalankan oleh pemerintah sejak 2019, telah
membuahkan hasil yang luar biasa dari sisi ekonomi.
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan
investasi meningkat cukup signifikan. Hal ini tampak pada
peningkatan kapasitas smelter di Tanah Air. "Namun, kita
punya masalah. Ternyata kita punya dukungan cadangan
hilirisasi produk kita yang tidak begitu kuat. Artinya, me-

Kunjungan Tim APBI ke Anggota di Muara Enim

Tim Sekretariat APBI mengunjungi 2 site anggota APBI-
ICMA di Muara Enim, Sumatera Selatan. Adapun kunjungan
ini sekaligus dengan diskusi bersama DALA Institute terkait
Transisi Energi. Dimulai site PT. Bukit Asam, dimana tim
APBI bertemu dengan perwakilan PTBA. Selain berdiskusi
terkait transisi energi, tim dari APBI-ICMA juga melihat
langsung kegiatan di PLTU Tanjung Enim 3x10 MW.

Sementara itu, tim APBI-ICMA juga berkunjung ke site
PT.Manambang Muara Enim yang berlokasi di desa Darmo,
Muara Enim. PT. MME sebelumnya juga berpartisipasi
dalam diskusi terkait transisi energi. Dalam kesempatan
tersebut, tim APBI juga melihat proses produksi batubara
hingga pengiriman melalui kereta api hingga lokasi
reklamasi yang telah dilaksanakan oleh PT. MME.
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PT. Dizamatra Powerindo adalah salah satu
Independent Power Producer (IPP) dengan
pertumbuhan tercepat di Indonesia dan
perusahaan eksponensial pertambangan
batubara yang didirikan sejak tahun 1994.

Address: Jl. Proklamasi No. 53
Jakarta 10320, INDONESIA

Potensi Kerjasama APBI dengan World Coal Association (WCA)
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secretariat@apbi-icma.org
+62-21 3001 5935 
+62-21 3001 2477

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
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Ditjen Minerba Menindaklanjuti Hasil dari Perundingan ke-12 I-EU 
CEPA WGROO

Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic
Partnership Agreement (I-EU CEPA) telah diselenggarakan pada tanggal 12-
15 Desember 2022 yang lalu. Untuk Working Group on Rules of Origin
(WGROO) secara substansi perundingan telah mencapai kemajuan
pembahasan pada draf text dan PSR, namun ada beberapa isu yang belum
mencapai kesepakatan terkait mekanisme penghitungan originating
materials. Perundingan I-EU CEPA ditargetkan selesai secara substansi
pada tahun 2023. Dalam rangkaian rapat ini bertujuan untuk mendapatkan
masukan dari unit atau instansi dan pelaku usaha terkait posisi PSR usulan
Uni Eropa sebagai dasar penyusunan posisi PSR usulan Indonesia untuk
perundingan putaran selanjutnya. Putaran ke-13 dijadwalkan akan
diselenggarakan pada awal Februari 2023 di Indonesia.

Kamis (19/1) lalu, Sekretariat APBI-ICMA melakukan conference call
dengan Sekretariat World Coal Association (WCA) terkait pembahasan
potensi peluang pasar batubara dunia. WCA sendiri diwakili oleh Daleen
Lopez-Ruiz selaku Director of Membership Strategy dan Paul Baruya
Director of Strategy and Sustainability. WCA rencananya akan menggelar
konferensi berskala internasional terkait batubara di Singapore Mei 2023.

putusan pemerintah atas penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai
pengganti UU Cipta Kerja. Kepastian hukum sangat menentukan aktivitas
dunia usaha dan investasi. Pemerintah perlu bergerak cepat untuk
mengatasi kekosongan hukum yang selama ini ditunggu oleh investor
serta pelaku usaha. Terutama di tengah kondisi perekonomian global,
resesi, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi, membuat penerbitan
Perppu ini sangat dibutuhkan. Bahkan dalam acara sosialisasi yang
dilakukan oleh Kadin Bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan
(9/1), Indah Anggoro Putri selaku Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjelaskan beberapa
tujuan dari Perppu No. 2 Tahun 2022 ini yaitu yang pertama ialah
menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja suai upaya untuk dapat
menyerap tenaga kerja, lalu yang kedua adalah menjamin agar setiap
warga negara mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan imbalan serta
perlakuan yang adil dalam hubungan kerja dan yg terakhir ialah melakukan
penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan Koperasi,
UMKM, industri nasional serta perlunya peningkatan ekosistem investasi
dan kemudahan percepatan proyek strategis nasional.

Sosialisasi Peraturan Pengganti UU No.2 / 
2022 oleh Kadin Bersama Kemenaker.

Senin (9/1) lalu, Kadin melalui agenda
Sosialisasi Peraturan Pengganti UU No.2/2022
menyatakan bahwa pihaknya menghargai ke-


