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Sebagai tindaklanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah No.26/2022 yang
akan secara resmi diimplementasikan tanggal 15 September 2022, APBI
menggelar rapat anggota untuk membahas dampak yang ditimbulkan dari
terbitnya peraturan tersebut. Dimana tarif yang berlaku ialah tarif yang sudah
sejak tahun 2021 disosialisasikan oleh DJMB.

Sebelumnya APBI sudah bersurat kepada Dir. Pembinaan Pengusahaan
Batubara terkait Penyampaian Ususlan Perubahan Formulasi Indeks Pembentuk
HBA pada 19 April 2022 lalu dan belum mendapatkan tanggapan. Terkait
dengan perubahan royalti yang terdapat pada peraturan tersebut, HBA saat ini
mengacu pada kalori 6.322 GAR dan kalori tersebut hanya sekitar 6% dari
produksi nasional. Sehingga dampak yang ditimbulkan oleh PP ini ialah adanya
royalti tambahan yang harus dibayarkan oleh perusahaan mengacu padaHBA
dengan harga jual aktual yang menggunakan indeks harga Indonesian Coal
Index (ICI).

Sebagai tindak lanjut dari kenaikan royalti ini APBI sebagai mitra pemerintah
menampung saran serta masukan yang diberikan oleh anggota, yang nantinya
akan dikumpulkan dan akan disampaikan kepada Pemerintah sebagai
pertimbangan peninjauan kembali. Bahkan Komite Marketing APBI telah
melakukan pertemuan internal untuk membahas terkait formulasi HBA ini, di
berbagai media pun APBI bersama dengan KADIN telah menyuarakan terkait
formulasi HBA yang sudah harus di reveiu apalagi pasca diberlakukannya PP ini.

Tarif Royalti IUP Batubara Naik dan 
Berlaku Progresif, Berikut Rinciannya.
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Plh. Dirjen Minerba M. Idris Sihite mengundang pengurus
APBI dalam agenda coffeemorning pembahasan seputar
isu strategis pengusahaan pertambangan batubara pada
Kamis (10/8) bertempat di gedung M. Sadli 1 Lantai 5,
Ditjen Minerba Dalam agenda tersebut Plh. Dirjen
Minerba didampingi oleh jajaran yang hadir antara lain:
Lana Saria selaku Direktur Pengusahaan Batubara,
Sunindyo Suryo Herdadi selaku Direktur Teknik dan Lingku-

Beberapa Catatan Sambutan
PLH Dirjen Minerba Pada 
Acara Coffee Morning 
dengan Pengurus APBI-ICMA

1. Perlu dibangun suatu
komunikasi yang positif
dan konstruktif. 

2. Dalam hal penyusunan
regulasi, ESDMmenyam-
but baik jika ada usulan
dari APBI tapi sebaiknya
usulan yang lebih kon-
krit termasuk bunyi pa-
sal, penjelasan.

3. APBI perlu merangkul
lebih banyak perusaha-
an bergabung jadi
anggota. 

4. Dalam masalah kelang-
kaan pasokan, APBI per-
lu menyampaikan ken-
dala yang dirasakan da-
lam bekerjasama
dengan PLN. 

5. Terkait penyesuaian
tarif royalti batubara, 
APBI bisa mengambil
inisiatif untuk komuni-
kasi dengan Kemenkeu.

6. Hilirisasi, Pemerintah
sedang menyusun
Perpres DME.

7. Perlu lebih aktif mem-
bantu menyuarakan
success story, best 
practices kegiatan
reklamasi, pelaksanaan
program PPM, dll. 

8. ESDM telah menanda-
tangani MoU dengan
KLHK. Bahkan sudah
ada Perjanjian. APBI 
akan sampai- kan
keluhan pelaku usa- ha 
terkait kesulitan da- lam 
mendapatkan IPPKH.

Info Penting

Sinergitas Yang Erat Antara Pengurus APBI 
Dengan Direktorat Jenderal Minerba

Pembahasan lainnya, terkait Program
Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari salah
satu anggota APBI yakni Kideco Jaya Agung
mendapat pujian dari Ditjen Minerba dengan
adanya program kemitraan kemasyarakat
disekitar wilayah tambang. Produk-produk
PPM seluruh anggota APBI juga sudah
selayaknya diangkat sebagai bentuk
kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan
juga terhadap lingkungan. Harapan
kedepannya sinergitas antara APBI dengan
Pemerintah khususnya dengan Ditjen
Minerba dapat terus terbina dengan baik
demi memajukan sektor pertambangan
batubara nasional.

ngan Minerba, serta Tri Winarno selaku Direktur Pembinaan Program Minerba yang baru
dilantik. Pandu Sjahrir (Ketua Umum APBI) memenuhi undangan rapat tersebut dengan
didampingi oleh beberapa pengurus, antara lain Hendri Tamrin (WKU), Anton Kristianto
(Ketua Komite Marketing & Logistik), Ignatius Wurwanto (Ketua Komite GMP), Ezra Sibarani
(Ketua Komite Legal & Pajak) dan F.H Kristiono (Ketua Komite Sustainability).

Acara coffee morning ini sendiri sudah cukup lama tidak digelar akibat pandemi. Oleh
karena, itu APBI menyambut baik upaya komunikasi terbuka antara Pemerintah dengan
Asosiasi. Pembahasan isu-isu strategis dibahas dalam format diskusi. Masing-masing komite
menyampaikan masukan dan pandangan terkait isu-isu yang saat

Idris Sihite berharap agar APBI mulai menggagas pengembangan dan kesadaran para
anggota, karena sebagai mitra pemerintah perlu mengajak sesama produsen batubara
maupun unsur pendukung pertambangan. Harus adanya kesadaran untuk patuh terhadap
aturan/regulasi bukan pada terhadap sanksi.

Sementara itu Pandu Sjahrir menyambut baik format diskusi coffee morning ini. Menurutnya
upaya komunikasi dari Asosiasi dan Pemerintah adalah hal yang sangat diperlukan. Isu-isu
yang masih jadi menjadi kendala juga disampaikan para perwakilan Pengurus. Kedepannya
diharapkan perbincangan seperti ini menjadi agenda rutin.

Dalam kesempatan ini, beberapa hal yang didiskusikan antara lain bahwa kedua belah pihak
juga setuju bahwa pemberitaan pada media massa juga harus dibentuk melalui edukasi,
bukan unsur-unsur yang bombastis. Terkait dengan pasokan batubara untuk kelistrikan
nasional pun menjadi pembahasan penting dalam acara pagi ini. Produsen batubara harus
mengamankan pasokan batubara yang sudah berkontrak dengan Perusahaan Listrik Negara.
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Launching Strategic 
Environmental and Social 
Assessment for ETM in Indonesia 

Pemerintah Indonesia melalui Badan
Kebijakan Fiskal (BKF) bersama
dengan Asian Development Bank
(ADB) mengadakan webinar terkait
peluncuran Penilaian Lingkungan dan
Sosial Strategis Nasional (SESA) untuk
Mekanisme Transisi Energi (ETM) di
Indonesia, secara hybrid di Hotel
Borobudur Jakarta pada Selasa (9/8).

Acara ini merupakan tonggak
penanda kerjasama antara
Pemerintah dengan Bank Dunia
dalam upaya mengembangkan
investasi berbasis hijau dalam upaya
pengurangan emisi dan pencapaian
target nol karbon. Hal tersebut juga
diungkapkan Nella Sri Hendriyetty
selaku Kepala Pusat Kebijakan
Regional dan Bilateral (PKRB), BKF
pada opening remarks, Ia berharap
agar agenda ini dapat menyukseskan
program pemerintah tersebut.

Program ini akan mencakup tiga pilar
CIF ACT, yaitu infrastruktur,
masyarakat & komunitas serta
Pemerintah. Program ini nantinya
akan membutuhkan penggabungan
aspek Just Transition (JT) dan
penataan rencana investasi. Sejalan
dengan hal tersebut juga dilakukan
analisis teknis dan keuangan

Team Lead Environmental Aspect ADB
pun menyampaikan bahwa sama
seperti pecahan puzzle, program ini
memerlukan sebuah strategi.
Bersama pemerintah Indonesia, ADB
akan menyusun strategi agar dapat
bersinegi dalam upaya transisi energi
demi mencapai target NZE

Just Transition merupakan komponen
inti dari ETM, konsep yang men-
dukung pencapaian tujuan nasional
dan iklim jangka panjang, untuk
memastikan tidak ada yang tertinggal,
melestarikan integritas lingkungan
dan melindungi hak-hak populasi
yang rentan dan masa depan generasi
selanjutnya. ADB telah berkomitmen
dengan Bank Pembangunan Multila-
teral (MDB) lainnya.

ADB akan membuat sebuah platform
yang dapat diakses oleh publik-swasta
regional (Southeast Asia Regional
ETM Fund or Vehicle) untuk dikelola
oleh pemerintahan, transisi berkea-
dilan dan iklim dalam mendukung
pembangunan, pembiayaan dan
pengoperasian dana nasional di
negara-negara di Asia Tenggara.

Agustus 2022

Pemerintah berupaya untuk
mengembangkan transisi energi
bersih sebagai prioritas nasional dan
berkomitmen untuk mengurangi
emisi gas rumah kaca sebesar 29%
tanpa syarat, dan 41% bersyarat
(dengan dukungan internasional)
sesuai target Nationally Determined
Contribution (NDC).

Dalam ETM terdapat aspek yang tidak
terpisahkan yaitu Just Transition. Artinya
dalam masa transisi harus berkeadilan
dan perlu memastikan kesejahteraan
masyarakat disertakan upaya
menuju NZE. Selain itu, dalam ETM perlu
ada upaya untuk memanfaatkan dan
menciptakan peluang dari masa transisi.

Info Penting

CLICK HERE FOR REGISTER

Upaya ini mendapat sambutan positif
dari Asian Development Bank (ADB)
yang mendukung pemerintah dalam
transisi energi melalui skema ETM
(Energy Transition Mechanism). ETM
menggabungkan konsesional dan
market yang bersaing sebagai paket
pembiayaan yang terjangkau agar
mendorong pengembangan teknologi
energi bersih sebagai pengganti
program pensiun dini PLTU. ETM
dirancang dengan mekanisme yang
dapat diskalakan dan direplikasi agar
dapat membantu percepatan transisi
energi bersih secara terjangkau.

Untuk mencapai tujuan itu, diben-
tuklah steering committee untuk
mendukung proses transisi energi
serta pengembangan investasi. Fungsi
utamanya memberikan pengawasan
dan pemantauan pengembangan da-
na investasi iklim untuk percepatan
transisi secara paralel dan menjadi
platform diskusi antara pemangku
kepentingan/stakeholders dalam ber-
bagi persepsi dan memberikan
dukungan dalam penelitian.

Indonesia merupakan salah satu dari
tiga negara yang menjadi pilot
project ETM bersama dengan Filipina
dan Vietnam. Di bawah program ACT,
IP akan fokus pada transisi dari batu
bara ke energi bersih terbarukan
proyek, yang meliputi pemensiunan
PLTU. IP juga akan menggabungkan
transisi adil yang memastikan bumi
dan manusia terlindungi dalam
peralihan ke ekonomi rendah karbon
dan tahan iklim. Oleh karena itu,
pendekatan transisi yang adil perlu
dikembangkan untuk mendukung
para pekerja dan masyarakat yang
terkena dampak penghentian
penggunaan batubara.

What Is Just Transition?

https://conferences.coaltrans.com/event/1b21c6d8-3adb-44ba-82c6-1873b5495090/regProcessStep1
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Inovasi Teknologi Pemanfaatan Batubara Dukung Tercapainya Transisi
Energi

Bekerjasama dengan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Bukit
Asam Tbk (PTBA) dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) menyelenggarakan The 3rd
Energy Transition Working Group Meeting - Parallel Event G20 Presidency of Indonesia
yang mengangkat tema "The Role of Coal Industry Towards Energy Transition and
Circular Economy". Transisi energi menjadi salah satu isu prioritas pada Presidensi G20
Indonesia tahun 2022 dengan fokus utama terhadap akses, teknologi, dan pendanaan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin yang
membuka sesi Talkshow menjelaskan, transisi energi tidak harus meniadakan
batubara. Dengan inovasi teknologi, emisi dari batubara bisa ditekan sehingga target
Net Zero Emission pada 2060 tetap bisa dicapai. "Mari kita berpikir dengan cara yang
lain. Kata kuncinya transisi energi berkelanjutan. Net Zero Emission pada 2060 itu yang
menjadi skenario besar yang harus kita rumuskan dengan langkah tidak bisa biasa biasa

Saja, kuncinya adalah inovasi," katanya. Terkait inovasi, Ridwan menekankan pentingnya aspek keterjangkauan dan
penguasaan teknologi. Ia juga meminta hasil dari Talkshow ini benar-benar dijalankan agar industri batubara dapat
mendukung transisi energi yang berkelanjutan.

"Saya mengharapkan diskusi hari ini menghasilkan sesuatu yang konkrit tidak hanya wacana kemudian harus kita tindak
lanjuti. Saya menyarankan buatlah NZE versi industri batubara, jadi tidak semata-mata kurangi penggunaan batubara pakai
yang lain, adakah cara lain menuju NZE dengan pendekatan yang lebih inovatif," jelas Ridwan.

Di kesempatan Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, selaras dengan visi PTBA menjadi perusahaan energi kelas
dunia yang peduli lingkungan, perusahaan tengah memantapkan eksistensi dan bertransformasi menjadi perusahaan
energi. Transformasi ini tidak semata-mata dilakukan untuk menciptakan bisnis yang keberlanjutan, namun juga
mendukung target pemerintah Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060, mendorong proses transisi
energi berkelanjutan, dan meningkatkan kontribusi perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Sebagai langkah tindak lanjut dari seminar terkait laporan berkelanjutan yang
diselenggarakan Selasa (14/6) lalu, APBI-ICMA bersama Global Reporting
Initiative (GRI) dan Carbon Disclosure Project (CDP) Worldwide bekerja sama
menyelenggarakan kick-off meeting sekaligus dialog tertutup dengan
tema “Pembuatan Panduan Pelaporan keberlanjutan untuk Sektor Batubara".

Pembuatan Panduan Pelaporan Keberlanjutan untuk Sektor
Batubara

Acara ini merupakan pemembuat standarisasi penyusunan
Sustainability Report (SR) yang dikhususkan untuk industri
batubara agar dapat menjadi acuan dan panduan yang
memudahkan dalam penyusunan laporan tersebut pada
Selasa (2/8).

Ketua komite sustainability, F.H. Kristiono juga menyam-
paikan pembuatan SR merupakan salah satu program
kerja yang dijalankan oleh komite sustainability tidak
hanya untuk menjalankan bisnis di industri pertambangan
batubara dengan pola pikir ESG tetapi perlu juga tahu
bagaimana cara dan standarisasi pelaporan program
keberlanjutan dengan baik agar industri tambang
batubara menjadi relevan untuk tahun-tahun kedepan.
Setelahnya diskusi ini diisi oleh para pembicara yang sama
dengan seminar yang diselenggarakan di Juni lalu yaitu

Hendri Yulius (GRI Indonesia), Ivan Manalu (ITM) dan Emilia
Sitompul (ABM Investama) serta dimoderatori oleh Louise
Pesireron (KPC), namun kali ini diskusi ini juga diikuti oleh
perwakilan CDP Worldwide oleh Okky Arifiandi.

Pembahasan utama yang diprioritaskan adalah panduan
penyusunan SR seperti apa yang diinginkan perusahaan. Hal
yang harus diperhatikan dalam penyusunan panduan
tersebut selain terkait strategi berkelanjutan, aspek sosial,
tata kelola keberlanjutan, juga kinerja keberlanjutan dari
perusahaan adalah proses yang sudah dilakukan
perusahaan untuk keberlanjutan dan bagaimana
perencanaan perusahaan kedepannya dalam melaksanakan
keberlanjutan. Panduan pelaporan ini berdasarkan dari
peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), GRI Standard,
serta kuisioner CDP.



Laporan Pedoman Benchmarking PROPER untuk Industri Pertambangan Batubara
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Intensitas dari setiap aspek meliputi kegiatan cradle to gate dengan total dan seluruh aktivitas produksi beserta fasilitas
pendukung, seperti: Aspek energi, aspek emisi gas rumah kaca (GRK), aspek Limbah B3, aspek non limbah B3, dan aspek
efisiensi air. Kemudian secara resmi APBI-ICMA mengirimkan laporan pedoman benchmarking PROPER industri
pertambangan batubara kepada Ketua Sekretariat PROPER, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harapannya
laporan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman penilaian PROPER untuk tahun 2022. Selanjutnya, APBI menghimbau
agar para anggota untuk terus mengusahakan perbaikan lebih lanjut terkait dengan hasil pedoman Benchmarking PROPER
tersebut agar semakin dapat menggambarkan kondisi riil industri pertambangan batubara di Indonesia. Link laporan
pedoman benchmarking : https://bit.ly/3q0bKos

Kunjungan KADIN Indonesia 
dan Rapat Lintas Asosiasi

Tindak lanjut dari pertemuan
sosialisasi Program Diklat Kompe-
tensi yang akan diselenggarakan
oleh Kadin, APBI diberikan kesem-
patan sebagai tuan agenda kick off

Melalui beberapa kali rapat dan dis-kusi dengan tim PROPER bechmarking APBI-
ICMA dan tim konsultan yang dipimpin oleh Komite Sustainability APBI, maka telah
diselesaikan pembuatan pedoman Benchmarking PROPER untuk industri
pertambangan batubara Indonesia. Adapun perhitungan data tersebut didapat dari
16 perusahaan yang mengumpulkan data intensitas aktivitas kegiatan tambang.

rapat lintas asosiasi pada Selasa (23/8). Sebelumnya Kadin Indonesia
mengunjungi Kantor APBI membahas mengenai program diklat
kompetensi pada Kamis (18/8). Agenda ini dihadiri oleh Kadin Indonesia
juga berbagai asosiasi di sektor mineral dan batubara (minerba) seperti
API-IMA, ASPINDO, IAGI-MGEI, dan tentunya APBI-ICMA yang diwakilkan
oleh Direktur Eksekutif dan Pengurus APBI-ICMA. Kunjungan ini bertujuan
untuk menyampaikan update MoU Kadin-Perhapi-IAGI mengenai
pengembangan kompetensi sumber daya manusia di sektor minerba serta
update isu prioritas terkini.

Kadin berencana untuk membuat Program Diklat Kompetensi yang
rencananya akan diselenggarakan pada bulan November 2022 yang
dimulai dari sektor batubara. Program tersebut bertujuan untuk
meningkatkan sumber daya manusia secara inklusif dan kolaboratif.
Terdapat pula rencana Kadin Indonesia untuk membentuk Kadin Institute
untuk membangun sekaligus mengembangkan wirausahawan berupa
workshop yang direncanakan akan dimulai di tahun 2022.

APBI-ICMA serta seluruh perwakilan asosiasi sektor minerba yang
menghadiri agenda ini mendukung penuh dan bersedia untuk
mensosialisasikan program kompetensi yang akan diselenggarakan oleh
Kadin Indonesia. Asosiasi sektor minerba juga akan menjadikan agenda ini
sebagai agenda pertemuan rutin.

https://bit.ly/3q0bKos

