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LANGKAH APBI-ICMA HADAPI 

LARANGAN EKSPOR BATUBARA
Sejak diterbitkan surat pelarangan ekspor batubara secara menyeluruh oleh
Kementerian ESDM tgl. 31 Desember 2021 dengan alasan adanya laporan dari
PT. PLN (Persero) perihal kondisi persediaan batubara di PLTU grup PLN yang
sangat rendah, Pengurus APBI secara intensif terus berkoordinasi dengan
berbagai pihak mulai dari Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan
dan Kementerian Maritim dan Investasi. APBI berkirim surat resmi kepada
Menteri ESDM nomor: 001/APBI-ICMA/I/2022 perihal keberatan serta
permohonan penjelasan terkait larangan ekspor dikeluarkan pada 1 Januari
2022 dan permohonan audiensi dengan Menteri Perdagangan melalui surat
nomor: 002/APBI-ICMA/I/2022.

Langkah-langkah menyeluruh dan pararel dilakukan terpadu antara Pengurus
APBI, Sekretariat dan para Anggota APBI. APBI juga mendapat undangan khusus
dari Kementerian Maritim dan Investasi untuk bersama-sama mencari solusi
untuk mengutamakan keamanan pasokan batubara untuk kelistrikan PT.
Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN) juga menambah Hari Operasi (HOP) menjadi
20 hari sebagai acuan keamanan operasional PLTU. Dalam hal ini, selama masa
periode 1-15 Januari 2022 APBI berupaya mengumpulkan data terkait upaya
pengiriman batubara yang telah dilakukan anggota.

Pada periode tersebut, APBI juga memutahir data dari para anggota yang telah
melakukan loading batubara ke kapal. Melalui surat & pendataan, tentunya
masalah ademurrage hingga potensi combustion/batubara yang terbakar.
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Proses pelarangan ekspor inipun berjalan cukup lama,

walaupun PLN akhirnya mendeklarasikan bahwa

kelangkaan batubara sudah dapat teratasi dan dinyatakan

aman.

Tidak hanya dari APBI, permintaan dari buyer dari luar

negeri juga dilayangkan langsung ke Pemerintah. Dengan

alasan bahwa penghitungan pemenuhan DMO yang

belum selesai, Pemerintah dalam hal ini Kementerian

ESDM akhirnya secara bertahap melakukan langkah-

langkah dengan cara membekukan izin pada 400 lebih

perusahaan.

Akhirnya pada tanggal 20 Januari 2022 Dirjen Minerba mengeluarkan surat ke antar K/L perihal

pemberian izin ekspor untuk 139 perusahaan yang telah memenuhi kewajiban DMO 100% atau

melebihi. Dalam daftar pada tersebut ini ada 30 anggota APBI telah mendapatkan izin ekspor.

Namun dikarenakan dalam proses rekonsiliasi berjalan ada anggota-anggota yang melaporkan

bahwa telah memenuhi DMO 100% serta adanya anggota yang selama ini spesfikasi

batubaranya ditolak untuk kebutuhan PLTU PLN, APBI kembali melayangkan surat nomor:

007/APBI-ICMA/I/2022 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 25 Oktober

2022, larangan ekspor batubarapun dicabut menyeluruh.

Namun APBI menyadari bahwa hal ini akan menjadi standarisasi baru dengan mengacu pada

evaluasi DMO yang akan dilakukan secara bulanan. APBI meminta agar Pemerintah

menemukan solusi yang permanen dengan PLN agar tidak terjadi lagi permasalahan serupa.
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139 Perusahaan 

Diizinkan Ekspor

Lebih Dulu

Kepmen Penghitungan
Denda & Kompensasi

Tanggal 19 Januari 2022 Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri

(Kepmen) No. 13. K/ HK. 021 / MEM.B / 2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi

Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri, dan Pengenaan Denda

Serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri.

Besaran denda ini ditentukan untuk perusahaaan yang tidak memenuhi kewajiban

DMO nya, baik yang tidak memenuhi kontrak maupun yang batubaranya tidak sesuai

spesifikasi dengan kelistrikan nasional. Terkait hal ini melalui Sekretariat, APBI juga

telah mengirimkan surat ke Dirjen Minerba untuk memberikan penjelasan rinci atau

sosialisasi, namun hingga 31 Januari 2022, belum mendapatkan jawaban.

Di bawah ini merupakan beberapa kesimpulan perhitungan tentang denda dan dana

kompensasi yang tercantum di akun media sosial Instagram apbi.icma
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APBI-ICMA Penuhi Panggilan RDPU DPR RI

jiban pasokan batubara dalam negeri,
kondisi sektor pertambangan yang
terus terbebani dengan semakin
meningkatnya kewajiban pajak dan
PNBP, dll. APBI juga memaparkan
poin poin perbaikan pelaksanaan
DMO seperti yang sudah disampaikan
dalam RDPU dengan Komisi VI DPR-RI
19 Januari 2022 yang lalu. KADIN
memberikan beberapa rekomendasi
terkait perbaikan pelaksanaan DMO
batubara, seperti perlunya dibentuk
suatu entitas khusus yang akan
menangani skema DMO yang fair bagi
seluruh pelaku usaha, tidak
merugikan PLN, serta memberi
keuntungan bagi negara.

Beberapa hal yang dibahas dalam
RDPU Panja PPN dengan KADIN dan
APBI akan disampaikan ke pleno
Komisi VII untuk mendapatkan
persetujuan. Selanjutnya pihak Panja
PPN akan membahas poin-poin
diskusi dalam RDPU tersebut nantinya
dalam Rapat Kerja dengan
Kementerian ESDM. Kedepannya
KADIN dan APBI akan diundang lagi
dalam RDPU untuk pendalaman
beberapa hal yang nanti akan menjadi
rekomendasi dari pihak Panja PPN.

RDPU Komisi VI

Dalam rangka pendalaman informasi
terkait permasalahan pasokan
batubara untuk kebutuhan dalam
negeri Komisi VI DPR RI mengundang
Ketua Umum APBI-ICMA dalam
agenda Rapat Dengan Pendapat
Umum (RDPU) tanggal 19 Januari
2022. Rapat yang bersifat terbuka
tersebut, dipimpin oleh Aria Bima,
Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi
Partai PDI-P dan dihadiri secara fisik
oleh lebih dari 10 org anggota Komisi
VI, seperti antara lain Nusron Wahid
(F-PG), Andre Rosadi (F-Partai
Gerindra). Sedangkan wakil dari APBI
adalah Haryanto Damanik (Sekjen),
Anton (Ketua Komite Marketing & Lo-

Tidak hanya Kementerian, APBI juga
diminta keterangan oleh DPR dalam
hal ini secara terpisah oleh Komisi VII
yang membawahi bidang Energi; Riset
dan Inovasi; Industri dan Komisi VI
yang membawahi Bidang
Perdagangan; Koperasi UKM; BUMN;
Investasi; dan Standarisasi Nasional.

RDPU Komisi VII

Dalam rapat tertutup dengan Komisi

VII pada tanggal 24 Januari 2022,

APBI menghadiri Rapat Dengan

Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja

Peningkatan Penerimaan Negara

(Panja PPN) Komisi VII. Selain APBI,

Panja PPN juga mengundang KADIN

Indonesia. Acara RDPU yang bersifat

tertutup tersebut dipimpin oleh

Maman Abdurrahman Ketua Panja

PPN yang juga sebagai Wakil Ketua

Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar.

Selain itu hadir juga Sugeng

Suparwoto, Wakil Ketua Panja PPN

yang juga Ketua Komisi VII dari Fraksi

Partai Nasdem, Donny Oeken (Wakil

Ketua Panja PPN dari F-PDIP).

-gistik), Hendra Sinadia (Direktur

Eksekutif), Gita Mahyarani (Deputi

Direktur Eksekutif), dan tim dari

sekretariat.

Ketua KADIN Arsjad Rasjid juga hadir

didampingi Mardani Maming (WKU

Energi dan Sumber Daya Mineral).

Sedangkan wakil dari APBI adalah

Haryanto Damanik (Sekjen), Hendra

Sinadia (Direktur Eksekutif), Ezra

Sibarani (Ketua Komite Hukum),

Muliawan Margadana (Komite Good

Mining Practice), Ardi Tusiam (Komite

Pajak), dan Haryadi (Komite Good

Mining Practice) serta tim sekretariat.

APBI menyampaikan paparan dan

pandangan terkait pelaksanaan kewa-

Maksud dan tujuan dari RDPU

tersebut agar pihak Komisi VI

mendapatkan masukan secara

komprehensif dan rekomendasi

strategi terkait tata kelola/niaga

industri batubara nasional yang baik,

transparan dan profesional dalam

rangka mencegah terjadinya kritis

pemenuhan pasokan batubara dalam

negeri. Sebagaimana diketahui, mitra

kerja dari Komisi VI DPR-RI adalah

Kementerian BUMN, Kementerian

Perdagangan, dan Kementerian

Investasi.

Oleh karena itu masukan dari APBI

akan bermanfaat bagi Komisi VI

dalam melakukan fungsi pengawasan

ke para mitra kerja terkait dengan

kendala pasokan batubara ke PLN,

dampak terhadap kinerja ekspor serta

potensi dampak terhadap iklim

investasi.

Masukan-masukan tersebut akan

menjadi pertimbangan dari Komisi VI

dalam melakukan rapat kerja dengan

para mitranya untuk mencari skema

solusi yang terbaik bagi kelancaran

pasokan batubara dalam negeri untuk

kelistrikan.
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Tentunya larangan ekspor sejak awal menjadi konsumsi publik. Dalam
hal dipandang perlu untuk meluruskan hal-hal yang berkaitan dengan
judgement public terhadap sisi negatid dari industri batubara, APBI
melakukan berbagai klarifikasi. Tentunya, dalam koridor selalu
menghormati dan mendukung upaya Pemerintah.

Ketua Umum APBI-ICMA dalam acara dialog yang bertajuk Meneropong
Kinerja dan Ekspor Batu Bara di 2022 mengungkapkan bahwa terkait
larangan ekspor ini, APBI memiliki itikad baik dalam upaya pemenuhan
pasokan batubara dalam negeri.

Pandu juga melihat bahwa kalangan pengusaha akan mendukung
kebijakan Pemerintah. “Batu bara ini kan memang untuk kebaikan
negara. Jadi ya ini bolanya di negara mau dilakukan untuk pertahanan
nasional atau pendapatan negara ya itu keseimbangan saja. Kita support
karena saya rasa pemerintah pasti lebih arif, lebih tahu mana yang lebih
baik,” ucap Pandu.
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Strategi Menjawab Media

Hal senada juga disampaikan Hendra Sinadia Direktur

Eksekutif APBI-ICMA dalam dialog Economic Challenges

“Menggugat Larangan Ekspor Batubara” yang

diselenggarakan Metro TV (11/01).

"Yang penting skema pemenuhan DMO bisa diterima

semua pihak. Jadi tentu yang kita harapkan perbaikan

ekosistem keseluruhan dan kita harap ini tidak terjadi lagi,

kita komit untuk bagaimana bisa memenuhi kewajiban,"

terang Hendra.

APBI Mengklarifikasi Beberapa Keresahan CCTDA

Tidak hanya media, mitra-mitra APBI seperti China Coal

Transportation and Distribution Association (CCTDA) juga

meminta penjelasan terkait update isu larangan ekspor

melalui zoom meeting pada tanggal 6 Januari 2022, rapat

tersebut dihadiri juga oleh Marina Novira Anggraini selaku

Atase Perdagangan RI di Beijing.

Menyatakan sela-

lu berkoordinasi

dengan Direktur

Jenderal Minerba

untuk melakukan

breakdown pela-

ksanaan pemenu-

han DMO agar berjalan baik bahkan rekonsiliasi antara

Pemerintah dan para penambang dilakukan berkala.

Terkait harga jual batubara domestik, APBI mematuhi apa

yang menjadi kebijakan pemerintah hal ini sebagai

kontribusi dari pelaku usaha.
Hendra berharap
dalam waktu de-
kat ada solusi
yang konkrit un-
tuk terkait de-
gan dibukanya
keran ekspor ba-
tu bara.

Dari APBI diwakili oleh

Wakil Ketua Umum

bidang Internasional

yaitu Hendri Tamrin

dan Hendra Sinadia

(Direktur Eksekutif)

berupaya memberikan

penjelasan terbatas agar informasi yang keluar tidak
simpang siur dan bertentangan dengan pihak Pemerintah.



Agenda rakor ini bertujuan untuk mengidentifi-
kasi data pemanfaatan EBT yang masih
terdata seluruhnya baik untuk peman-
faatan PLTS off-grid & captive power
yang dapat berpotensi untuk mem-
berikan kontribusi untuk peningkatan pen-
capaian bauran EBT.
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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

Follow & Subscribe us

Instagram  : apbi.icma

YouTube    : APBI - ICMA
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Rencana Pemerintah Terhadap Kenaikan
Royalti Bagi Pemegang IUP

Sehubungan dengan

permohonan Dewan 

Energi Nasional (DEN) 

terkait identifikasi

pemanfaatan EBT off 

grid/ captive power s/d. 

tahun 2021 guna

pengawasan pencapaian

bauran energi, maka

APBI diminta

mengumpulkan data 

anggota melalui link 

berikut ini:

https://bit.ly/3KCTOK1

Info Penting

APBI Kembali mengadakar rapat terkait usulan penetapan royalty
pemegang IUP (12/1) menurut informasi, rancangan kenaikan tarif
royalti bagi pemegang IUP batubara sudah disepakati di tingkat
kementerian, baik oleh Kementerian ESDM maupun Kementerian
Keuangan. Namun pemerintah, dalam hal ini di bawah koordinasi
Kemenko Maritim dan Investasi masih memberikan kesempatan bagi
pelaku usaha guna menanggapi usulan tarif dari pemerintah
tersebut.

Dengan mengacu sebagaimana usulan kenaikan royalty oleh
Kemenko Marves seperti gambar disamping. Masukan APBI adalah
mempertimbangkan agar mengacu pada harga indeks ICI karena
lebih aktual; lalu mengusulkan membuat layer kategori royalti untuk
kalori ≤3.400 sebagai acuan perusahaan yang punya kalori rendah.

APBI Mendukung Program 
Identifikasi Pemanfaatan EBT 
Off Grid/Captive Power
Dewan Energi Nasional (DEN) melaksanakan
rapat koordinasi (rakor) bersama
Kementerian/Lembaga terkait dan Asosiasi
(23/1) secara daring. Perwakilan APBI yang
hadir dalam Rakor ini adalah Hendra Sinadia
selaku Direktur Eksekutif.

2nd Stakeholder 
Consultation Task Force 
Energy, Sustainability & 
Climate – B20

Pandu Sjahrir hadir mewakili APBI dalam acara (18/1) yang
diselenggarakan oleh B20 ini. Pandu juga mengingatkan agar sudah
selayaknya transisi energi menjadi fokus utama. Menurutnya, kedepan
yang lebih besar adalah perlunya dukungan kebijakan transisi energi.

https://bit.ly/3KCTOK1

