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Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengundang APBI-ICMA dan
produsen batubara dari berbagai jenis kalori dalam rangka rapat uji/konsultasi
publik atas rencana perubahan tarif denda dan dana kompensasi batubara yang
sebelumnya diberlakukan melalui Keputusan Menteri ESDM No.13K/2022 dan
PMK No.17 Tahun 2022, pada Jumat (18/11).

Plt Dirjen Minerba, Idris Sihite memaparkan bahwa sistem baru atas tarif dan
kompensasi yang akan diberlakukan bukan untuk membuat perusahaan
menderita, namun fokusnya demi menjaga keseimbangan untuk kepentingan
dalam negeri dan keadilan melalui penerapan tarif denda dan kompensasi.
Menurutnya, ada kritik bahwa Kepmen ESDM 13.K/2022 tersebut terkesan
tidak adil, terutama bagi yang telah memenuhi kebutuhan pasokan DMO
sebesar 25% bahkan lebih.

Melalui uji/konsultasi publik, Pemerintah paling tidak akan menampung
barbagai masukan yang disampaikan oleh seluruh pihak yang hadir dalam
diskusi. Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga berharap agar bisa
mempertimbangkan aspek sosiologisnya jadi tidak sekedar yuridisnya semata.

Direktur Pembinaan Program Minerba, Tri Winarno, menjelaskan bahwa
fenomena kenaikan harga batubara yang terjadi selama beberapa waktu lalu
menyebabkan kekhawatiran berkurangnya pasokan dalam negeri. Maka,
Pemerintah berupaya mengevaluasi kembali kebijakan Domestic Market
Obligation (DMO) dari sisi pelaku usaha maupun Pemerintah.

Hingga saat ini masih ada kekurangan pasokan batubara untuk kelistrikan ke
PLN. Hal tersebut menyebabkan Pemerintah melakukan penugasan kepada
para pelaku usaha. Pemerintah meninjau ulang tarif denda kompensasi yang
ada agar memenuhi aspek keadilan bagi seluruh pihak.

Rencana Pemerintah Merevisi Tarif & 
Dana Kompensasi Batubara
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Kabar gembira datang dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, dokumen Deklarasi Bali
dapat dicapai dan disepakati oleh seluruh pimpinan negara yang hadir. Selama dua hari
pelaksanaan KTT G20, disepakati 52 poin deklarasi yang disahkan sebelum penyampaian
keketuaan G20 dari Presiden Joko Widodo kepada Perdana Menteri India Narendra Modi,

Pemerintah telah melakukan simulasi harga dan melakukan beberapa
kemungkinan juga mempertimbangkan persentase-persentase yang tidak sama
proporsionalnya. Dalam regulasi 25% akan dihitung dalam tingkat produksi yang
sudah ditetapkan dalam RKAB. Jika terdapat revisi RKAB baik turun maupun naik,
akan dipakai data tertinggi. Force majeure atau keadaan kahar dapat dikecualikan
namun dengan verifikasi dan pengecekan terlebih dulu dari Pemerintah.

Sementara itu, untuk Badan Layanan Umum (BLU) tetap masih akan berjalan dan
berproses, dan apabila BLU sudah terbentuk implementasi revisi Kepmen ini akan
masih tetap berjalan dan berlaku.

Sementara itu, Direktur Pengusahaan dan Pembinaan
Batubara, Lana Saria menjelaskan adanya kenaikan
kebutuhan listrik dalam negeri pada tahun 2023 sebesar
30%. Kenaikan tersebut menyebabkan rencana kebutuhan
awal batubara sebesar 141 juta MT, menjadi 161 juta MT.
Pemerintah telah melakukan kegiatan rekonsiliasi di
Yogyakarta lalu. Untuk memudahkan para pelaku usaha,
Pemerintah akan mencantumkan referensi yang bisa
dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan spesifikasi
batubara yang sesuai, lampiran tersebut tidak terpisahkan
pada dokumen RKAB. Selain hal tersebut, Ia juga
menjelaskan bahwa kebutuhan DMO tahun 2022 masih
sebesar 25%.

Sedangkan terkait formula yang diusulkan sudah dilakukan
kajian atau simulasi berdasarkan HBA sampai dengan
beberapa kemungkinan harga dan mempertimbangkan
kondisi batubara serta kalori rendah hingga tinggi. Tarif
denda berlaku untuk perusahaan yang memiliki kalori dan
spek untuk kebutuhan batubara dalam negeri namun tidak
memasok ke dalam negeri. Dana kompensasi berlaku bagi
perusahaan yang memiliki batubara yang spesifikasinya
tidak sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.

APBI telah mengumpulkan aspirasi,
masukan dan poin keberatan dari para
anggota dan telah disampaikan ke pihak
Minerba. Sementara Minerba secara lisan
telah menetapkan kebutuhan DMO tahun
depan akan meningkat terutama untuk
kebutuhan kelistrikan nasional yang
diperkirakan mencapai angka diatas 150
juta ton.

Info Penting

Pemimpin Negara G-20 Sepakati Deklarasi Bali, Ini Poin Kesepakatan
Sektor Energi

di Bali, Rabu (16/11). Dalam konferensi pers yang
disampaikan Presiden Jokowi, Rabu petang, disampaikan
pula bahwa beberapa komitmen pendanaan untuk
pengembangan transisi energi di Indonesia disepakati
dalam forum G20 ini. "Kemudian juga Energy Transition
Mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh
komitmen dari Just Energy Transistion Partnership (JETP)
sebesar 20 miliar USD," ungkap Presiden Jokowi.

Untuk diketahui, Deklarasi Bali mencatatkan 52 poin
kesepakatan kepala negara G20 guna mendorong penca-

paian tujuan masyarakat dunia melalui peningkatan upaya
dan komitmen di berbagai sektor. Dari 52 poin tersebut,
ada 2 poin khusus terkait sektor energi, di mana para
Pemimpin G20 menyepakati untuk mempercepat dan
memastikan transisi energi yang berkelanjutan, adil,
terjangkau, dan investasi inklusif.

Bali Compact dan Peta Jalan Transisi Energi Bali juga
disepakati menjadi panduan untuk mencari solusi mencapai
stabilitas pasar energi, transparansi, dan keterjangkauan.
Berikut isi deklarasi terkait sektor energi:
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Dukungan Negara Maju Untuk FoLU Net Sink 2030 Indonesia

Indonesia semakin memimpin dengan memberi contoh dalam implementasi
komitmen perubahan iklim, seiring dengan dukungan tiga negara maju untuk
keseimbangan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lainnya atau FOLU
Net Sink 2030. Tiga perwakilan dari negara maju hadir bersama dengan
Menteri LHK Siti Nurbaya, dalam sesi World Climate Leaders’ Insight on
Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, di Paviliun Indonesia COP 27 UNFCCC, Sharm
El-Sheikh, Mesir (9/11/2022) waktu setempat.

Diantara yang hadir adalah Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup Inggris Raya, Lord Goldsmith,
Menteri Luar Negeri Norwegia, Tvinnereim, dan Wakil Sekretaris Deputi untuk Kebijakan Iklim Amerika Serikat, Rick Duke.

Dalam sesi ini Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa sektor FOLU menjadi salah satu fokus utama pencapaian
NDC Indonesia untuk menanggulangi perubahan iklim. "Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan tingkat
deforestasi terendah. Ini komitmen Indonesia yang berbasis bukti, bukan semata janji sebagai kontribusi aktif Perjanjian
Paris dan Pakta Glasgow," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya. Ia menambahkan pentingnya dukungan dan peran generasi
milenial mengawal keberhasilan kebijakan perubahan iklim, mulai dari kebijakan di tingkat pemerintah pusat sampai ke
tingkat tapak."Kami menghargai dan mendorong peran generasi muda sebagai salah satu stakeholders yang ikut mengawal
keberhasilan kebijakan perubahan iklim di Indonesia," kata Siti Nurbaya. Pada kesempatan tersebut, Menteri Goldsmith
mengapresiasi kepemimpinan internasional Indonesia dalam isu-isu iklim dan lingkungan. Apresiasi juga disampaikan Lord
Goldsmith terhadap target dan Rencana Operasi FOLU Net Sink 2030 Indonesia.

"Kami bertemu pada saat krisis iklim dan energi, di tengah
tantangan geopolitik. Kita juga sedang mengalami
volatilitas harga dan pasar energi serta gangguan dalam
pasokan energi. Kami menggarisbawahi urgensi untuk
mengubah dan mendiversifikasi sistem energi dengan
cepat, ketangguhan dan keamanan energi serta stabilitas
pasar, dengan mempercepat dan memastikan transisi
energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau, dan investasi
inklusif. Kami menekankan pentingnya memastikan bahwa
permintaan energi global diimbangi oleh pasokan energi
yang terjangkau," demikian paragraph yang mengawali
poin ke 11 dokumen Deklarasi Bali.

Di poin selanjutnya (12) disebutkan, "Kami menegaskan
kembali komitmen kami untuk mencapai target
Sustainable Development Goals (SDG) 7 dan berupaya
menutup kesenjangan energi akses dan untuk
memberantas kemiskinan energi. Menyadari peran
kepemimpinan kami, dan dipandu oleh Bali Compact dan
Peta Jalan Transisi Energi Bali, kami berkomitmen untuk
mencari solusi dalam mencapai stabilitas pasar energi,

transparansi, dan keterjangkauan. Kami akan mempercepat
transisi dan mencapai tujuan iklim kita dengan memperkuat
rantai pasokan energi dan keamanan energi, dan
diversifikasi bauran dan sistem energi.” Masih di poin yang
sama, dipaparkan langkah-langkah kongkrit, peta jalan yang
dilakukan negara-negara G20 menuju NZE.

"Kami akan dengan cepat meningkatkan penyebaran
pembangkit listrik nol dan rendah emisi, termasuk energi
terbarukan, langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi
energi, teknologi pengurangan dan penghilangan GRK,
dengan mempertimbangkan keadaan nasional.

Kami sadar akan pentingnya mempercepat pengembangan,
penyebaran teknologi, dan penerapan kebijakan transisi
menuju sistem energi rendah emisi, termasuk dengan
dengan cepat meningkatkan penyebaran pembangkit listrik
bersih, termasuk energi terbarukan, langkah-langkah
efisiensi energi, termasuk upaya pensiun dini tenaga batu
bara, sejalan dengan kondisi dan berdasarkan kebutuhan
nasional untuk mendukung transisi yang adil."

Untuk diketahui, Deklarasi Bali mencatatkan 52 poin kesepakatan kepala negara
G20 guna mendorong pencapaian tujuan masyarakat dunia melalui peningkatan
upaya dan komitmen di berbagai sektor. Dari 52 poin tersebut, ada 2 poin khusus
terkait sektor energi, di mana para Pemimpin G20 menyepakati untuk
mempercepat dan memastikan transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau,
dan investasi inklusif. Bali Compact dan Peta Jalan Transisi Energi Bali juga
disepakati menjadi panduan untuk mencari solusi mencapai stabilitas pasar energi,
transparansi, dan keterjangkauan. Berikut isi deklarasi terkait sektor energi:
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Sosialisasi Perdagangan Barang Bebas, Jasa dan Investasi Subsektor
Mineral dan Batubara

FTA mengurangi komponen biaya
ekspor yaitu pungutan impor di
negara tujuan ekspor yang
merupakan negara mitra FTA. Hal ini
membuat produk ekspor menjadi
lebih kompetitif dibandingkan dengan
produk ekspor dari negara lain yang
belum memiliki FTA dengan negara
tujuan ekspor. Persyaratan untuk
mendapatkan tarif preferensi sangat
bergantung pada pemenuhan kriteria
Ketentuan Asal Barang yang
ditetapkan dalam perjanjian
perdagangan bebas. Terdapat 3 Rules
of Origin supaya barang ekspor
mendapatkan status di negara tujuan,
yaitu: Kriteria keasalan, Kriteria
pengiriman dan Ketentuan
prosedural. Suatu barang dapat
dinyatakan barang origination negara
pengekspor dan berhak mendapatkan
tarif preferensi FTA apabila ketiga
ketentuan tersebut terpenuhi.

Pentingnya product specific rules
untuk melindungi dan mendorong
pengembangan industri dalam negeri,
membuka peluang pasar ekspor dan
meningkatkan efektifitas pengelolaan
sumber daya alam.

Harapannya kebijakan perdagangan
bebas yang dihasilkan dapat
memberikan manfaat maksimal bagi
Indonesia khususnya dalam
pengelolaan pertambangan minerba.

Dalam Free Trade Agreement (FTA)
barang berarti sesuatu yang
diperdagangkan, produk atau materi
apa pun yang dapat memasuki negara
pengimpor dalam kondisi non-
diskriminatif, yang umumnya dibatasi
oleh langkah-langkah seperti tarif,
tarif kuota, dan pembatasan
kuantitatif. FTA mengurangi
komponen biaya ekspor yaitu
pungutan impor di negara tujuan
ekspor yang merupakan negara mitra
FTA. Hal ini membuat produk ekspor
menjadi lebih kompetitif
dibandingkan dengan produk ekspor
dari negara lain yang belum memiliki
FTA dengan negara tujuan ekspor.

Dalam rangka mensosialisasikan hasil
perundingan perdagangan dalam
mendukung kebijakan perdagangan
bebas, DJMB menyelenggarakan
”Seminar Perdagangan Bebas Product
Specific Rule (Rules of Origin) Sub
Sektor Minerba” secara hybrid di
Mercure Hotel (11/22).

APBI-ICMA turut serta diundang
dalam agenda tersebut. agenda ini
diisi oleh Direktorat Kerjasama
Internasional Kepabeanan dan Cukai,
Ditjen Bea Cukai sebagai narasumber.
Selain Kemendag, peserta yang hadir
lainnya yaitu jajaran Direktur di
KESDM, Tekmira dan beberapa
asosiasi subsektor minerba.

Tujuan agenda ini sebagai
pengetahuan perencanaan free trade
sampai dengan tahap evaluasi
kerjasama ekspor-impor. Selain itu
untuk mendapatkan rekomendasi
konstruktif Ditjen Minerba dalam
menentukan arah kebijakan maupun
regulasi pada perdagangan bebas.

-ningkatkan pembinaan, pengawasan,
pengelolaan dan pengendalian
kegiatan Pertambangan Mineral dan
Batubara secara berdaya guna,
berhasil guna, berdaya saing,
berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber
Daya Manusia, Geologi, Mineral dan
Batubara, Dwi Anggoro Ismu
Kurnianto selaku tuan rumah dari
agenda KTT ini memberikan kata
sambutan. Ia menyampaikan agenda
ini sebagai upaya untuk memperbaiki
dan meningkatkan secara terus-
menerus kinerja kepala teknik
tambang.

Catatan Dari Pertemuan
Teknis Tahunan Kepala Teknik
Tambang (KTT) Tahun 2022

APBI-ICMA bersama FRHLBT
menyaksikan Pertemuan Teknis
Tahunan Kepala Teknik Tambang
(KTT) 2022 bertema “Good Mining
Practice Untuk Indonesia: Bangkit
Lebih Kuat untuk Pertambangan
yang Aman, Produktif, dan
Berkelanjutan”. KTT tahun 2022 ini
merupakan bentuk aktualisasi dari
salah satu Misi Dirjen Minerba me-

Dalam kesempatan ini, seluruh
perwakilan KTT yang hadir secara fisik
akan menandatangani “Deklarasi
Komitmen Bersama Pengelolaan
Kaidah Teknik Pertambangan Yang
Baik Kepala Teknik Tambang Seluruh
Indonesia”.

Dari sejumlah perwakilan, terdapat
perusahaan anggota APBI-ICMA
antara lain PT Mifa Bersaudara, PT
Bukit Asam Tbk., PT Multi Harapan
Utama, PT Asmin Bara Bronang, PT
Pesona Khatulistiwa Nusantara, dan
PT Borneo Indobara yang sekaligus
memimpin pembacaan deklarasi
tersebut.

Harapannya agenda ini dapat menjadi
suatu bentuk komitmen tanggung
jawab secara berkelanjutan terhadap
aspek-aspek penting yang perlu
diperhatikan dalam melakukan
kegiatan tambang.
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Sosialisasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
No. 115/2022 Tentang Pemberlakuan Wajib
Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang MSDM

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
mengundang APBI-ICMA dalam pembahasan penerapan
pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja bidang
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) bertempat di
Balikpapan tgl. 2-3 November 2022. Dalam kesempatan
ini diskusi sekaligus sosialisasi atas terbitnya Keputusan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 115 Tahun 2022
menyasar kepada praktisi SDM di bidang pertambangan.
APB-ICMA diwakili oleh Gita Mahyarani (Deputi Direktur
Eksekutif) hadir sebagai narasumber memberikan
pandangan kesiapan pelaku usaha terkait terbitnya
Kepmen tersebut dan turut serta menjembatani kepada
anggota agar mengenal pemberlakuan aturan tersebut.

Dalam pembukaan yang disampaikan oleh Muchtar Azis
(Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program
Pelatihan, Kemenaker) ini merupakan awal kegiatan
pembangunan kompetensi SDM dengan diawali dari
sektor tambang, karena penyerapan tenaga kerja di
pertambangan yang sangat tinggi dan merekrut tenaga
kerja asing juga. Tujuan kegiatan ini agar praktisi HR
mampu mengelola SDM dengan lebih kondusif dan
perusahaan pun dapat menerjemahkan kebijakan
ketentuan kekaryawanan secara lebih profesional.

Kegiatan Ini merupakan pertama kalinya Kemenaker
melibatkan APBI-ICMA untuk lingkup pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM). Perwakilan Dinas
Ketenagakerjaan yang hadir pun menyampaikan perlunya
sinergi dalam memberikan kepastian hukum bahwa ada
peraturan yang menguatkan tenaga kerja di bidang SDM
wajib memiliki standar kompetensi, hal ini agar tidak ada
luput dalam menyusun produk hukum.

Sejalan dengan itu, Gita Mahyarani menyatakan pada
prinsipnya APBI-ICMA siap mendukung pemerintah dengan
bekerjasama antar pemerintah/lembaga untuk memasifkan
kemajuan SDM di lingkungan mineral dan batubara. Tugas-
tugas management Sumber Daya Manusia harus mendapat
standar yang sama untuk dapat menjalankan amanat UU
Ketenagakerjaan dan turunannya. Kepmen 115/2022 juga
telah mengatur bagaimana standarisasi mulai dari struktur
pengupahan, hubungan industrial, rekrutmen dan lainnya.

Sementara dalam kaitannya dengan industri pertambangan
batubara sendiri sangat relevan. Saat ini anggota yang
tergabung dibawah APBI-ICMA merupakan perusahaan
berskala menengah ke besar jika dilhat dari jumlah pekerja.
Industri pertambangan batubara juga dihadapkan pada
transisi energi. Diversifikasi bisnis dan menjalankan
kewajiban untuk pengurangan emisi juga akan berpengaruh
pada manajemen sumber daya yang kompeten. Melalui
sertifikasi yang disesuaikan dengan standar industri akan
menjadi nilai tambah dalam upaya peningkatan kinerja
karyawan di bidang pertambangan. Ada beberapa anggota
APBI-ICMA yang telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP 2) sendiri. Selain itu juga dari masukan maupun
pertanyaan anggota yang telah memiliki sertifikasi SDM
tingkat global seperti CPHR dan kegunaan dari sertifikat
yang telah dimiliki.

Terkait biaya, hal ini juga menjadi concern beberapa
peserta. Namun dalam Kepmen ini tidak diatur soal
pembiayaan, yang artinya ini menjadi tanggungan
perusahaan. Adapun diatur dalam menurut Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
khususnya pasal 12 yaitu perusahaan bertanggung jawab
atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi
pekerjanya melalui pelatihan kerja.

Melihat antusias dan pentingnya sertifikasi yang juga
disampaikan oleh para peserta yang hadir, maka APBI siap
menindaklanjuti standar kompetensi untuk SDM tersebut
dengan langkah awal menginventarisasi kebutuhan baik
berdasarkan jenjang maupun unit kompentensi. Harapan
kedepannya adalah sebagai asosiasi, APBI-ICMA dapat
memberikan pelatihan yang berhubungan dengan
kewajiban sertifikasi untuk SDM.



PT. Energi Batubara Lestari (Hasnur group)
merupakan pemegang IUP OP yang berlokasi
site di Tapin, Kalimantan Selatan)

Spesifikasi Batubara:
Caloric Value : 4.035 Kcal/kg
Total Sulphur : 0,13% ADB
Ash : 5,18% ADB
Moisture AR : 35,78% ADB

Gasifikasi Batubara ke DME Ditargetkan Beroperasi di Tahun 2027
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hun dengan bahan baku batubara sebanyak 6 juta ton per tahun," ungkap Arifin di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Jakarta,
Senin (21/11). Arifin menyebut dampak bagi pemerintah cukup besar apabila proyek gasifikasi batubara tersebut sudah
beroperasi, yaitu dapat menekan impor LPG sebesar 1 juta ton per tahun, sehingga akan ada penghematan devisa impor
LPG sebesar 9,1 triliun rupiah per tahun, serta akan menambah investasi sebesar USD 2,1 miliar.

Persiapan B40 Hampir Selesai, Sudah Sampai Overhaul Dan Rating
Mesin

Road Test atau uji jalan kendaraan dengan bahan bakar campuran solar
40% atau B40 telah dilaunching oleh Menteri ESDM tanggal 27 Juli 2022
lalu. Saat ini, persiapan B40 sudah hampir selesai. Sebagian kendaraan B40
dan B30 D10 sudah selesai uji jalan sejauh 50.000 km dan saat ini sedang
dilakukan overhaul dan rating kendaraan. Bulan Desember 2022, laporan
teknis pengujian B40 dan B30 D10 ditargetkan selesai. "Setelah dilepas
secara langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada tanggal 27 Juli 2022
lalu, test uji jalan B40 dan B30 D10 sudah dilaksanakan melalui beberapa
rangkaian test dan uji. Dalam pelaksanaanya kita sudah melakukan monev
ada di Lembang kemudian ada juga pengujian juga di Dieng," Direktur
Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi
Energi Edi Wibowo D di acara Paparan Hasil Kegiatan Rating dan Overhaul
Kendaraan Uji Road Test B40 di Kantor Lemigas Jakarta, Senin (21/11).

Dalam rapat kerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri ESDM Arifin Tasrif
memaparkan bahwa proyek gasifikasi batubara PT. Bukit Asam (PTBA) menjadi
Dimethyl Ether (DME) ditargetkan akan Commercial Operation Date (COD) pada
kuartal empat tahun 2027. "PTBA akan memproduksi DME sebesar 1,4 juta ton per ta-

Forum MSG dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber
Daya Alam KESDM dan dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi
ESDM. Tujuan pelaksanaan rapat adalah guna membahas
usulan Roadmap Mainstreaming EITI, perkembangan penyusunan laporan
EITI Indonesia ke-9, dan pemaparan hasil studi keterbukaan kontrak
industri ekstraktif di Indonesia. Dalam rapat ini diputuskan bahwa, Forum
MSG menyetujui untuk penyelesaian dan publikasi laporan EITI ke-9
diperpanjang 3 bulan kedepan hingga batas 31 Maret 2023, sehingga
Sekretariat EITI akan mengirimkan surat kepada EITI Board untuk
perpanjangan watu tersebut. Sekretariat EITI akan menyelenggarakan
pertemuan sebagai tindak lanjut hasil studi dan rekomendasi atas mitigasi
risiko keterbukaan kontrak dan terakhir semua anggota Forum MSG ini
diharapkan bersedia mendukung secara aktif proses pengumpulan data ini
agar Laporan EITI ke-9 segera dapat diselesaikan.

Rapat Konsultasi Forum Multi 
Stakeholder Group (MSG) EITI

Forum MSG ini dihadiri oleh perwakilan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Asosiasi, perusahaan Stranas PK serta LSM
yang hadir secara onlinemaupun offline.


