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Rapat Pembahasan Revisi PP 81/2019 & 

RPP Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP 

Khusus Komoditas Batubara

Sebagai tindak lanjut dari rapat dengan Kementerian Maritim yang membahas
tentang perubahan PP No. 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, APBI mengadakan sejumlah rapat dengan anggota
untuk membahas terkait dengan penetapan royalti.

Untuk rencana kenaikan tarif pada IUP sebagaimana diusulkan antara 5%
hingga 12,5% yang dibagi berdasarkan kalori dan berdasarkan HBA.
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APBI telah meminta data
sekaligus masukan terhadap 36
anggota nya yang memiliki
status sepahai pemegang IUP.

Adapun selain rapat yang diadakan secara virtual (13/9), tiap-tiap
perusahaan anggota juga memberikan kajian dampak atas rencana
kenaikan tarif tersebut. Dengan mempertimbangkan hal-hal seperti umur
tambang (life of mine), HBA pun tidak selamanya baik seperti ini, dan ma-



Ketua Umum APBI-ICMA 

Bersama dengan Ketua

Umum KADIN, telah

melakukan koordinasi

Bersama untuk

menyampaikan potensi

yang akan dihadapi oleh 

industry batubara

apabila dikenakan pajak

karbon. Pandu Sjahrir

pun sudah bertemu

dengan Menkeu untuk

membahas hal ini
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-sih banyak pajak lainnya yang akan dibebankan kepada perusahaan.
Salah satunya ialah terkait dengan pajak karbon, pengenaan PPM dan
juga pemerintah masih menetapkan cap harga jual maskimal 70 ke
PLN.

Otomatis dari pertemuan dan dari apa yang disampaikan memang
tidak semua anggota APBI dapat survive dengan kenaikan yang
diusulkan oleh Pemerintah dikarenakan perbedaan karakter
perusahaan pemegang IUP.

Bila kenaikan royalty ini tetap diberlakukan maka dampak yang akan terjadi yang akan
dirasakan oleh para anggota ialah :

1. Peningkatan Biaya Royalti dan Total Cash Cost
2. Mine Plan
3. Menurunnya profibilitas perusahaan
4. Menurunnya kesempatan Perusahaan untuk meningkatkan penelitian dan

pengembangan terkait diversifikasi usaha (karena margin tergerus oleh kenaikan
royalti batubara).

5. Dampak terburuk bagi usaha pertambangan yang tidak bisa survive, perusahaan dapat
tutup dan berdampak pula pada pemutusan hubungan kerja

Bila berdasarkan HBA yang diusulkan oleh pemerintah maka banyak perusahaan IUP yang
tidak bisa bertahan untuk mencukupi tarif royalty tersebut (baik menggunakan batas harga
terendah maupun harga tertinggi). Oleh karena itu sebaiknya usulan kenaikan tarif royalti
masih harus dikaji dan belum diberlakukan

2

September 2021

www.                        .org

Munculnya kriteria menghitung keberlanjutan penggunaan

sumber daya alam, serta mengevaluasi kemungkinan perbaikan

Lingkungan dengan penilaian daur hidup “LCA” ,APBI telah

mengadakan diskusi sebelumnya terkait LCA pada bulan April

2021 dengan Sonny Abfertiawan (Akademisi ITB). Melalui diskusi

Pembahasan Penetapan Benchmark LCA di 
Proper tahun 2021

Hasil dari pertemuan antara APBI dengan pak Sonny (29/9) terkait dengan benchmark LCA ini adalah :

1. Untuk Batasan hanya sampai di cradle to gate saja tidak sampai di cradle to cradle yg nantinya akan menjadi
boundary statement dari APBI. Batasan gate ini adalah sampai di Pelabuhan/port atau sampai sebelum
pengapalan.

2. Data terkait dengan konsumsi fuel disesuaikan perusahaan masing masing
3. Saran terkait dengan unit fungsi untuk di seragamkan yaitu menggunakan per ton batubara
4. Metode perhitungan dibebaskan bisa menggunakan manual seperti Ms. Excel atau menggunakan software. Sesuai

dengan kebijakan perusahaan.
5. Impact category sebisa mungkin semua material yg dipakai pada proses pertambangan disertakan. Pak Sonny akan

membantu terkait dengan penyusunan data impact per kategori
6. Selanjutnya APBI akan mengurimkan surat ke KLHK terkait dengan kesepakatan dari Batasan LCA ini

tersebut anggota dapat memperoleh pemahaman yang benar mengenai LCA, dapat merumuskan tujuan dan ruang
lingkup penilaian serta dapat melakukan inventori data untuk penilaian khususnya untuk industri batubara. Lima bulan
berselang, akhirnya komite lingkungan mengundang Kembali Sonny Abfertiawan untuk menentukan tindak lanjut dan
Langkah yang harus dipersiapkan terkiat denga boundary dari LCA Proper tahun 2021 ini.



SELAMAT KEPADA PARA ANGGOTA YANG MERAIH BEBERAPA PENGHARGAAN
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Susun RUU KSDAE, Komisi
IV Serap Aspirasi Dari 

Balai Konservasi

Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum
dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem/Taman Nasional guna menyerap aspirasi terkait
Penyusunan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya,
Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9).

Dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, Komisi IV
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menegaskan bahwa penyusunan RUU ini tidak boleh hanya sekedar mengatur hukuman atas

pelanggaran saja. Namun juga harus disertai dengan solusi alternatif guna mewujudkan

konservasi alam sekaligus membangun ketegasan dan asas keadilan bagi seluruh elemen yang

terlibat di dalamnya.

Dalam hal ini APBI diminta untuk memberikan masukannya terkait dengan UU Konservasi ini,

APBI juga sebelumnya sudah meminta masukan kepada komite lingkungan, dan juga APBI

sudah melakukan konsultasi dengan Dr. Irdika Mansur lalu setelah itu kami sudah

berkonsultasi dengan Dr. Ir. Nyoto Santoso, MS Bersama dengan Delma Azrin dan juga Kusuma

Sari selaku komite lingkungan APBI.

Setelah dari pertemuan Tersebut APBI sudah menyampaikan beberapa poin penting ke komisi

IV dalam bentuk format PPT sesuai permintaan Komisi IV DPR RI.

Beberapa anggota APBI berhasil mendaptak penghargaan, seperti Penghargaan Subroto 2021 yang diadakan secara virtual
oleh KESDM pada tanggal 28 September, lalu sehari berselang giliran Ditjen Minerba yang memberikan penghargaan good
mining practice. Sementara ada beberapa anggota juga yang mendapatkan penghargaan dari CNBC. Semoga penghargaan
yang didapat ini bisa menjadi motavisi untuk tarsus berkarya demi negeri tercinta ini, dan menjadi motivasi untuk anggota
lain yang beum mendapatkan penghargaan ini.

http://www.apbi-icma.org/uploads/files/unnamed%20(4).jpg
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Ditengah upaya pemerintah dan

lembaga keuangan di sejumlah negara

untuk mengurangi bahan bakar fosil

guna melakukan transisi energi, harga

komoditas batu bara tetap solid. Hal

Webinar: Market Outlook, 
Energy Transition, and the 

Future of Coal

Pertemuan APBI dengan Ombudsman RI 
Terkait Dengan Pengalihan Alur Sungai

ORI membalas surat APBI dan bersedia untuk melakukan audiensi

(23/9) terkait dengan permasalah perizinan pemanfaatan alur

sungai untuk pertambangan. Kami menyampaikan beberapa

kendala kesulitan terkait dengan perizinan seperti terhambat

ketentuan adanya pembatasan pemanfataan ruas bekas sungai

yang hanya diberikan untuk 4 jenis ketegori dan kegiatan tambang

tidak termasuk di dalamnya. Serta yang berikutnya adalah Terhambat ketentuan yang menyebutkan bukan untuk
kebutuhan komersil (perusahaan/pertambangan). Faktor yang menyebabkan lambatnya perizinan karena sulitnya
birokrasi, ada re-organisasi Kementerian PUPR dan Direktorat BPSDA dilebur, untuk Permohonan Izin akan dialihkan ke
Direktorat Operasional yang terbagi dalam 3 Wilayah. Waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan relative sekitar 1 – 3
tahun.

Kedepannya ORI menyampaikan agar Masing-masing perusahaan yang berkepentingan melakukan laporan secara resmi ke
ORI; Laporan yang disampaikan ke ORI dilampirkan dengan korespondesi perusahaan kepada pihak/lembaga terlapor.
Laporan dapat disampaikan apabila dalam 14 hari tidak ada tanggapan dari lembaga terkait. Pihak ORI akan memeriksa
dokumen dan dapat melakukan pemanggilan kepada pihak pelapor &terlapor.

September 2021

Terkait denga isu

pembahasan PTB di 

Muara Berau, APBI sudah

melakukan pertemuan

dengan beberapa

anggota yang memang

terdampak langsung

dengan hadirnya PTB 

(27.9).  Selanjutnya APBI 

sudah bertemu dengan

perwakilan PTB yaitu

Kamaruddin di Jakarta 

(28/9) 
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ini dibuktikan dengan tren kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) yang terjadi pada beberapa
bulan terakhir ini sampai pada bulan September 2021 menembus angka yang mencetak
sejarah di USD 150/Ton. 
Hal ini dijelaskan oleh Wakil Ke-tua Umum APBI-ICMA, Hendri Tan, pada sambutannya dalam
acara webinar kerjasama yang digelar bersama pakar industri dari Argus Media Singapore pada 
Kamis (09/09).

APBI menerima undangan dari pihak DPRD KuKar (10/9).
Pertemuan ini dilakukan secara hybrid baik secara fisik dan juga
secara virtual. Yang hadir dalam pertemuan fisik dihadiri oleh Gita
Mahyarani (Deputy Dir. Eksekutif APBI-ICMA), Suaidi Marasabessy
selaku (Komisaris PT. Trisensa Mineral Utama), Ervina (GM PT.

Kunjungan DPRD Kutai Kartanegara dalam
Pembahasan Perubahan RTRW

Karya Putra Borneo), Bukit Raharja (Komite Hukum APBI-ICMA), Ahmad Yani,ST,.SE.,M.Si (Ketua Pansus RTRW), Abdul
Wahab,SE (Anggota), Baharuddin,SE (Anggota), Saparudin Pabongleang (Anggota), Budiman (Anggota), Ma’ruf Marzuki ,
Edi Santoso (Kabid Tata Ruang Dinas pertanahan dan penataan Ruang), Yudo (Kasei), Lidya Haw Liah,SH.,M.Hum (Tim Pakar
DPRD), Staf Pendamping DPRD (2 Orang). Selanjutnya Anggota APBI diminta untuk mengumpulkan data peta tersebut
dalam format shp. , paling lambat satu minggu kedepan. Untuk alamat email pengumpulan akan kami kirimkan lebih lanjut.
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Coaltrans Asia 2021

Acara Coaltrans Asia tahun 2021 ini Kembali didelenggarakan secara online
karena masih dalam keadaan pandemic Covid-19 yang membuat acara ini
terpaksa online. Seperti biasa acara ini diadakan secara 2 hari (21/9-22/9).
Pada hari pertama seperti biasa dari pihak Indonesia memberikan kata
sambutan yang diwakili oleh Ridwan Djamaluddin selaku Dirjen Minerba, dan
setelah itu dilanjutkan oleh Hendra Sinadia yang mewakili APBI dan mewakili
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Pandu Sjahrir untuk memberikan sambutannya. Pada hari kedua (22/9) terdapat sesi terkait dengan “Indonesian Mining
Outlook” dimana dalam sesi ini di moderator oleh Hendra Sinadia, dan beberapa pembicara seperti Kurnia Ariawan
(Direktur Kideco Jaya Agung), Hendri Tamrin (Direktur Adaro Indonesia), dan juga Haryanto Damanik (Direktur
Manambang Muara Enim). Sesi ini membahas lebih dalam terkait beberapa iu yang dihadapi oleh para penambang di
Indonesia diantaranya terkait dengan penerapan pajak karbon, kenaikan royalty, tentang pemenuhan DMO, serta
membahas sedikit terkait dengan HBA 70 untuk PLN dikala harga sedang tinggi seperti ini.

Pemanfaatan Hilirisasi Batubara Untuk Pemulihan
Ekonomi

Kompas Talk Bersama dengan Bank Indonesia mengadakan webinar
nasional (1/9) dengan tema “Pemanfaatan Hilirisasi Batubara untuk
Pemulihan Ekonomi”. Pembicara yang hadir mewakili berbagai
pemangku kepentingan yaitu Direktur Pembinaan Pengusahaan
Batubara Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Gubernur Kalimantan
Selatan, Kepala KPw Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Direktur Uta-.

-ma PT Adaro Power, Direktur Eksekutif APBI-ICMA, serta penanggap aktif dari Perhapi.
Dalam acara tersebut Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia mengatakan milestone pengembangan gasifikasi batubara
adalah sejak diterbitkannya UU No 3 tahun 2020 dan UU No 11 tahun 2020 karena ada dasar hukum yang lebih tegas dari
pemerintah untuk pengembangan batubara atau hilirisasi batubara. Selain dari dua beleid ini, hilirisasi batubara juga
didukung dengan UU Cipta Kerja. "Kunci dari pengembangan hilirisasi batubara adalah keekonomian, ini yang kami dorong
bersama bagaimana proyek ini bisa ekonomis," jelas Hendra.

datang, Dr. Neil berpendapat bahwa pemenuhannya nanti

akan sulit jika ditempuh oleh rute "peta hijau" atau

elektrolisis saja.

Oleh karenanya, diperlukan peran komoditas lain dalam hal

ini batubara yang dapat memproduksi hidrogen tersebut.

Sebagaimana diketahui, sejumlah upaya seperti

menurunkan harga pasar untuk energi baru terbarukan

(EBT), mengurangi jejak karbon melalui elektrifikasi, telah

dilakukan berbagai negara guna berlomba

mencapai carbon neutrality pada tahun 2050. Melihat

ekspetasi permintaan untuk hydrogen di tahun yang akan
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MEMPERKENALKAN ANGGOTA BARU APBI-ICMA

Adalah perusahaan Nasional yang berada diwilayah Barito Utara Kalimantan Tengah dengan
luas wilayah 5002 ha. Mulai dilakukan open pit sejak tahun 2005 menerapkan konsep usaha
penambangan berkelanjutan (sustainable developmet)

Email: info@bataraperkasa.com
Link: http://www.apbi-icma.org/member-detail/524/pt-batara-perkasa

https://www.linknet.id/industry/energy-and-resources?utm_source=ORG&utm_medium=Promo&utm_campaign=asosiasi-newsletter
https://www.linknet.id/industry/energy-and-resources?utm_source=ORG&utm_medium=Promo&utm_campaign=asosiasi-newsletter
http://www.apbi-icma.org/member-detail/524/pt-batara-perkasa

