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Wacana Pembentukan Badan Layanan
Umum Pengelolaan DMO Batubara
Pemerintah masih mengkaji pembentukan unit Pengelola Dana Kompensasi
DMO Batubara. Pembentukan badan sejenis BLU ini merupakan tindak lanjut
dari sejumlah masukan agar nantinya dapat menjadi solusi kelangkaan pasokan
listrik dalam negeri. Wacana pembentukan unit tersebut dikaji secara
komprehensif dari sisi hukum dan teknis dengan melibatkan lintas kementerian.
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Diskusi PP 15/2022 Tentang tentang Perlakuan Perpajakan
dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara
Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan
dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara diterbitkan diawal
April 2022. Melalui PP ini terdapat regulasi baru terkait pengaturan besaran
royalti yang diperuntukan bagi pemegang IUPK ex. PKP2B. Menindaklanjuti
terbitnya aturan baru tersebut, Komite Hukum dan Pajak APBI-ICMA,
menggagas diskusi khusus anggota (22/4). Diskusi ini dipimpin dipimpin oleh
Ezra Sibarani (Ketua Komite Hukum & Perpajakan / PT Arutmin Indonesia), Ulina
Fitriani (Komite Perpajakan / PT Bayan Resources Tbk.) dan Jul Seventa Tarigan
yang juga penah menjabat sebagai komite perpajakan APBI pada periode 20152018 (Head of Tax Division PT Adaro Energy Tbk.)
Ada sejumlah hal penting dalam Peraturan Pemerintah yang mulai berlaku 18
April 2022. Adapun subjek Pajak Penghasilan dalam PP ini adalah IUP, IUPK dan
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IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (IUPK KOKP).
Ketentuan PPh di PP 15/2022 tidak berlaku bagi PKP2B nail down.
Di dalam PP ini juga disebutkan mengenai spesifikasi pengenaan ...untuk
Generasi 1 dan 1+: Tarif iuran tetap, Tarif iuran produksi, Tarif
pemanfaatan BMN, Penjualan hasil tambang, Penerimaan dari
keuntungan bersih, PBB, PPh Badan.
Umum untuk: Perlakuan Pajak Penghasilan, Perhitungan penyusutan dan
Amortisasi, Sumbangan dan Biaya.
Pada PP tersebut memuat PPN maupun PPh badan sesuai dengan
regulasi yang berlaku yaitu batubara BKP dan tarif 22%. Sementara PNBP
Produksi akan dibedakan sesuai dengan hasil produksi dengan tarif
berjenjang yaitu IUPK dari PKP28 Gen I tarif PNBP produksi berkisar 14%

Info Penting
Terkait Peraturan
Pemerintah Nomor 15
Tahun 2022 tentang
Perlakuan Perpajakan
dan/atau Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP)
di Bidang Usaha
Pertambangan Batubara,
Ridwan menyampaikan
bahwa PP ini akan
mendorong pemanfaatan
batubara membawa
manfaat yang maksimal
baik bagi negara maupun
badan usaha termasuk juga
bagi publik secara
keseluruhan.

Unduh paparan:
https://tinyurl.com/Papara
nDiskusiPP15Tahun2022
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Kegiatan Komite
Komite Marketing & Logistik
Usulan Perubahan Formulasi
Indeks Pembentuk Harga
Batubara Acuan (HBA)
APBI menyampaikan usulan kepada
Direktur Pembinaan Pengusahaan
Batubara terkait dengan kajian
Penggunaan Indeks Batubara Asing
pada Perhitungan Harga Batubara
Acuan (HBA). Kajian ini dibuat
berdasarkan masukan yang kami
kumpulkan dari anggota terkait
pentingnya peninjauan terhadap
formulasi indeks pembentuk HBA.
Selayaknya agar formulasi indeks
harga pembentuk HBA ditinjau
kembali dan disesuaikan agar lebih
merepresentasikan
batubara
Indonesia. Dengan demikian maka
diharapkan posisi Indonesia dapat
menjadi pengarah pasar (market
leader) dalam menentukan arah
harga komoditi batubara di pasar
dunia, yang mana sebelumnya
Indonesia relatif hanya sebagai
pengikut pasar (market follower).
Tidak hanya itu, sebagai market
leader
Indonesia
pun
dapat
memberikan pengaruh sesuai dengan
arah kepentingan nasional. Harga
komoditas batubara Indonesia, dalam
hal ini HBA dapat menjadi lebih
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independen dan tidak rentan
terpengaruh oleh situasi dinamika
geopolitik serta kebijakan dari suatu
negara. Indeks HBA juga menjadi
lebih relevan dan lebih dapat diterima
oleh pasar batubara Indonesia,
karena lebih mencerminkan kondisi
sesungguhnya dari kondisi dan harga
batubara Indonesia. Serta tidak kalah
penting, sehubungan dengan rencana
pemerintah
untuk
membentuk
sebuah Badan Entitas Khusus
Batubara, penyesuaian indeks HBA ini
tentunya akan membantu kesuksesan
berjalannya entitas ini, dikarenakan
nilai yang perlu dibayarkan akan
menjadi lebih realistis.

berada pada konsesi yang sama,
yaitu: Energi, Emisi, Limbah B3,
Limbah non B3, dan Air. Dalam rapat
internal disepakati bahwa ruang
lingkup inventarisasi benchmarking
PROPER diselaraskan dengan ruang
lingkup Life Cycle Assessment (LCA)
(Cradle to gate). Asosiasi akan
mengakomodir
anggota
yang
memiliki pelabuhan yang terpisah
akan mengeluarkan 2 benchmark, (1)
proses produksi, dan (2) proses
transportasi dan pengapalan.

Komite Sustainability
APBI-ICMA
Peninjauan Kembali
Benchmarking PROPER
Komite Sustainability APBI-ICMA
melakukan internal rapat secara
daring untuk melakukan peninjauan
kembali dan pembaruan data
benchmark PROPER pada sektor
industri pertambangan Batubara
(14/04). Rapat tersebut dipimpin oleh
Kusuma Sari (Komite Lingkungan
Hidup) dan Ivan Manalu (Komite
Konservasi Kehutanan) membahas
peninjauan benchmarking PROPER
untuk menampilkan profil yang lebih
baik dan anggota bisa mendapatkan
skor maksimal pada benchmark
PROPER Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Batasan yang
digunakan
untuk
mengkalkulasi
kriteria penilaian PROPER pada
industri pertambangan batubara akan
meliputi
pengukuran
pada
perusahaan dan kontraktor yang

Dalam hal ini APBI-ICMA telah
bersurat resmi kepada Sekretariat
PROPER Kementerian LHK untuk
permohonan data benchmarking
PROPER dari periode tahun 20162021 untuk memudahkan tinjauan
ulang.
Sebelumnya APBI pernah
memberikan
usulan
kepada
Sekretariat PROPER KLHK untuk
batasan penilaian pada industri
pertambangan batubara di tahun
2018. Tentunya setelah beberapa
tahun, sudah diperlukan pembaruan
batasan batasan.
Anggota APBI juga diminta berperan
aktif dengan memberikan data
intensitas Energi, Limbah B3, Limbah
non B3, Emisi, Efisiensi Air dalam
rentang tahun 2016-2021. Adapun
data intensitas tersebut berdasarkan
lingkup kegiatan sebagaimana lingkup
LCA.
Dari
pengumpulan
data
tersebut, nantinya Komite
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Sustainability APBI akan segera
membentuk tim khusus penyusunan
benchmarking
PROPER
dengan
pendampingan
oleh
konsultan.
Setiap perusahaan anggota juga
dapat berpartisipasi dalam tim
tersebut
dengan
menunjuk
perwakilan 1 atau 2 orang yang
berkomitmen untuk hadir dan
mengikuti
setiap
rangkaian
pertemuan.

Komite Good Mining
Practice APBI Bersama
Forum RHLBT

undangan Direktorat Pemanfaatan
Usaha Pengelolaan Hutan,
Kementerian LHK secara daring
(13/04) terkait pembahasan rencana
multiusaha kehutanan di lahan bekas
tambang. Rapat dipimpin oleh
Hendro Widjanarko selaku Kasubdit
Rencana Usaha. Perwakilan APBI yaitu
Ignatius Wurwanto (Ketua Komite
GMP), Hendra Sinadia (Direktur
Eksekutif), Gita Mahyarani (Deputi
Direktur Eksekutif), Didik Triwibowo
(PT Adaro Indonesia) serta Perwakilan
FRHLBT yaitu Priyadi (Ketua Umum),
Delma Azrin serta Irdika Mansur
selaku akademisi juga turut hadir.

Potensi Kerjasama Multiusaha
Kehutanan di Lahan Bekas
Tambang

Saat ini Kementerian LHK sedang
menyusun Rancangan Peraturan
Pemerintah terkait penyelenggaraan
ekonomi karbon dan pencapaian
NDC. Reklamasi dalam aturan

Industri pertambangan dalam konteks
rehabilitasi dan reklamasi sejalan
dengan strategi dari pemerintah baik
secara NDC maupun FOLU Net Sink,
selain itu hal ini juga terkait dengan
pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
APBI dan FRHLBT menghadiri
undangan Direktorat Pemanfaatan
Usaha Pengelolaan Hutan,

reklamasi dalam PPKH di dalam
kawasan didesain untuk menyiapkan
struktur hutan kembali dengan
tahapan: (1) Penataan lahan, (2)
Pengendalian erosi dan sedimentasi,
dan (3) Revegetasi: syarat harus
diserahkan dalam waktu 3 tahun
penanaman. Pada prakteknya

terdapat banyak pada reklamasi
terutama terdapat galian besar
apabila
ditimbun
berpeluang
menimbulkan lubang di tempat lain.
Usulan dari KLHK akan membuka
ruang dengan potensi multiusaha
kehutanan dan perlu batasan
multiusaha
dengan
mencari
formulanya.
Industri
pertambangan
sudah
melakukan
kewajiban
dengan
memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan,
maupun
inisiatif yang dimana hal tersebut
mendukung strategi pemerintah
dalam pemanfaatan dan pengelolaan
hutan. Dalam mewujudkan strategi
pemerintah dalam pemanfaatan dan
pengelolaan hutan perlu ada suatu
forum yang bisa mengintegrasikan
antar Direktorat / Kementerian.
APBI, FRHLBT bersama dengan KLHK
akan mengadakan Focus Group
Discussion untuk memformulasikan
usulan-usulan potensi multiusaha
kehutanan. Pada forum tersebut juga
akan mengundangan
Direktorat
Teknik Lingkungan Minerba.

G20 Series Event: Ensuring People-Centred Transitions for All
Sesuai dengan Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk
mempertahankan kenaikan suhu global jauh di bawah 2°C. Upaya transisi
ke energi yang lebih bersih diyakini akan meningkatkan kualitas hidup dan
memastikan lingkungan yang lebih bersih. Dalam kesempatan ini
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan International Energy
Agency (IEA) sebagai host perhelatan salah satu rangkaian Presidensi G20
dengan mengusung tema "Ensuring People-Centred Transitions for All"

yang diselenggarakan secara daring 6 April 2022. Pada agenda ini Pandu Sjahrir Chairman APBI-ICMA turut berpartisipasi
sebagai salah satu panelis. Adapun narasumber utama yang hadir diantaranya: Martha E. Newton (Deputy DirectorGeneral for Policy, ILO), Mr Mark Keese (Head of the Skills and Employability Division in the Directorate for Employment,
Labour and Social Affairs, OECD) dan Michael Stanley (Global Leader, Support to Coal Transition, World Bank).
Tujuan agenda ini untuk membahas sekaligus memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat. Transisi
energi bersih perlu dirancang dengan baik dengan kebijakan yang dapat memaksimalkan penciptaan lapangan kerja yang
layak dan dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan energi, sekaligus melindungi masyarakat.
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Pertemuan APBI-ICMA dengan Wakil Duta Besar Polandia
untuk Indonesia
Invasi Rusia ke Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari 40 hari merubah peta
kebutuhan energi negara-negara Uni Eropa (EU). Hal ini yang menjadi topik utama
diskusi secara informal Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif APBI dengan HE. Piotr Firlus
Wakil Duta Besar Polandia (08/04). Kunjungan ke Kedubes Polandia di Jakarta merupakan kunjungan kedua APBI dimana pertemuan pertama
dilakukan di tahun 2021 yang lalu.
Polandia dan Indonesia adalah dua negara produsen
batubara. Indonesia negara eksportir batubara termal
terbesar dunia dari segi volume. Sementara Polandia
produsen batubara terbesar kedua di Eropa. Dalam
beberapa tahun terakhir ini untuk memenuhi kebutuhan
energinya, Polandia mengimpor batubara dari Rusia. Di
tahun 2020 sekitar 9 juta impor Polandia dari negaranya
Vladimir Putin. Polandia negara yang berbatasan langsung
dengan Rusia dan Ukraina yang dibanjiri lebih dari 2 juta
pengungsi dari Ukraina, sekitar 70% dari sumber
energinya dihasilkan dari PLTU batubara.
Dampak dari invasi Rusia ke Ukraina mendorong EU untuk

menghentikan impor batubara dari Rusia sebagai bentuk
sanksi aksi Rusia di Ukraina. Beberapa negara, terutama
Jerman yang ketergantungannya terhadap impor batubara
Rusia sangat tinggi, mempengaruhi kebijakan EU tersebut
sehingga larangan impor mundur hingga Agustus 2022.
Kebijakan tersebut berpengaruh akhirnya ke Polandia.
Selain Polandia, negara-negara Eropa lainnya yang selama
ini mengimpor batubara dari Rusia juga akan terdampak.
Diperkirakan lebih dari 60 juta ton ekspor batubara dari
Rusia ke negara-negara EU seperti Polandia, Jerman,
Belanda, Italy, Spanyol yang akan terpengaruh. Dengan
situasi ini ada kemungkinan besar Rusia akan mengalihkan
ke negara-negara Asia yang merupakan tujuan ekspor
utama mereka. China, Jepang, Taiwan, Korea, Viet Nam,
dan India merupakan pasar ekspor utama Rusia.

Pertemuan APBI-ICMA dan KADIN dengan Duta Besar
Indonesia untuk Jerman
Kedutaan Besar RI (KBRI) Berlin menggagas pertemuan virtual
terbatas dengan APBI dan KADIN membahas peluang ekspor
batubara ke Jerman. Duta Besar RI untuk Jerman HE. Arif Havas
Oegroseno memimpin pertemuan terbatas yang diikuti oleh Arsjad
Rasjid (KADIN), Pandu Sjahrir (APBI) 12/4
Pertemuan diinisiasi KBRI di Berlin sebagai upaya mencermati dampak gejolak geopolitik akibat invasi Rusia ke Ukraina
dimana Uni Eropa telah memutuskan untuk menghentikan impor batubara dari Rusia. Kebijakan UE tersebut akan
berlaku efektif Agustus 2022 mendatang. Jerman sendiri termasuk negara yang kebutuhan energinya sangat tergantung
dengan pasokan gas dan impor batubara dari Rusia. Sekitar 9 juta ton batubara yang diimpor oleh Jerman dari Rusia di
tahun 2021.Jerman mengalami situasi pelik dalam memenuhi kebutuhan energinya. EU sejauh ini masih tetap
mempertahankan impor gas dari Rusia mengingat Jerman merupakan konsumen terbesarnya. Ketergantungan Jerman
terhadap impor gas dari negerinya Vladimir Putin sangat besar dan bahkan Jerman sendiri belum memiliki fasilitas gas
terminal.
Untuk mengantisipasi kelangkaan energi dari penggunaan batubara impor dari Rusia, Jerman mempertimbangkan
menunda rencana bauran energi mereka menuju ke total energi hijau. Sebelumnya Jerman merencanakan di 2030 akan
sepenuhnya meninggalkan penggunaan batubara. Dengan situasi saat ini, rencana target menuju energi terbarukan besar
kemungkinan akan tertunda selama 25 tahun. Jerman dikabarkan akan mereformasi rencana energi mereka termasuk
mentoleransi penggunaan batubara untuk sementara waktu dalam masa transisi. Dengan dinamika yang berkembang
sangat cepat ini, tentu membuka peluang bagi Indonesia sebagai eksportir batubara termal terbesar di dunia. Oleh
karena itu KADIN bersama APBI menyampaikan dukungan. Upaya ini juga didukung oleh Pemerintah dalam hal ini
Menteri ESDM. KADIN akan mengkoordinasi pelaku usaha bekerjasama dengan APBI sebagai suatu kesatuan “Indonesia
Inc” guna menjajaki peluang pasar di Eropa khususnya Jerman. Bahkan KADIN mengusulkan agar direncanakan suatu
kunjungan misi dagang pelaku usaha Indonesia termasuk industri batubara ke Jerman. Langkah proaktif tersebut perlu
dilakukan memanfaatkan momentum sebagai Presidensi G20.
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FGD INDEF – Keekonomian Gasifikasi Batubara : Perlu Dukungan Insentif
Institute for Economic Development and Finance (INDEF), sebuah
lembaga think-tank ekonomi yang berpengaruh, menggagas sebuah
acara Diskusi Publik dengan tema Keekonomian Gasifikasi Batubara.
Acara yang diselenggarakan pada Kamis 7 April 2022 secara daring
melalui platform zoom diikuti oleh lebih dari 200 orang peserta dari
berbagai kalangan. Dari Pemerintah hadir peserta di Kementerian
ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian
Koordinator Bidang Maritim & Investasi, Kementerian Koordinator
bidang Perekonomian, Kementerian Investasi, dan Kementerian LHK
Ada 4 orang pembicara yang diundang, termasuk Hendra Sinadia mewakili
APBI yang membawakan materi yang diminta INDEF yaitu “Dampak
Gasifikasi Batubara Terhadap Performa Industri Pertambangan Batubara”.
Satya Yudha partisipasi mewakili Dewan Energi Nasional (DEN). Sementara
Dr. Lana Saria Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba
Kementerian ESDM mewakili Dirjen Minerba. Sedangkan Direktur INDEF
Dr. Tauhid Ahmad membawakan hasil kajian “Keekonomian Gasifikasi
Batubara”. Selain empat pemateri tersebut, INDEF juga mengundang
beberapa peserta aktif, seperti antara lain seperti Marwan Batubara, Andri
Prasetyo (Trend Asia), Frans Kesuma (ASPINDO), Rizal Kasli (PERHAPI), Tata
Mutasya (Greenpeace).
Hasil kajian INDEF yang disampaikan oleh Dr. Taufid Ahmad menegaskan
bahwa kelayakan gasifikasi batubara bergantung pada level harga
keekonomian dari batubara dan produk DME itu sendiri. “Ditemukan
bahwa harga keekonomian batubara sebesar US$ 25/ton dan DME
sebesar $ 0,6/kg menjadi penentu gasifikasi batubara dapat dilaksanakan
di Indonesia”, ungkap Ahmad.

One on One Meeting
dengan Anggota Baru
APBI
PT. Binuang Mitra
Bersama Blok Dua

PT Trimata Benua

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan komunikasi dan menjangkau
anggota baru, Sekretariat APBI-ICMA mengadakan pertemuan secara
daring dengan PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua (pemegang IUP OP)
yang dihadiri oleh Bpk. Abdul Azis (Direktur), Bpk. Anthony (Direktur), Bpk.
Debut (GM Marketing), sementara dari APBI sendiri hadir tim sekretariat.
Rapat tersebut merupakan perkenalan, sekaligus menjelaskan lebih detail
terkait peran dan tugas APBI dalam memperjuangkan aspirasi anggota
serta agenda-agenda APBI kedapan yang akan melibatkan perusahaan
anggota.

Merupakan pemegang IUP OP terletak di Desa
Mekar Jadi RT 009/003, Banyu Asin, Sumatera
Selatan. Perusahaan sudah berproduksi sebesar
3,5 juta ton di tahun 2021.
Spesifikasi batubara :
Caloric Value G: 43800 kcal/kg
Total Sulphur : 0,7% (ADB)
Ash : 7,00% (ADB)
Moisture AR : 42% (ADB)

Secretariat Office
Menara Kuningan Building ,1st Floor, Suite A, M & N
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

www.

.org

secretariat@apbi-icma.org
+62-21 3001 5935
+62-21 3001 2477

Follow & Subscribe us
Instagram : apbi.icma
YouTube : APBI - ICMA
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