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Kewajiban DMO Batubara 2021
Untuk Menjaga Kelistrikan Nasional
Sebagaimana diketahui, pada awal Februari lalu sempat terjadi
kelangkaan pasokan batubara ke beberapa PLTU. Hal ini menjadi attensi
Menteri ESDM, dimana Menteri ESDM meminta dilakukan review yang
mendetail agar segara dicarikan solusinya. Untuk menindaklanjuti hal
tersebut, Dirjen Minerba, Ridwan Jamaluddin, mengundang anggota
APBI untuk membahasnya dalam rapat terbatas pada 9 Februari 2021.
Pada kesempatan tersebut, anggota APBI menyampaikan komitmen
dalam melaksanakan kewajiban pasokan batubara dalam negeri (DMO)
serta membantu PLN mengatasi kelangkaan pasokan di beberapa PLTU
meski ditengah kendala curah hujan yang ekstrim dan bahkan ditengah
kondisi terjadi disparitas harga ekspor dan harga domestik (cap US$
70/ton). Sebagai informasi, terdapat 22 anggota dari APBI yang
memasok batubara ke PT. PLN.
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Faktor kendala cuaca ekstrim menjadi hambatan proses transportasi dan
kendala aktivitas pembongkaran di PLTU, dimana kecepatan bongkar
lebih rendah dari kecepatan konsumsi batubara. Terlebih, untuk
memenuhi kebutuhan operasi dan peningkatan stok maka PLN Group
memerlukan total sekitar 7.2jt ton di bulan Februari 2021.
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Namun demikian, kelancaran pasokan batubara ke dalam negeri selain membutuhkan komitmen dari
para pemasok/supplier (penambang), juga mensyaratkan dukungan atau kesiapan dari para
pengguna/user dalam hal ini khususnya pihak PT. Perusahan Listrik Negara (Persero). Oleh karenanya,
dalam agenda rapat tersebut dan melalui surat ke Dirjen Minerba, APBI menyampaikan beberapa
inventarisasi permasalahan yang selama ini ditemui oleh para pemasok yang perlu segera mendapat
perhatian dari pihak PLN. Beberapa permasalahan yang dihadapi dan usulan yang perlu
ditindaklanjuti, sebagai berikut:

3.

4.
5.
6.

7.

1.

Procurement Strategy & Management: Mengkaji kembali strategi pemasok dan kontrak
pasokan, dengan mengutamakan pemasok yang reliable dan memiliki rekam jejak yang baik,
serta mengutamakan kontrak jangka panjang (bukan kontrak spot);

2.

Realisasi pembangunan fasilitas blending batubara yang sejak beberapa tahun terakhir ini
menurut informasi akan dibangun oleh pihak PLN;

Perhitungan kebutuhan batubara secara akurat, tepat dengan memperhatikan safety stock,
memenuhi komitmen seperti yang tertuang dalam kontrak (volume dan tata waktu pengiriman)
serta kecepatan penyelesaian masalah/issues/amandemen;
Keterbatasan fasilitas pendukung bongkar muat batubara di dermaga di beberapa PLTU yang
memperlambat kelancaran pasokan;
Memperbaiki sistem administrasi proses pengumpulan dokumen yang cenderung memerlukan
waktu lama;
Dari sisi operasional kadangkala pada saat tongkang tiba di PLTU waktu tunggunya cenderung
lama (sekitar 2-3 minggu) karena terhambat dengan alat pembongkar yang sedang mengalami
maintenance.
Pelaksanaan kontrak yang fair, konsisten dan disiplin, termasuk apabila diperlukan,
pengambilan tindakan tegas kepada pemasok yang wanprestasi termasuk kepada anak
perusahaan.

APBI juga kerap menghimbau kepada produsen batubara anggota untuk berkomiten memasok
batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk kelistrikan dalam negeri baik ke grup PLN
maupun IPP.

Info Penting
Sebagian besar
perusahaan anggota APBI
menyatakan telah
memenuhi permintaan
PLN (sesuai kontrak) dan
juga beberapa anggota
yang melebihi kewajiban
yang dipersyaratkan
dalam Kepmen DMO dan
kontrak pasokan
batubara. Dari total 56
Perusahaan pemasok
batubara ke PLN,
terdapat 22 perusahaan
anggota APBI-ICMA

Kelanjutan Isu Program PPM di Sektor Mineral dan Batubara
Rencana penetapan formula biaya Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat (PPM) di sektor Mineral dan Batubara nampaknya masih terus
berlanjut. APBI telah bersurat kepada Menteri ESDM pada 15 Januari 2021
lalu terkait tanggapan dan masukan atas isu tersebut. Namun demikian,
sampai hari ini belum ada jawaban dari pihak Kementerian ESDM. Melihat
perkembangan yang terjadi, besar kemungkinan Kementerian ESDM akan
tetap menerbitkan peraturan (berupa KepMen ESDM) mengenai penetapan
biaya minimum PPM sesuai dengan amanat dari UU No. 3 Thn. 2020.
Seiring dengan semakin intensnya pemerintah membahas draft Kepmen
untuk PPM, Kementerian ESDM telah mengundang berbagai pihak dalam
Konsultasi Publik di Agustus – Desember 2020. Dalam seri konsultasi publik
tersebut yang juga membahas ketiga opsi penetapan biaya PPM tersebut,
APBI tidak dilibatkan.
Sebagai tindaklanjut isu PPM ini dan apabila diperlukan, Sekretariat APBI
akan bersurat kembali ke Ditjen Minerba dan berencana untuk mengadakan
rangkaian (series) Webinar sebagai bagian dari upaya membangun opini
publik. Untuk kegiatan-kegiatan ini diharapkan dukungan/support dari
perusahaan anggota.
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Peraturan Pemerintah Turunan UU
Cipta Kerja Resmi Di Undangkan
Pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari
45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
Peraturan pelaksana tersebut juga telah diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI. Salah satu dari Peraturan Pemerintah (PP) tersebut adalah PP No. 25/2021 tentang Penyelenggaran Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral. Beberapa hal yang perlu dicermati oleh para pelaku di sektor ini adalah terkait royalti
0% bagi para pelaku usaha yang melakukan hilirisasi. Hal ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan

Info Penting
Pada tanggal 22 Februari
secretariat@apbiicma.org menyampaikan
bahwa dari 6 PP Tersebut
dapat diakses
melalui: http://www.apbiicma.org/regulation dan
Untuk mengakses dan
mengunduh PP dan
Perpres lainnya dapat
melalui website JDIH
Sekretariat Negara,
yaitu: jdih.setneg.go.id/P
roduk

www.

hilirisasi sebagai upaya untuk mempercepat penciptaan dan penyerapan tenaga kerja sesuai
semangat yang terkandung dalam UU CK. Adapun, dari 49 Peraturan Pemerintah (PP) lainnya
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk
Mendukung Kemudahan Berusaha
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Sanksi Administratif
dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di
Bidang Kehutanan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian
Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah

.org
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Kegiatan Pertambangan di Kaltim Berjalan Lancar Meskipun ditengah
Pandemi
Menindaklanjuti Surat APBI Nomor: 009/APBI-ICMA/II/2021 tanggal 7 Februari 2021 perihal Permohonan arahan
menyikapi pelaksanaan Instruksi Gubernur Kaltim No. 1 tahun 2021, Rabu pagi 10 Februari 2021 Direktorat Jenderal
Minerba mengadakan acara rapat dengan dengan anggota APBI dengan menghadirkan pihak Dinas Perhubungan Kaltim,
KSOP I Balikpapan, KSOP Kelas II Samarinda dan Dinas Pertambangan.
Sebagaimana yang disampaikan di Surat APBI tersebut, Instruksi Gubernur Kaltim No. 1 tahun 2021 pada tanggal 4
Februari 2021 yang ditindaklanjuti dengan Surat Dishub Nomor: 550/0253/LLAJ-1 tanggal 5 Feb 2021 dengan poin
pentingnya adalah adanya penghentian aktivitas operasional transportasi pada akhir pekan (Sabtu-Minggu) terhitung sejak
tanggal 6 Februari 2021 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Hal ini yang menurut APBI dapat berpotensi
mempengaruhi kegiatan operasional khususnya pengangkutan tambang batubara di Kalimantan Timur.
Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin
yang langsung memimpin rapat
tersebut menegaskan bahwa sesuai
dengan Instruksi dari Mendagri
Nomor: 03 tahun 2021 kegiatan
usaha terkait energi adalah salah satu
kegiatan
yang
dapat
terus
berlangsung selama masa Pandemi
Covid-19. Oleh karena itu, Dirjen
mengharapkan
agar
dalam
pelaksanaan Instruksi Gubernur
tersebut agar hal ini menjadi
perhatian sehingga kegiatan batubara
harus tetap berjalan secara optimal
untuk menjaga pasokan energi dalam negeri, dikarenakan kebutuhan untuk
memasok ke PLN yang saat ini sedang kekurangan, serta
untuk kelancaran ekspor agar tetap dapat menopang roda
perekonomian nasional. Namun, tentunya seluruh pelaku
industri juga berkomitmen untuk melaksanakan proses
produksi hingga pengiriman dengan mematuhi protokol
pencegahan Covid-19 dan berprinsip untuk sama-sama
berfokus memutus rantai penyebaran Covid-19.

ekspor batubara.Permohonan langsung dari Dirjen Minerba
ini diteruskan ke Dinas Perhubungan Kalimantan Timur
(baik secara lisan dan akan secara tertulis) agar dikecualikan
khusus untuk pelayanan industri batubara agar tetap dapat
beroperasional secara optimal. Hal ini dengan
pertimbangan agar ketahanan energi dalam negeri tetap
terjaga dan tetap mendorong perekonomian. Dalam hal ini
APBI, akan memantau terus perkembangan di lapangan.

Dalam rapat tersebut, wakil dari Kemenko Perekonomian
juga menyampaikan dukungan atas sikap dari Ditjen
Minerba dengan pertimbangan bahwa pemerintah saat ini

Isu Badan Usaha Kepelabuhanan di
Kaltim

Info Penting
Sebagai hasilnya,
diterbitkan SE Walikota
Balikpapan Nomor : 300/
392 /Pem. jadi
penambang bisa tetep
kerja sabtu minggu.

www.

sedang
berupaya
keras
mendorong
optimalisasi
ekspor guna mendukung
pemulihan
ekonomi.
Batubara sebagai komoditas
andalan saat ini sangat
diharapkan
kontribusinya
apalagi
disaat
harga
komoditas sedang membaik.
Sehingga butuh dukungan
semua pihak demi kelancaran

.org

Selain Instruksi Gubernur Kaltim yang sempat
menghebohkan para pelaku di industri pertambangan
minerba, isu terkait Badan Usaha Pelabuhan di La juga
kerap ramai diperbincangkan karena dikhawatirkan akan
berdampak signifikan pada produsen.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan melalui
SK. Menteri Perhubungan No. AL. 203/I/18 PHB 2020
tanggal 14 September 2020 kepada pihak PT Tiga
Bersaudara (“PTB”) sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP)
mengelola kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan pada
4
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STS Muara Berau di Pelabuhan Samarinda selama jangka waktu
25 tahun. APBI-ICMA kemudian melakukan audiensi dengan
Ditjen Hubla, Kemenhub (11/2) yang dipimpin oleh Agus
Suparmanto selaku Dirjen Perhubungan Laut lalu didampingi
oleh Subagiyo selaku Direktur Kepelabuhanan dan Mukhlis
Tohepaly selaku Kepala KSOP Kelas II Samarinda terkait
klarifikasi dan penjelasan Penunjukan PT Tiga Bersaudara
(“PTB”) sebagai pelaksana kegiatan pengusahaan jasa
kepelabuhanan pada STS Muara Berau di Pelabuhan
Samarinda.
Dalam rapat tersebut, disampaikan
bahwa dari sisi regulsai Ditjen Hubla
melakukan proses penunjukan PTB
sebagai operator pelabuhan dan
menetapkan tarif konsesi sebesar 5%
terhadap PTB yang diberikan ke
negara melalui proses audit BPKP.
Pihak Ditjen Hubla juga menegaskan
bahwa pelaksanaan kegiatan STS
diluar konsesi PTB tidak dapat
diperkenankan,
karena
harus
mengikuti ketentuan perizinan yang
ada dan kebijakan tarif konsesi antara
PTB dengan user pelabuhan adalah
kesepakatan B2B yang dimana
besaran tarif konsesi belum resmi

disepakati, maka perlu dicari win-win
solution. Kedepannya KSOP Kelas II
Samarinda akan menghimbau pihak
PTB untuk melakukan audiensi
bersama dengan APBI terkait dengan
pembahasan tarif konsensi lebih
lanjut.
Sebagai
informasi,
APBI-ICMA
sebelumnya
telah
berinisiatif
menyampaikan permasalahan ini ke
Kementerian ESDM dan Kementerian
Perhubungan dan telah dilakukan
pertemuan masing-masing dengan
Dirjen Perhubungan Laut tanggal 11
Februari 2021

pertemuan masing-masing dengan
Dirjen Perhubungan Laut tanggal 11
Februari 2021 dan Dirjen Minerba
tanggal 5 Februari 2021. Serta telah
bersurat kepada Gubernur Kaltim.
APBI-ICMA juga telah mengajukan
permohon untuk dapat beraudiensi
dengan
Bapak
Menko
guna
mendapatkan arahan dari pihak
Kemenko Perekonomian agar dapat
dicapai suatu solusi yang baik bagi
semua pihak demi kelancaran
pengapalan batubara baik untuk
ekspor maupun pasokan dalam negeri
yang akan memberikan manfaat bagi
pembangunan di daerah Kaltim

Review & Outlook Batubara
Mengutip informasi dari Kementerian ESDM, produksi batubara Indonesia di 2020 mencapai 558 juta ton, turun dari
616 juta ton yang dihasilkan pada 2019. Namun level produksi 558 juta ton ini sebenarnya masih setara dengan tingkat
produksi 2018. Adapun dari segi PNBP, realisasi penerimaan sektor batubara mencapai Rp 34,6 T, melebihi target
Rp31,4 T yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020. Sehingga, dalam masa pandemic Covid-19 indsutri batubara adalah
salah satu yang tetap bisa bertahan dengan performa yang cukup baik. Kembali pesatnya pertumbuhan ekonomi di
Tiongkok, sebagai negara importir batubara terbesar dari Indonesia, telah menjadi penyelamat industri batubara di
tahun 2020, terlebih dengan peningkatan kerja sama perdagangan batubara thermal kedua negara yang meredam
dampak pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan oleh Hendra Sinadia, selaku Direktur Eksekutif dari APBI-ICMA yang menjadi narasumber pada acara
diskusi yang diselenggarakan oleh Independent Research and Advisory Indonesia (IRAI) secara daring (Kamis, 11/2).
Disisi lain, Indonesia harus segera menentukan peran batubara sebagai sumber energi dan komposisinya dalam bauran
energi dalam jangka panjang. Hal ini penting untuk membantu perencanaan, baik dari pemerintah sendiri maupun
perencanaan oleh industri.

CAMCF’s 10th Liaisons Official Meeting
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), diwakili oleh Hendra Sinadia selaku Direktur Eksekutif,
turut menghadiri dan mengapresiasi atas diadakannya pertemuan Liaisons’ Official Meeting ke 10. Hendra
menyampaikan peran industri pertambangan Indonesia di dunia pasca pandemi akan sangat penting bagi kawasan
ASEAN dan langkah global menuju pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Seperti tahun-tahun
sebelumnya, pertemuan ini diadakan utamanya untuk mempersiapkan konferensi 11th CAMCFE (China-ASEAN
Mining Cooperation Forum and Exhibition) yang tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2021, di kota
Nanning, Tiongkok secara hybrid.
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Untuk selengkapnya silahkan klik link ini : https://bit.ly/37XzNf8

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
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