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1.    Dodik Ariyanto,   Ditjen Minerba,  Kementerian ESDM   

 

 

 

 

 

2. Trijoko, PT PLN (Persero)  

3. Hendra Sinadia, APBI 

4. Ermy Ardhyanti  Article  33 

5. Moderator Edi     Effendi Tedjakusuma,  Team Leader Sekretariat  Leader 

 

 

 
 

Panel is 
 
 
 
 
 
 

 
    EITI Indonesia 

 

 

A.   Pembukaan 

 
Acara FGD dibuka oleh Asdep lndustri Ekstraktif,  Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan Hidup,   Kemenko Bidang Perekonomian yang menjelaskan secra ringkas 

lnisiatif  Transparansi lndustri  Ekstraktif atau Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang 

bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pada sektor minyak dan gas bumi (migas), 

dan pertambangan.  Disampaikan bahwa penyelenggaraan FGD ini sesuai  dengan  salah satu tujuan dari 

EITI   Indonesia  adalah mendorong dilakukannya kegiatan diskusi publik untuk  mengkritisi  kebijakan 

pemerintah untuk perbaikan tata kelola di sektor lndustri Ekstraktif. 

 

B.   Pemaparan: 
 

Mengawali pemaparan para panelis,  moderator Bpk.  Edi Effendi  Tedjakusuma menyampaikan paparan 

singkat mengenai EITI dan diskusi   publik sebagai salah satu instrumen EITI. Disampaikan juga secara 

ringkas informasi mengenai cadangan dan produksi  batubara 10 negara di dunia di  mana Indonesia saat 

ini  merupakan eksportir terbesar meskipun cadangan batubaranya hanya berada di  urutan  10 dunia. Hal 

lain yang disampaikan adalah target DMO batubara menurut RPJM 2015-2019,  di mana persentase 

DMO pada tahun 2018 sebesar 32% meningkat menjadi 60% pada tahun 2019. Ke depannya 

stakeholder industri ekstraktif di Indonesia seharusnya dapat memperlakukan batubara bukan hanya 

sebagai komoditi ekspor, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk menunjang pertumbuhan 

ekonomi nasional.  Kewajiban DMO bagi industri (termasuk BUMN) untuk menunjang produksi listrik 

nasional dengan penetapan harga dibawah harga pasar jangan hanya dilihat sebagai potensi 

berkurangnya pendapatan perusahaan (revenue lost), tetapi sebagai quaci-fiscal expenditure, yang 

berfungsi sebagai modal untuk menunjang pembangunan yang lebih besar.   
 

1. Bapak Dodik Ariyanto, Ditjen Minerba, Kementerian ESDM 
 

Beberapa hal yang disampaikan antara lain mengenai: 
 

- Neraca sumberdaya dan cadangan batubara nasional. Disampaikan cadangan batubara nasional 

cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri; 

-    Kebijakan energi  nasional yaitu:   Rencana Umum  Energi Nasional   (RUEN),   Rencana Umum 
 

Ketenaga- listrikan Nasional  (RUKN),   Rencana Umum Energi Daerah (RUED)  (.Rencana Umum 
 

Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). 
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- Hal penting lainnya dalam kebijakan energi nasional adalah:   1.   terwujudnya kemandirian dan 

ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan 2.  Sumber daya energi 

tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional. 

- Batubara sebagai andalan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri sebagaiman tercermin 

dalam PP No.79/2014 tentang Bauran Eneri dan proyeksi bauran energi nasional 

    Beberapa Keputusan Menteri ESDM yang merupakan landasan hukum bagi  penambahan rencana 

produksi  batubara  sebesar  100 juta ton tahun 2018 dalam  upaya menambah  devisa  negara. 

- Hal  penting   lainnya   yang   disampaikan    yaitu   komitmen Kementerian ESDM   untuk   memasok 

batubara  bagi PT PLN (Persero)  berapa pun besarnya 

 

 
2.  Bapak  Trijoko,   PT PLN (Persero); 

Beberapa  hal yang disampaikan  antara lain 

-  Perkiraan/proyeksi   kebutuhan  batubara  PT PLN (Persero)  -2027 yang terus meningkat  yaitu dari 92 

juta ton tahun 2018 menjadi  162 juta ton pada tahun 2027.  

-  Dampak  kenaikan  harga batubara  terhadap  Biaya Pokok  Penyediaan (BPP)  Dengan  HBA sebesar 

US$/MT 104,81 pada bulan September 2018   harga rata-rata  BPP  adalah Rp 1.543/kwh. Dengan 

terbitnya   Kempen   ESDM No 1395/2018  di  mana  harga  batu  bara  DMO  ditetapkan   US$ 70/MT,  

maka harga rata-rata  BPP turun menjadi Rp 1.442/kwh. 

- Strategi   penurunan   harga  dan  efisiensi   batubara   yaitu  dengan   cara  antara lain 1.         Memetakan 

sumber-sumber batubara,    termasuk   mulut  tambang    2.    Memperkuat   peran  dan  posisi  PT  PLN 

Batubara   dan  PT  Bahtera  Adhiguna   3.   Menyempurnakan infrastruktur penerimaan   batubara   di 

pembangkit  agar lebih efisien dan handal. 4.  lmplementasi  zonasi  pasokan  batubara  5.     menerapkan 

sistem  transportasi   yang  lebih  efisien  dan  optimal  6.melakukan     kerjasama   dengan  penambang 

lokal untuk memasok  batu bara ke PT PLN.. 

 

 
3.  Bapak  Hendra  Sinadia,   APBI; 

 

Beberapa  hal yang disampaikan  antara lain: 
 

- Kebijakan  mengenai  DMO  sudah  ada sejak  tahun  2009  seperti  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1) UU 

No. 4/2009.  

- Milestone kebijakan   DMO  di Indonesia:   1.   Ketentuan  di dalam  PKP28 (1989-1995),     DMO  hanya 

perusahaan   yang  ditunjuk  2.   Kebijakan   DMO  Tahun 2008 -2017,    harga  jual  batu  bara  domestik 

mengikuti  harga  batubara  di pasar global  3.  Kebijakan  DMO tahun 2018-2019,    semua  perusahaan 

dikenakan  ketentuan DMO,   harga jual batu bara DMO US$/ton 70. 

-  Permasalahan  kebijakan  DMO 2008-2017  antara lain:   1.   Perbedaan  spesifikasi  batu bara produsen 

dan PT PLN 2. Over supply batubara  3.  Kuota transfer  DMO 4. Adanya  pasokan  ilegal. 

-    Penambahan    kapasitas      ekspor   batubara   2018   sebesar   100  juta   ton  yang   tidak   dikenakan 
 

Ketentuan DMO diperkirakan  sulit tercapai. 
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4.  lbu  Ermy  Ardhyanti,    Article  33 

 

Beberapa  hal yang disampaikan   sifatnya  berupa  saran  dan  rekomendasi   terhadap  Kementerian dan 

Lembaga terkait  antara lain: 

Perlunya  pengamanan   pasokan  dalam  negeri  batu bara tetap perlu diutamakan   pendataan  penjualan 

dalam   negeri   perlu   lebih  diperkuat   dengan   koordinasi   lintas   lembaga,   pemberian   harga   khusus 

batubara   untuk  kelistrikan   sesungguhnya   adalah  subsidi   yang  seharusnya   tidak  diberikan   kepada 

korporasi,    tak  terkecuali   BUMN (PLN)    eksternalitas    berupa   beban   lingkungan   dan   sosial   yang 

ditimbulkan  oleh  percepatan  kerusakan  akibat  peningkatan  produksi  tanpa  diimbangi  pemulihan  yang 

memadai  harus  diperhitungkan   dalam  kebijakan  pengendalian   produksi  dan  ekspor  batu  bara,  serta 

pentingnya   penerapan    pengutamaan    pasokan   batu  bara   untuk   kepentingan    dalam   negeri   yang 

disesuaikan   dengan  pemenuhan   kebutuhan   energi  dan  industri  serta  mendorong   peningkatan   nilai 

tambah 

 

 
C. Tanya Jawab dan Diskusi  : 

 

 
Selain berupa pertanyaan, hal-hal yang disampaikan oleh dari beberapa peserta DMO juga  berupa 

klarifikasi dan saran antara lain dari: 

1.   Hariadi dari Tekmira,  Kementerian ESDM: menyampaikan klarifikasi bahwa data terkini sumber daya 

dan  cadangan  batubara  nasional  angkanya  sudah  mengalami  kenaikan  dibanding  data  yang 

dipaparkan oleh  Bpk Dodik dari  Ditjen Minerba. Disampaikan juga  pentingnya untuk melakukan 

hilirisasi/diversifikasi batubara sebagaiman telah dilakukan oleh negara lain seperti China dan India. 

Apakah inspektur tambang tidak meninjau ke site? Apakah tidak ada upaya pengolahan, batubara 

hanya dijual dalam bentuk raw material. Apakah mekanisme transfer kuota dengan joint venture 

memungkinkan untuk dilaksanakan? 

2.   Dedi dari Bappenas menyampaikan pentingnya ada kebijakan konservasi batubara agar kasus migas 

tidak terulang lagi di mana dahulu Indonesia adalah negara eksportir migas tetapai saat ini sudah 

menjadi negara net importir minyak. 

3.   Widodo dari Federasi lndustri Pengguna Batubara menyampaikan,  demand terhadap batubara dari 
 

industri  non  PLN terus  mengalami peningkatan.   Kebijakan peningkatan ekspor  batubara akan 

berdampak sulitnya pemasokan batubara dalam negeri karena barges akan banyak terpakai melayani 

vessel untuk ekspor. Oisarankan agar ekspor batubara semakin dikurangi  sejalan dengan semakin 

meningkatnya demand dalam negeri. 

4.   Singgih dari IAGI, menyampaikan saran agar ada kesamaan pandangan apakah batubara dpandang 
 

sebagai sumber energi atau sekedar sebagai komoditi. Selain itu, pembahasan mengenai ekspor 

batubara sebaiknya berdasarkan zonasi base bukan national base. 

5.   Tino dari Perhapi, menyampaikan pandangan bahwa sepakat kebijakan DMO,  tetapi harus disamakan 

persepsi bahwa batubara adalah sumber energi bukan semata komoditi. Penegakan hukum perlu 

dilakukan seperti di Kementerian Kehutanan.  Setuju agar ada Kemenko Sumber Daya Alam. 

6.    Djoko dari  /MA,   menyampaikan Kebijakan OMO sudah  baik,   hanya  pelaksanaannya terdapat 
 

ketidaksesuaian atau  penyimpangan.   Oiusulkan perlu  dilakukan  FGD yang  melibatkan holistic
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stakeholder    pertambangan.    Perlu   dicari solusi nyata  untuk   transfer   kuota.   Perlu   mencari   solusi 

mengingat  sebagian  besar  modal  industri  pertambangan   berasal  dari impor…  Perlu dipertimbangkan 

kembali mengenai kebijakan  penambahan   kuota  ekspor  100 juta  ton untuk perusahaan   yang  telah 

memenuhi  DMO karena akan berakibat  pada cadangan  yang cepat habis 

7.    Michael  dari Bimasena,   menyampaikan bahwa kebijakan DMO saat ini sepertinya hanya solusi jangka 
 

pendek padahal pelaku bisnis perlu ada kebijakan  yang pasti.   Perlu d i ilakukan   cost and 

benefit analysis dari setiap kali pemerintah  akan menerbitkan suatu kebijakan.  

 
 

 
D. Tanggapan  dan Saran  : 

 

 
1.    Dodik Ariyanto :     sebagian besar saran-saran yang disampaikan sudah masuk dalam RUU Minerba 

yang  baru  antara  lain  batu  bara tidak  lagi  dipandang semata-mata sebagai komoditi,  adapun 

tanggapan lainnya adalah sebagai berikut : 

lnspektur tambang sudah melakukan pengawasan ke perusahaan,  hanya saja sumber daya 

manusianya masih  kurang. Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan berkoordinasi 

untuk pengawasan yang lebih ketat,  ketidaksesuaian data bukan karena adanya ekspor illegal 

melainkan  pembayaran PNBP oleh perusahaan tidak sesuai dengan kewajiban. Perlu adanya 

surveyor untuk ekspor batubara dan  membuat pemodelan untuk ekspor.  Peningkatan  nilai 

tambah batubara saat ini sedang dalam upaya realisasi.  Sedang disiapkan undang-undang 

sebagai  landasan hukum beberapa  kajian  telah  dilakukan,  sudah   ada  agenda  gasifikasi 

batubara.  Pemerintah mendorong. 

Untuk  pemenuhan  kebutuhan  industri  dalam  negeri  perlu dilakukan    koordinasi   dengan 
 

Kementerian ESDM, PLN dan lndustri  pengguna batubara untuk melakukan pendataan dan 

pengalokasian batubara.  Dapat dipertimbangakan dan dikaji lesson learn dari industri ekstraktif 

semen dan mineral untuk diadopsi pada PLN.  

Target produksi dan formulasi DMO sedang disusun oleh Ditjen Minerba dengan memperhatikan 

kapasitas produksi AMDAL dalam negeri,  akan dilakukan evaluasi kebijakan DMO untuk tahun 

2019 

Setuju dengan prinsip zonasi, aran akan ditampung sebagai pertimbangan dalam penyusunan 
 

kebijakan berikutnya. 
 

Akan dipertimbangakan untuk membentuk satu   kelembagaaan yang menaungi sumber daya 

alam dan lingkungan. 

2.  Ermy :    Setuju dengan saran adanya Kementerian SDA. 

3.   Hendra Sinadia :     Setuju dengan saran adanya Kementerian SDA.
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E. Kesimpulan  : 

 

 
 

1. Semua peserta DMO sepakat kebijakan DMO perlu dilanjutkan karena demand untuk batubara 

tidak hanya untuk kebutuhan PLN tetapi juga kebutuhan lndusri yang terus meningkat. 

2. Keakuratan dan kesamaan data batubara perlu perhatian dari Kementerian dan Lembaga terkait.  

3. Sangat penting adanya konsistensi kebijakan.  lnkonsistensi kebijakan dapat merupakan sinyal 

buruk bagi pelaku usaha. Perlu dilakukan Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam setiap 

penyusunan UU/peraturan.  

4. Perlu  dipertimbangan  usulan  untuk  pembentukan  Undang-Undang Sumber  Daya  Alam  (SDA) 

termasuk adanya Kementerian Koordinator Bidang SDA.  

5. Merekomendasikan agar potensi kerugian atau potensi berkurangnya pendapatan/ kehilangan profit 

yang ditanggung oleh Perusahaan BUMN Batubara dalam menyerahkan DMO dikategorikan 

sebagai Quasi-fiscal expenditure sesuai dengan Standard EITI 2016, Requirement 6.2 


