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Tok! DMO Batu Bara di 2021 Minimal 25%, Ini Aturan Lengkapnya 

   

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/ 

 Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah menetapkan aturan penjualan batu bara untuk 

kepentingan dalam negeri (Domestic Market Obligation/ DMO) pada 2021 ini minimal sebesar 25% dari 

produksi per produsen. Selain itu, pemerintah pun menetapkan harga jual batu bara untuk pembangkit 

listrik di dalam negeri maksimal US$ 70 per ton. Aturan ini tertuang di dalam Keputusan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral No.255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam 

Negeri 2021 yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 29 Desember 2020. 

Berikut bunyi bagian kesatu Keputusan Menteri ESDM tersebut: 

"Menetapkan persentase minimal penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (domestic market 

obligation) kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, Izin 

Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batu Bara tahap Operasi Produksi, dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus 

sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara 

tahun 2021 yang disetujui oleh pemerintah." 

 Lalu pada bagian kedua, disebutkan aturan DMO sebesar 25% sebagaimana dijelaskan pada 

bagian kesatu tersebut harus dipatuhi oleh setiap pemegang izin usaha pertambangan maupun perjanjian 

karya. 

"Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, Izin Usaha 

Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, Perjanjian Karya Pengusahaan 
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Pertambangan Batu Bara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai 

Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib memenuhi persentase minimal penjualan batu bara untuk 

kepentingan dalam negeri (domestic market obligation) sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU." 

Lalu, pada bagian ketiga disebutkan jika persentase minimal penjualan batu bara dalam negeri 

tidak dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam bagian kesatu, maka dikenakan kewajiban pembayaran 

kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri. 

Pembayaran kompensasi di dalam bagian keempat disebutkan akan diatur dalam Keputusan Menteri 

tersendiri. 

 Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral, DMO batu bara pada 2021 ditetapkan sebesar 155 juta ton, tidak berubah dari target 2020 yang 

juga 155 juta ton. Pasalnya, target produksi batu bara pada 2021 juga tidak berubah dari 2020, yakni 550 

juta ton. Namun realisasi DMO batu bara pada 2020 baru mencapai 69,97% dari target atau sebesar 

108,45 juta ton. Sebagaimana dikutip dari data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (06/01/2021). 

Pemerintah menetapkan harga jual batu bara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 

umum maksimal sebesar US$ 70 per ton. Mengenai harga jual batu bara untuk penyediaan tenaga listrik 

untuk kepentingan umum, diatur di dalam bagian kelima Keputusan Menteri ini. Berikut bunyinya: 

"Menetapkan harga jual batu bara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar US$ 

70 per per metrik ton Free On Board (FOB) Vessel, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 

6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 8%, Total Sulphur 0,8%, dan Ash 15% dengan ketentuan tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini." 

 Pada bagian keenam disebutkan bahwa "Badan usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan 

umum wajib membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan batu bara tahun berikutnya dengan 

mengutamakan mekanisme kontrak jangka panjang." Adapun penentuan harga jual batu bara untuk 

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri 

ini antara lain yaitu: 

- Harga jual batu bara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ditetapkan sebesar 

US$ 70 per ton ini berlaku bila harga batu bara acuan (HBA) lebih dari atau sama dengan US$ 70 

per ton Free On Board (FOB) Vessel. 
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- Bila HBA kurang dari US$ 70 per ton FOB Vessel, maka harga jual batu bara untuk penyediaan 

tenaga listrik untuk kepentingan umum mengacu pada HBA FOB Vessel. 

Sumber berita : 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210106120914-4-213848/tok-dmo-batu-bara-di-2021-minimal-

25-ini-aturan-lengkapnya/1, Rabu, 6 Januari 2020 

 
Catatan: 

DMO Batubara merupakan salah satu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk pengutamaan 

kebutuhan batubara dalam negeri terutama untuk sektor ketenagalistrikan. Berdasarkan pada Pasal 5 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah: 

1. Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara 

untuk kepentingan dalam negeri. 

2. Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat 

mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral logam, 

Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan 

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan jumlah produksi, Penjualan, serta harga 

Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(21diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 Berdasarkan pada Diktum Kesatu dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

No.255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri 2021 yang ditetapkan 

Menteri ESDM: Menetapkan persentase minimal penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri 

(domestic market obligation) kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi 

Produksi Batu Bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, 

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara tahap Operasi Produksi, dan pemegang Izin 

Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sebesar 25% dari rencana 

jumlah produksi batu bara tahun 2021 yang disetujui oleh pemerintah 

 Harga Batubara Acuan (HBA) untuk ketenagalistrikan merupakan harga batubara standar dalam 

negeri yang digunakan untuk jual beli batubara untuk kepentingan bahan bakar PLTU, dimana rumus 
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perhitungan harga batubara tersebut didasarkan atas HBA yang ditetapkan oleh pemerintah. Adanya HBA 

ini diguna untuk membantu pengendalian penggunaan anggaran Negara oleh PLN dalam pembelian harga 

batubara maka berdasarkan Diktum Kelima Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

No.255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri 2021 memberikan 

pengaturan dasar harga batubara untuk kepentingan ketenagalistrikan yang berisikan sebagai berikut: 

Menetapkan Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebesar 

USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton Free On Board (FOB) Vessel, yang 

didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 8% (delapan persen), 

Total Sulphur 0,8% (nol koma delapan persen), dan Ash 15% (lima belas persen) dengan ketentuan 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

 


