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Musyawarah Anggota APBI-ICMA 

Tahun 2021 Evaluasi AD-ART

APBI mengadakan Musyawarah Anggota (25/3) terkait evaluasi Anggaran
Dasar & Angaran Rumah Tangga (AD/ART). Acara ini diadakan secara hybrid,
yang diikuti oleh 36 anggota utama. Hadir pula para dewan penasehat APBI-
ICMA serta anggota pendamping.

Rapat musyawarah anggota dibuka oleh Pandu Sjahrir selaku Ketua Umum
APBI-ICMA yang hadir melalui online dan selanjutnya memberikan kuasa
atau kewenangannya (sesuai dalam pasal 17 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga
APBI-ICMA) kepada Adri Kurnia selaku Wakil Ketua Umum III Bidang Hukum
dan Perundang-Undangan sebagai pimpinan rapat.

Pimpinan Rapat membahas pasal 16 ayat 2C tentang periode jabatan Ketua
Umum untuk meluruskan tafsiran yang berbeda antar anggota. Sebelumnya
pengurus APBI-ICMA telah menerima surat resmi dari anggota perihal
periode jabatan Ketua Umum yang diusulkan tidak dibatasi. Namun, dalam
rapat ini diputuskan bahwa periode masa jabatan ketua umum maksimal 3
kali.

• Mengusulkan mengubah Pasal 16 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar yang

semula berbunyi: “Periode masa jabatan Ketua Umum adalah 3 (tiga)

tahun dan dapat dipilih kembali dengan maksimal masa jabatan adalah 2

(dua) periode baik berturut-turutmaupun tidak”.
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Menjadi:

Masa jabatan Ketua Umum untuk 1 (satu) periode adalah 3 (tiga) tahun. Ketua Umum dapat dipilih untuk masa

jabatan maksimal 3 periode, baik secara berturut-turut atau tidak.

Berdasarkan voting yang dilakukan oleh pimpinan rapat kepada masing-masing peserta, maka hasilnya sebagai berikut 34

peserta setuju, 1 peserta tidak setuju dan 1 peserta abstain.

• Mengusulkan mengubah Pasal 16 Anggaran Dasar Ayat 9 yang semula berbunyi:
”Dewan Pengurus berhak mewakili organisasi ke luar dan ke dalam dan menjalankan pengurusan organisasi.
Pembagian tugas di antara Dewan Pengurusdan pengaturan tertib kerjanya, ditetapkan oleh Ketua Umum.”

Menjadi :
Ketua Umum berhak mewakili organisasi ke luar dan ke dalam, dalam menjalankan kepengurusan organisasi.
Menambahkan pasal 16 ayat 9 :
Apabila Ketua Umum berhalangan hadir maka Ketua Umum dapat memberikan kuasa kepada Wakil Ketua
Umum atau Sekretaris Jenderal yang ditunjuk.

Berdasarkan voting yang dilakukan oleh pimpinan rapat kepada masing-masing peserta, maka hasilnya sebagai berikut: 29
peserta setuju, 4 peserta tidak setuju dan 3 peserta abstain.

• Mengusulkan mengubah kata Dewan Pengurus didalam setiap pasal dalam Anggran Dasar berikut ini yakni pasal
12, 14, 15, 16, 17, 19, dan 23, sementara dalam Anggaran Rumah Tangga yakni pasal 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, dan 21 yang terkait denganDewan Pengurusmenjadi hanya “Pengurus.”

Berdasarkan voting yang dilakukan oleh pimpinan rapat kepada masing-masing peserta, maka hasilnya sebagai berikut: 32
peserta setuju, 1 peserta tidak setuju dan 3 peserta abstain.
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Usai pembahasan evaluasi AD/ART, pimpinan rapat
memperkenalkan Panitia Pemilihan Ketua Umum.
Berdasarkan SK nomor: 002.01/APBI-ICMA/I/2021 Panitia
Pemilihan Ketua, terdiri dari, Herman Kasih, Priyadi, dan
Lawrence Barki, yang ketiganya juga menjabat sebagai
Dewan Penasehat.

Terhitung akhir Februari 2021 sekretariat telah membuka wadah bagi Anggota Utama untuk mencalonkan Ketua Umum
melalui email yang masih dibuka hingga saat ini.
Rencananya, Musyawarah Anggota untuk pemilihan Ketua Umum 2021-2024 pada pekan ke-3 atau ke-4 bulan April 2021,
yang selanjutkan akan diinformasika oleh panitia.

Panitia Pemilihan Ketua
UMUM APBI 2021 – 2024
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Rapat koordinasi antara APBI, KSOP Kelas II Samarinda yang juga dihadiri oleh PTB

sebagai pemegang konsesi dilakukan secara hybrid (23/3) yang merupakan tindak

lanjut dari rapat dengan Dirjen Perhubungan Laut pada tanggal 11 Februari 2021

lalu.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan APBI terkait penerapan konsesi STS di

Muara Berau disampaikan dalam rapat tersebut, yaitu kejelasan konsesi area kerja

pihak BUP, layanan jasa dan fasilitas yang disediakan oleh BUP, serta usulan tarif

pengguna jasa.
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Tindaklanjut APBI atas Isu Penerapan Konsesi STS di Muara Berau

Sebagai hasil dari pertemuan tersebut terdapat beberapa hal, berikut ini :

1. Pihak KSOP Kelas II Samarinda – Ditjen Hubla akan segera bersikap tegas ke seleruh pihak

terkait atas penerapan konsesi BUP PT. PTB di Muara Berau dan memberikan waktu

untuk koordinasi antara pihak BUP PT. PTB dan APBI-ICMA

2. Pihak KSOP Kelas II Samarinda meminta kepada BUP PT. PTB untuk menerapkan ISPS
Code di STS Muara Berau

3. BUP PT. PTB memberikan Salinan presentasi yang telah disampaikan sebagai bentuk
sosialisasi ke APBI-ICMA

4. Penerapan konsesi BUP PT. PTB harus dijalankan sesuai MOU antara Kantor
Kesyahbandaran & Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda, Dit. Jenderal Perhubungan
Laut, Kementerian Perhubungan dengan BUP PT. PTB pada tanggal 4 Desember 2020.

Komite Lingkungan APBI (16/3) mengadakan rapat
koordinasi terkait beberapa isu lingkungan. Dipimpin oleh
Delma Azrin, agenda rapat salah satunya membahas
tentang penggunaan alat sparing. Sebagaimana diketahui
dalam aturan perusahaan diwajibkan alat sparing
terhitung sejak Agustus 2020. namun, dikarenakan
pandemi Covid-19 pemberlakuan kewajiban tersebut
sempat ditunda. Tahun ini perusahaan termasuk tambang
sudah diwajibkan untuk memasang alat sparing. Padahal
dari praktik di lapangan serta laporan di rapat tersebut
masih terdapat sejumlah kendala, antara lain:
1) Penyediaan sumber energi dan konektivitas dilokasi

titik penaatan belum tersedia;

2) Validasi alat sparing sudah ditunjuk 7 laboratorium

oleh KLHK, namun perlu dipastikan kembali ke 7

laboratorium terkait SIUJPnya juga agar bisa masuk ke

area pertambangan.

3) Vendor instalasi diwajibkan memiliki SIUJP yang sesuai

dengan jenis pekerjaan. jika tidak sesuai menjadi

temuan tim usaha jasa minerba. Hal ini berdampak

pada keterlambatan vendor untuk mengkalibrasi alat.

Selain pembahasan penggunaan alat sparing, dalam rapat
Komite Lingkungan ini juga dibahas tentang PROPER.
Adanya aturan baru dalam Permen LHK No:1/2021, perlu
ditindaklanjuti. Beberapa poin penting yang juga menjadi
penilaian lingkungan mengikuti kondisi yang ada saat ini.
Sebagai tindak lanjut, Komite Lingkungan mengusulkan
untuk membuat benchmarking baru untuk penerapan
standarisasi PROPER khusus batubara. Terakhir kali APBI
sempat melakukan benchmarking standarisasi PROPER
untuk batubara pada 2018 silam.
Terkait poin lain dalam aturan baru di Permen LHK
No:1/2021, melalui APBI Learning Center yang bekerjasama
dengan FRHLBT mengadakan sosialisasi yang rencananya
akan dihadiri langsung oleh Sigit Reliantoro selaku Ketua
Sekretariat PROPER KLHK

Rapat Komite Lingkungan terkait
Penggunaan Alat Sparing dan 
Benchmarking PROPER

Pada tanggal 26 Maret 2021 
pihak KSOP Samarinda II 
telah melakukan
kesepakatan tarif Bersama 
dengan INSA Samarinda, 
GPEI, dan APBMI Kaltim.
Kesepakatannya
ialahsebesar 1,5 dollar (gear 
vessel), dan 2,5 dollar/MT 
(gearless) USD.
Dimana APBI tidak
dilibatkan langsung dalam
penentuan tarif tersebut.

Info Penting
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APBI Partisipasi di CERA Week 2021

Prasad (Central Coalfields Ltd, Coal India Ltd), dan Yaokun Gao (Managing Director Coeclerici Far East Pte. Ltd.). Di sesi ini

dibahas dampak dari terhambatnya ekspor batubara Australia ke Tiongkok sebagai akibat dari dinamika geopolitik

persaingan dagang AS dan Tiongkok. Topik lain yang dibahas adalah prospek ekspor batubara Indonesia serta peluang

pasar/impor di China dan India. Selain itu dibahas juga mengenai kesulitan fundingbagi investasi batubara

APBI mendapat kehormatan diundang partisipasi dalam CERA Week

2021, salah satu acara konferensi energi paling prestisius di dunia yang

tahun ini diadakan secara daring. Acara yang digagas oleh IHS Markit

tersebut telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Untuk tahun ini beberapa

pembicara VVIP partisipasi dalam acara yang diadakan tanggal 1-5 Maret.

Hendra Sinadia Direktur Eksekutif APBI tampil di hari terakhir 5 Maret

dalam sesi panel diskusi dengan tema “Geopolitics & Carbo

Neutrality:The Future of Coal”. Sesi yang dipandu oleh James Stevenson,

senior analyst IHS Markit tersebut juga dihadiri panelis lain yaitu P.M.

Webinar Transisi Energi
Bimasena, Bimasena adalah Organisasi Perkumpulan

Pertambangan dan Energi yang didirikan pada awal tahun

1996 dan diresmikan pada tanggal 1 Desember 1997 yang

diketuai oleh Prof. Subroto mengadakan acara webinar

Bimasena Energy Dialogue dengan tema “Transformasi Bisnis

Sektor Batubara Dalam Rangka Mendukung Transformasi

Energi Indonesia”. Acara tersebut diselenggarakan

bekerjasama dengan Mining & Mineral Industry Institute

(MMII), unit dari MindID.



Pembicara yang berpartisipasi dalam webinar tersebut adalah Ridwan Djamaluddin (Direktur Jenderal Mineral dan

Batubara), Suryo Eko (Direktur Transformasi Bisnis MindID), Paul Butar Butar (Direktur Eksekutif Masyarakat Energi

Terbarukan Indonesia METI) dan Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif APBI). Acara tersebut dimoderatori oleh Ratih Amri

(Corporate Secretary Mind ID). Hendra Sinadia dalam acara tersebut memaparkan beberapa hal seperti: (1) Supply dan

demand batubara di dalam negeri maupun global. 2) Analisa dan prediksi produksi batubara terkait dengan tren global

tentang penurunan emisi karbon. Mohon dapat diberikan contoh kebijakan beberapa negara seperti China dan Uni Eropa

untuk menetralkan emisi karbon dalam jangka panjang dan apakah kebijakan negara-negara tersebut mempengaruhi

konsumsi batubara dari Indonesia. 3) Overview terhadap rencana pengembangan dan pemanfaatan batubara di dalam

negeri dari anggota APBI terkait dengan tren global serta kebijakan untuk pengembangan dan pemanfaatan batubara di

dalam negeri. 4) Daftar insentif dan kemudahan (Wishlist) yang diinginkan oleh APBI untuk menaikkan keekonomian dari

pemanfaatan batubara sehingga dapat mendorong hilirisasi batubara di Indonesia.
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MEMPERKENALKAN ANGGOTA BARU APBI-ICMA

Merupakan perusahaan batubara yang memiliki kalori 3600 – 4200 kcal/kg, dan berada pada daerah Loa Jonan, Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur
Kami ucapkan selamat bergabung sebagai Anggota Utama di APBI-ICMA

Menara Prima Lantai 15 Unit A-B Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Blok 6.2, 
Kawasan Mega Kuninga Jakarta Selatan 12950
T   : +62 21 5794 8028

Diskusi Terbatas Dengan Bank Indonesia
Pada tanggal 29 Maret 2021 Departemen Kebijakan

Ekonomi dan Moneter – Kantor Pusat Bank Indonesia,

mengundang APBI untuk melakukan diskusi terbatas

terkait dengan beberapa topik, Hendra Sinadia hadir

mewakili APBI dalam diskusi ini. Topik yang dibahas

diantaranya adalah realisasi produksi batubara per provinsi

pada tahun 2020, lalu prospek produksi batubara pada

triwulan 1 2021 dan keseluruhan 2021, lalu prospek untuk

ekspor dan domestik, lalu bagaimana terkait dengan

mitigasi risiko gangguan produksi pada tahun 2021, dan

yang terakhir Bank Indonesia ingin mengetahui bagaimana

perkembangan terkait dengan hilirisasi batubara Indonesia

Menara Kuningan Building ,1st Floor, Suite A, M & N

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5

Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

secretariat@apbi-icma.org

+62-21 3001 5935 

+62-21 3001 2477

Secretariat Office


