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31 Tahun Berdirinya APBI-ICMA

31 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 20 September 1989
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) secara
resmi didirikan.
APBI digagas oleh 6 perusahaan pertambangan batubara, yaitu : PT.
Tambang Batubara Bukit Asam, PT. Kaltim Prima Coal, PT. Arutmin,
PT. Adaro, PT. Berau Coal, dan PT. Multi Harapan Utama.

Mereka merasa, karakterisitik industri pertambangan batubara
sangat berbeda dengan pertambangan mineral sehingga perlu
dibentuk suatu wadah komunikasi yang memang secara khusus
beranggotakan perusahaan pertambangan batubara.
Seiring berjalannya waktu APBI-ICMA telah menjadi wadah bagi

anggotanya untuk menyampaikan aspirasi terhadap hal hal yang
berkaitan dengan dunia tambang batubara.

Kedepan APBI diharapkan agar selalu dapat berperan aktif demi
kemajuan industri pertambangan batubara di Indonesia

Hari jadi APBI-ICMA ke-31 dirayakan dengan cara yang berbeda.
Tahun ini perayaan dilakukan secara virtual menyesuaikan dengan
kondisi pandemi Covid-19.
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Pengurus APBI menemui Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin, (4/9). Dalam pertemuan ini pengurus APBI diwakili oleh
Kurnia Ariawan (Wakil Ketua), Adri Kurnia (Wakil Ketua), Hendri Tan (Wakil Ketua), Richard Tampi (Sekjen), Haryanto
Damanik (Wakil Sekjen) & Gita Mahyarani (Deputi Direktur Eksekutif). Dalam pertemuan pertama dengan Dirjen Minerba,
pengurus APBI menyampaikan beberapa hal yang menjadi concern. Beliau mengapresiasi langkah-langkah APBI dalam
memberikan masukan yang komprehensif untuk berbagai kebijakan. Pada kesempatan itu, Ridwan yang didampingi oleh
Sudjatmiko (Direktur Pembinaan Pengusaha Batubara) juga menyampaikan bahwa APBI menjadi salah satu bagian yang
dimintakan masukan terkait RPP pelaksana UU Minerba baru.
Untuk beberapa masukan lain seperti pemenuhan DMO & realita yang harus dihadapi perusahaan anggota terkait dengan
berkurangnya serapan domestik juga disampaikan masing-masing Wakil Ketua Bidang dilengkapi dengan data yang
komprehensif. Kedepan, diharapkan melalui pertemuan ini APBI & DJMB dapat terus menjalin kerjasama & bersinergi.

Audiensi Dengan Direktur
Jenderal Minerba

Rangkaian hari jadi APBI sendiri dibagi menjadi 2 acara, dimana acara
pertama digelar Rabu (30/9) dengan menghadirkan 31 tokoh
pertambangan dari berbagai bidang, disiplin ilmu dan perwakilan
pemerintah. Ya, pemilihan 31 tokoh sesuai dengan perlambang usia
APBI itu sendiri. Secara singkat para tokoh-tokoh yang
berpengalaman di dunia tambang ini memberikan pesan & harapan
untuk dunia pertambangan khususnya batubara ke depan.

Tahun ini & tahun-tahun ke depan memang akan menjadi tantangan
baru di dunia pertambangan. Pandemi hingga upaya untuk
mengoptimalkan peran batubara & tentunya upaya untuk
menghadirkan teknologi ramah lingkungan menjadi bagian yang
harus dijawab. Kehadiran APBI yang saat ini beranggotakan 162
perusahaan diharapkan dapat terus mengawal upaya tersebut.
Dalam sambutannya Ridwan Djamaluddin (Dirjen Minerba) berpesan
kepada para pelaku industri untuk investasi dibidang eksplorasi agar
cadangan sumber daya alam dapat lebih terjamin dalam jangka
panjang. Tidak hanya itu, Ridwan juga mengajak bersama-sama
berpikir mencari jalan keluar bagaimana cara nilai tambah batubara
dapat dilakukan secara teknis dan berkelanjutan. .

Selaras dengan itu Pandu Sjahrir mengatakan bahwa saat ini industri
batubara sedang mengalami perubahan kearah yg lebih positif, bukan
hanya sebagai miner namun ada nilai tambah melalui hilirisasi,
pembangkit tenaga listrik dll. “Penggunaan batubara di domestik kian
bertambah dimana membawa dampak positif dari sisi
ketenagakerjaan bagi masyarakat juga penambahan pendapatan
pemerintah baik pusat maupun daerah" ujar Pandu.

Covid ini mengakselerasi perubahan dimana kita harus berjuang,
sebagai organisasi yang berusia 31 tahun tentunya sering
beradaptasi, dengan challanges covid akan membawa kearah
perubahan yang positif.
Pesan 31 pembicara diharapkan bisa menjadi tongkat estafet ke
generasi penerus khususnya pengurus APBI-ICMA periode berikutnya

Untuk melihat acara COALABORATION tersbut dan 
untuk melihat acara puncak anniversary APBI-ICMA 
pada tanggal 27 Oktober 2020, silahkan melihat di 
kanal Youtube APBI-ICMA. https://bit.ly/3jwmtCz

Info Penting
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Masih dalam Rangkaian Peringatan Hari Pertambangan dan Energi
ke-75, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
mempersembahkan Penyerahan Penghargaan Prestasi Penerapan
Kaidah Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Baik
Tahun 2020 Good Mining Practice untuk Indonesia dan Masa
Depan Dunia (29/9)

-rapa pimpinan Panja dan Komisi VII

hadir langsung di ruangan Rapat

Komisi VII DPR-RI. Rapat ini

beragendakan tentang Masalah tata

niaga mineral dan batubara, lalu

agenda kedua terkait dengan

penetapan harga patokan mineral

dan batubara.

Materi utama dari Rapat tersebut

umumnya membahas soal penetapan

Harga Patokan Penjualan Mineral

Logam dan Batu bara khususnya

penetapan HPM Mineral (nikel) yang

menimbulkan permasalahan di

lapangan khususnya antara pihak

penambang dan perusahaan smelter.

Maka itu Komisi VII DPR RI ingin

mengingatkan para perusahaan baik

pelaku usaha maupun para surveyor

untuk tetap menegakan hukum dari

peraturan ini.

Dalam paparan singkatnya, APBI

menyampaikan bahwa harga jual

batubara memang sudah ditetapkan

berdasarkan Peraturan Menteri

ESDM No. 11 Tahun 2020. Dalam

PeraMen ini mengatur terkait dengan

penetapan HBA (Harga Batubara

Acuan) yang tertera pada pasal 8, lalu

ketentuan formula HPM dan HPB

diatur dalam peraturan ini dan dapat

ditinjau setiap 6 bulan. Pandu juga

menjelaskan bahwa dalam PerMen

ini memiliki sanksi bagi pihak yang

tidak mengacu pada HPM dan HPB.

Sementara untuk harga kebutuhan

DMO diatur dalam Keputusan

Menteri ESDM No. 261 Tahun 2020,

dalam ketentuan kelima ya

menyatakan “Menetapkan Harga Jual

Batubara untuk Penyediaan Tenaga

Listrik untuk Kepentingan Umum

sebesar USD 70 per M/T FOB Vessel.

Rapat Panja Minerba

Komisi VII DPR RI (Virtual Meeting)

Anggota APBI-ICMA Menerima
Penghargaan Minerba 2020

Kami Selaku Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia mengucapkan selamat kepada para perusahaan anggota yang
berhasil memenangkan penghargaan ini, baik dalam kategori :
Pengelolaan Standarisasi dan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengelolaan Teknis Pertambangan Mineral
dan Batubara, Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengelolaan Konservasi Mineral dan Batubara, Pengelolaan Standarisasi dan Usaha,
Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengelolaan Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengelolaan,
Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batubara,
Pengelolaan Konservasi Mineral dan Batubara, Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara

Panitia Kerja (Panja) Mineral dan Batubara yang dibentuk Komisi

VII DPR-RI pada hari Selasa 22 September 2020 mengadakan Rapat

dengan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Minerba

Kementerian ESDM dengan beberapa asosiasi. Rapat Panja

Minerba dilaksanakan secara virtual yang dihadiri oleh Dirjen

Minerba, Ketua APNI, Ketua APB3I, Ketua APBI, Direktur Utama PT

Sucofindo, Direktur Utama PT

Surveyor Indonesia, Presiden Direktur

PT Geoservice, Direktur PT Anindya,

dan Presiden Direktur & CEO PT

Carsurin. Sebelum Rapat dengan

Panja Minerba tersebut, Dirjen

Minerba pada tanggal 18 September

2020 mengadakan Rapat Koordinasi

(secara virtual) dengan pelaku usaha

yang diundang oleh Panja Minerba

DPR tersebut.

Rapat ini dipimpin oleh Sugeng

Suparwoto selaku Wakil Ketua Panja

Minerba Komisi VII DPR RI/ Fraksi

Partai Nasdem, rapat ini dihadiri oleh

18 orang dari 26 Anggota Panja

Minerba Komisi VII DPR RI. dan

dihadiri juga oleh Wakil Ketua Komisi

VII seperti Eddy Suparno (F-PAN),

Ridwan Isham (F-PG), dll. Acara

diadakan secara virtual namun bebe-
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1 on 1 Meeting Dengan Members APBI-ICMA

Sebagai upaya untuk terus mengupdate informasi dan kebutuhan anggota, APBI
mengadakan acara internal khusus dengan member-member secara daring. Kamis
(16/7) Sekretariat APBI-ICMA menyapa perwakilan dari PT ANINDYA WIRAPUTRA
KONSULT & PT ASIATRUST TECHNOVIMA QUALITY

PT ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT adalah anggota APBI yang pertama kali
didirikan di Kota Bandung pada bulan Agustus 1982, Anindya adalah perusahaan
survey independen, menyediakan layanan pengawasan kualitas dan kuantitas
untuk industri terkait batubara, mineral, survey kelautan serta sektor migas.
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Pandemi Covid-19 saat ini belum juga selesai. Sejak
merebak di dunia dan masuk ke Indonesia pada
Maret 2020 upaya Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) diberlakukan. Namun seiring dengan
beragam kebutuhan, setiap daerah mulai
berangsur melakukan PSBB transisi, seperti di Ibu
Kota Jakarta. Perkantoran mulai dibuka kembali
dimana setiap perusahaan memberlakukan sistem
yang berbeda-beda. Hanya saja penambahan kasus
positif Covid-19 di Ibu Kota masih fluktuatif selama
perpanjangan masa PSBB yang saat ini memasuki
transisi kelima. Jumlah pasien positif Covid-19 di
Jakarta bertambah.

Webinar APBI : Produktif
Tapi Tetap Selektif

Asia trust adalah anggota apbi yang pada tahun 2014 mendirikan
laboratorium batubara pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Pada 2015 mengembangkan kompetensi dan jenis layanan lainnya
seperti Quality Monitoring di Binuang Marabahan Stockpile dan lain-
lain.

Dalam kesempatan 1on1 ini, masing masing member memberikan
masukan dan pandangan yang sangat berguna untuk
kepentingan asosiasi ini kedepannya.

Notes: seluruh anggota APBI-ICMA akan mendapatkan kesempatan
acara 1on 1 meeting ini

September 2020

Salah satu yang menjadi perhatian adalah munculnya
kluster baru yaitu perkantoran sebagai tempat
menyebarnya virus Covid-19. Merujuk pada data terakhir
di bulan Juli sudah lebih dari 70 kantor menjadi cluster
Covid-19 di Ibu kota. Klaim bahwa protokol kesehatan
sudah diterapkan, seperti memakai masker, cuci tangan
dan jaga jarak sudah dijalankan di banyak perusahaan.
Termasuk perusahaan anggota APBI.

Ditambah lagi dengan upaya untuk meminimalisir jumlah

karyawan dengan sistem shift ataupun Work from Home
secara bergantian. Namun upaya-upaya tersebut perlu
lebih dimaksimalkan. Melalui webinar ini, APBI mencoba
untuk memetakan pengalaman-pengalaman dari anggota.
Webinar ini juga sebagai sarana bertukar informasi
sekaligus menggarisbawahi hal-hal penting lain yang dapat
memperkaya wawasan penerapan upaya protokol
kesehatan dalam dunia kerja dengan mendatangkan
narasumber untuk berbagi kiat-kiat penting dalam
penerapan protocol di ruang lingkup kerja.
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Dalam rangka memperingati Hari Pertambangan dan Energi Nasional ke-75, Bimasena
mengadakan diskusi berjudul “Menuju Bauran Energi 2050: Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Energi Nasional (KEN)”. APBI yang diwakili oleh Hendra Sinadia selaku Direktur Eksekutif APBI-
ICMA berpartispasi dalam acara Webinar Bimasena (28/9) “Menuju Bauran Energi 2050:
Evaluasi Kebijakan Energi Nasional” Pada acara ini Hendra Sinadia memaparkan secara singkat
mengenai kondisi sektor batubara yang merupakan satu dari enam sektor utama dalam bauran

Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara, DJMB
mengadakan FGD (8/9) mengenai Dampak Covid-19 terhadap
Batubara Indonesia Dalam Perdagangan Global. FGD yang
dipimpin oleh Jonsson Pakpahan selaku Direktur Penerimaan

www.                        .org

September 2020

Menuju Bauran Energi 2050: Evaluasi Kebijakan
Energi Nasional”

energi nasional. Sementara pembicara lain dalam forum
diskuis ini ialah Yusak Setiawan, Riki F. Ibrahim, Togar
Sitanggang, Ananda S. Ivananto, dan Prof. Dr. Djarot S.
Wisnubroto

Dasar pemikiran dari diskusi ini adalah untuk memberikan
pemahaman yang utuh setiap jenis energi menuju target
Bauran Energi 2050. Setiap sektor energi memiliki
persepsi yang sama bahwa pemerintah menganaktirikan
salah satu jenis energi dan menganakemaskan salah satu

jenis energi.

Padahal dalam kenyataannya, setiap sektor energi memiliki
masalah yang cukup kompleks, yang disebabkan oleh
inkonsistensi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi
ketidakjelasan dalam pengelolaan energi nasional.
Ketidakjelasan dalam pengelolaan energi nasional akan
menjadikan krisis energi sebagai suatu kenyataan, yang
akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan
mengganggu stabilitas nasional.

FGD Mengenai Dampak Covid-19 
terhadap Batubara Indonesia Dalam
Perdagangan Global.

Minerba dan Tri Winarno selaku Kasubdit Pengawasan Penerimaan Minerba, juga menghadirkan para pembicara seperti
Luther Palimbong selaku Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dan juga dari APBI yang diwakili oleh
Hendra Sinadia selaku Direktur Eksekutif dan Nyoman Oka selaku Ketua Komite Marketing APBI.

Kesimpulan Untuk menjaga supply dan demand perlu adanya kebijakan untuk lebih dapat mengontrol harga. Terkait
dengan kebijakan itu sendiri akan dibicarakan lebih lanjut yang akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Keuangan
dan pemerintah lainnya dan juga dengan stakeholders yang lebih luas lagi. Selanjutnya ESDM akan terus melakukan
diskusi lanjutan terkait dengan pembahasan ini Bersama dengan stakeholders, ini merupakan pertemuan awal.

Pemerintah Indonesia banyak mendapat apresiasi dengan semakin membaiknya

upaya penegakan transparansi pengelolaan industri ekstraktif. Ikut sertanya

Indonesia dalam EITI (Extractive Industry Transparency Initiative), sebuah inisiatif

yang digagas oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD untuk meningkatkan

transparansi pengelolaan industri ekstraktif di negara-negara penghasil utama

industri ekstraktif, patut didukung. Partisipasi Indonesia didasari oleh PerPres No.

26/2010 tentang Pembentukan Tim EITI yang di ketuai oleh Menteri Koordinator

bidang Perekonomian dengan anggota menteri-menteri dari instansi terkait seperti

antaralain Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam

Negeri. Perpres tersebut juga membentuk Tim Pelaksana EITI yang beranggotakan

selain wakil pemerintah dari K/L terkait, juga ikut serta wakil dari pemerintah

daerah penghasil, wakil dari asosiasi industri, dan perwakilan dari masyarakat.

EITI Akan Di 
Bawah Koordinasi
KESDM
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Menara Kuningan Building ,1st Floor, Suite A, M & N

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
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+62-21 3001 5935 
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