
Newsletter
M  O  N  T  H  L  Y

Menindaklanjuti rapat Direktorat Jenderal Minerba dengan asosiasi
pada Juli lalu, APBI memohon kepada seluruh anggota untuk
memberikan masukan terkait pembahasan 3 Rancangan Peraturan
Pemerintah yang merupakan peraturan turunan dari UU No. 3 Tahun
2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Adapun RPP yang akan disusun Pemerintah antara lain:
- RPP tentang pengelolaan pertambangan minerba (sebelumnya

diatur dalam PP 55/2010);
- RPP wilayah pertambangan (sebelumnya diatur dalam PP

22/2010);
- RPP tentang pembinaan dan pengawasan reklamasi dan

pascatambang (sebelumnya diatur dalam PP 78/2010)

Mengingat pentingnya peran perusahaan yang nantinya menjadi
bagian dari pelaksanaan peraturan, masukan dari asosiasi nantinya
akan dibahas dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah.

Oleh karena itu, diharapkan agar seluruh anggota dapat memberikan
masukan terhadap RPP turunan UU Minerba selambat-lambatnya
kami terima pada tanggal 24 Juli 2020.
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Selain Dirjen Minerba, Menteri ESDM juga melantik Direktur Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara Dr. Lana Saria yang

menggantikan Bpk. Sujatmiko sebagai Plt. Lana Saria sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Keselamatan

Pertambangan Mineral dan Batubara pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, DJMB.

APBI berharap dengan penunjukan Dirjen Minerba dan Direktur Teknik Lingkungan Minerba yang baru dapat membawa

perubahan dan kemajuan yang berarti bagi industri pertambangan di Indonesia, sehingga industri pertambangan dapat

berkelanjutan dan memberikan kontribusi lebih besar bagi negara.
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Latar belakang

pendidikan beliau

sarjana lulusan ITB 

jurusan Geologi 1982. 

Kemudian melanjutkan

studi masternya di 

University of Twente, 

Belanda dan 

meneruskan gelar

doktor di Texas A&M 

University, Amerika 

Serikat.

Info Penting

Ridwan Djamaluddin resmi dilantik sebagai Direktur
Jenderal Mineral dan Batubara oleh Menteri ESDM Arifin
Tasrif pada 10 Agustus 2020 yang lalu. Beliau
menggantikan Bambang Gatot Ariyono yang memasuki
masa pensiun. APBI mengapresiasi dan mendukung
secara optimis terpilihnya Dirjen Minerba baru, karena
Ridwan Djamaluddin merupakan sosok yang sudah
dikenal di sektor pertambangan. Berbagai pengalaman

www.                        .org

karir di pemerintahan yang pernah dijabat oleh Ridwan yaitu: sebagai Deputi Teknologi
Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT); Deputi
III Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Sosok yang dikenal memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan investasi tersebut
menghadapi tugas yang tidak ringan untuk mendorong pengembangan sektor mineral dan
batubara kedepan khususnya dalam melewati masa-masa sulit akibat Pandemi Covid-19 yang
masih diliputi ketidakpastian. Selain itu, penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga menjadi
salah satu prioritas penting serta banyak lagi permasalahan-permasalahan urgen baik jangka
pendek, menengah dan jangka panjang yang perlu segera ditindaklanjuti. Namun dengan
dukungan penuh dari jajaran di Direktorat Mineral dan Batubara serta tentu saja support dari
Menteri ESDM serta jajaran di Kementerian ESDM, kita berharap Dirjen Minerba baru dapat
mengemban amanah dengan baik.

Selamat Datang & Bertugas

Dirjen Minerba Baru

Usulan Masukan Program Digitalisasi Minerba

Dalam rangka peningkatan dan perbaikan program digitalisasi minerba, APBI
berkesempatan memberikan masukan kepada DJMB melalui surat resmi. Tujuannya
agar dapat lebih efektif dan efisien dalam penggunaan beberapa sistem elektronik
seperti e-PNBP, MOMS, MINERS, MVP dan e-RKAB yang sudah berjalan saat ini.
Masukan yang disampaikan APBI berdasarkan survei yang diikuti oleh perusahaan
anggota baik dari sisi teknis maupun regulasi.

Pada e-PNBP poin yang disampaikan: penambahan fitur “Draft” dalam finalisasi
DHPB, penambahan fitur “export” hasil submit Final Royalti/Provisional Royalti yang
sudah dibayarkan, peningkatan fitur “search” dengan memasukkan tanggal Bill of -

Lading dan nama kapal kedalam tab finalisasi DHPB, perbaikan proses verifikasi data agar tidak memakan waktu lama,
perbaikan agar mengakomodir kondisi lapangan apabila ada perubahan titik jual dan kurs, dll.

Pada e-RKAB poin yang disampaikan: perlu adanya fitur upload atas biaya-biaya pertambangan agar memudahkan dalam
melakukan reporting atas RKAB dan laporan kinerja, perlu adanya fleksibilitas dalam kolom/fitur pengisian eRKAB guna
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batubara blending, perbaikan fungsi
“pengecekan/pencarian riwayat
input” di sistem, meningkatkan user
experience dan user interface.

Pada MINERS poin yang disampakan:
sinkronisasi antara MINERS (aspek
teknis pertambangan, IUJP,
lingkungan dan K3) dengan Investasi
online, MOMS (data penambangan
dan penjualan) dan E-RKAB (realisasi
penambangan dan penjualan aspek
teknis penambangan, IUJP,
lingkungan dan K3) sehingga tidak
perlu berulang kali menginput data
yang sama serta perbaikan pada be-

mengakomodir karakteristik atau
perbedaan yang timbul dari masing-
masing PIT yang dimiliki Perusahaan,
memperbaiki sistem matrik agar tidak
sering terjadi gagal saat input data
dan perlu sosialisasi untuk penerapan
pengajuan RKAB 2021.

Pada MOMS poin yang disampaikan:
penambahan fitur “reminder” untuk
peran Surveyor dalam melakukan
finalisasi dokumen CoA, penambahan
karakteristik kontrak penjualan,
menyempurnakan sistem agar tidak
terjadi kendala penginputan dan
pendataan untuk kondisi penjualan

-berapa fitur.

Pada MVP poin yang disampaikan:
perbaikan fitur-fitur agar tidak terjadi
perubahan pada saat penginputan
data penjualan batubara dan tidak
terjadi perubahan pada
angka/kuantitas inventory pembelian
dari pihak ketiga ataupun afiliasi yang
tertera pada data MVP.

Pada MODI agar di-update berlaka
dari informasi perubahan data
perusahaan yang sudah disampaikan
ke ESDM.
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Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, DJMB

mengundang APBI dalam pertemuan guna membahas pelaksanaan kewajiban pasokan

batubara dalam negeri (DMO) tahun 2020 yang dipimpin oleh M. Wafid. Pada rapat yang

digelar tgl. 13 Agustus 2020 juga dihadiri oleh beberapa anggota utama APBi yang

merupakan produsen batubara.

Seperti pada surat resmi yang telah disampaikan APBI nomor: 018/APBI-ICMA/V/2020

tanggal 20 Mei 2020 ke Menteri ESDM perihal Penyampaian Tanggapan dan Usulan Terkait

Pelakasanaan Pemenuhan Kewajiban Pasokan Batubara Dalam Negeri (DMO) sebagai

Dampak Pandemi Covid-19, APBI menegaskan komitmen mendukung pemenuhan pasokan

batubara kedalam negeri sesuai dengan Keputusan Menteri ESDMO

No: 261.K/30/MEM/2019. Namun, menyarankan agar pemerintah meninjau kembali

besaran presentase kewajiban pasokan mengingat Pandemi Covid-19 merubah porsi

permintaan (demand) batubara dalam negeri. APBI dalam kajian

memproyeksikan demand dalam negeri berkisar di angka 110-120 juta M/T atau jauh

dibawah target pemerintah yaitu 155 juta M/T. Oleh karena itu, menurut APBI seharusnya

Tindaklanjuti Kompensasi DMO Batubara 2020

besaran presentase juga perlu disesuaikan tidak sebesar

25% seperti yang ditar- getkan semula. Disisi lain, pasar

domestik yang mengecil (akibat lemahnya demand dalam

negeri) juga menyulitkan perusahaan-perusahaan untuk

melaksanakan kewajiban DMO. Terlebih bagi perusahaan

yang kualitas batubaranya tidak dapat diserap oleh user.

Bahkan bagi yang kualitas batubaranya kalori rendah

tentu sangat terdampak dengan harga jual yang sudah

dibawah biaya produksi.

Kami mengapresiasi inisiatif dari DJMB melibatkan asosiasi

dalam mencari formula terbaik agar pasokan batubara

domestik tidak terganggu, namun disisi lain agar

perusahaan tidak terbebani dengan penerapan sanksi

denda administratif dalam bentuk uang. Sebagaimana

diketahui KESDM dalam Kepmennya No. 261 tahun 2019

menetapkan akan memberlakukan sanksi berupa denda

Poin untuk sanksi
penalty, APBI 
menyarankan agar 
ditinjau kembali agar 
tidak diterapkan di tahun
2020. Melihat bahwa
para produsen akan
berlomba-lomba
memasok ke domestik
karena demand ekspor
jatuh secara signifikan
sehingga pemerintah
tidak perlu khawatir akan
kelangkaan pasokan
domestik. 

Info Penting

uang terhadap seluruh pemegang IUP OP/IUP OPK/PKP2B

yang tidak memenuhi kewajiban pasokan DMOnya. Adapun

denda tersebut rencananya akan diatur melalui Peraturan

Menteri Keuangan yang saat ini sedang digodok oleh BKF

Kemenkeu.

Pada pernyataan yang disampaikan dalam rapat

Kementerian ESDM merespon positif dan kabarnya akan

mempertimbangkan untuk tidak memperlakukan sanksi

tersebut selama masa pandemi. Namun beberapa hal detil,

seperti penerapan sanksi jika harga batubara bergerak naik

ke level tertentu, masih dalam pembahasan intens.

Kemenkeu juga dikabarkan merekomendasikan agar

penerapan sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan

pergerakan harga komoditas ditengah pandemi. Sehingga

kita berharap akan ada kebijakan positif dari pemerintah

terkait dengan pelaksanaan DMO 2020 tersebut
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Di tengah kondisi pasar mineral dan batubara yang sedang tidak
menentu akibat pandemi Covid-19 ini, Direktorat Jendral Minerba
tepatnya dibawah Direktorat Pembinaan Program Mineral dan
Batubara mengundang beberapa peserta untuk menghadiri Focus
Group Discussion ini, FGD (25/8) yang dipimpin oleh Samsia Gustina
selaku Kasubdit Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Mineral dan
Batubara dan menghadirkan para narasumber yang berpengalaman,
diantaranya ialah perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jendral
Mineral dan Batubara, perwakilan Direktorat Deregulasi Penanaman
Modal BKPM, dan perwakilan dari PricewaterhouseCoopers (PwC).

www.                        .org
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FGD Investasi Sektor Minerba 2020-2021

Sedangkan APBI yang diwakili oleh Hendra Sinadia
menghadiri FGD tersebut menjadi salah satu peserta.

Samsia Agustina menyampaikan bahwa concern dari
pemerintah mengadakan FGD ini adalah melihat target
yang dicanangkan Ditjen Minerba dengan keadaan
realisasi masih dinilai memiliki gap yang sangat lumayan.
Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19
mempengaruhi aktifitas pembangunan smelter dan
permintaan batubara, diproyeksinya capaian investasi mi-

neral dan batubara ditahun 2020 sebesar 61%

Maka itu, pada FGD ini pemerintah (Ditjen Minerba)
mengharapkan mendapat insight dalam rangka menyiapkan
insentif yang lebih menarik untuk mendukung hilirisasi
minerba, menyeragamkan dan menyederhanakan jenis dan
lama waktu perizinan di tingkat pusat dan daerah, dan
menyiapkan wilayah pertambangan yang akan dilelang
dengan besaran Kompensasi Data Informasi yang lebih
menarik dan kompetitif.

Webinar Pengembangan

Teknologi dalam

Mendukung Hilirisasi

Batubara
Dalam rangka memperkenalkan fasilitas sentra teknologi pengolahan dan pemanfaatan batubara, puslitbang Tekmira
menggandeng APBI-ICMA untuk bekerjasama mengadakan sosialisasi kepada perusahaan anggota pada rapat daring
yang diselenggarakan 4 Agustus 2020.

Dengan menghadirkan narasumber antara lain: Hermansyah selaku Kepala Puslitbang Tekmira, Sujatmiko selaku
Direktur Pengusahaan Batubara DJMB dan Hendra Sinadia yang mewakili Ketua Umum APBI, dimoderatori oleh Ika
Monika, Peneliti Ahli Madya Puslitbang Tekmira.

Inisiasi diselenggarakannya agenda ini adalah untuk mendukung program hilirisasi batubara. Sudah ada beberapa

produk hasil litbang yang dapat dikomersilkan, seperti gasifikasi mini batubara (gasmin) dan pembakaran siklon (cyclo

burner). Gasmin merupakan solusi penyediaan energi batubara yang pengoperasiannya lebih mudah. Selain itu,

pembakaran siklon merupakan teknologi pembakaran batubara dengan keunggulan anti slagging karena sifat turbulensi

pembakarannya.

Saat ini tekmira sedang mengerjakan pilot plant Tekmira yang dapat dikerjasamakan, antara lain: Pabrik percontohan

briket biobatubara, Pilot plant karbon aktif, Pilot plant kokas pengecoran dan Pilot plant upgrading.



dijabarkan bahwa substansi UU

minerba dikelompokan menjadi

beberapa kategori:

• Perbaikan tata kelola

pertambangan nasional

• Keberpihakan pada kepentingan

nasional

• Kepastian hukum dan

kemudahan investasi

• Pengelolaan lingkungan hidup

Adapun guna mendorong hilirisasi,

terutama di sektor batubara sendiri

bagi perusahaan yang akan habis

masa kontraknya, untuk

mendapatkan perpanjangan izin

diwajibkan melakukan investasi

proyek peningkatan nilai tambah

(PNT) di dalam negeri baik secara

sendiri atau bekerjasama dengan

pihak lain. Bentuk dan jumlah

produksi PNT batubara harus berda-

Dengan menghadirkan pembicara

antara lain: Bambang Gatot Ariyono

Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral RI; Ido Hutabarat Ketua

Indonesian Mining Association (IMA);

Rizal Kasli Ketua Umum Perhimpunan

Ahli Pertambangan Indonesia

(PERHAPI); Hendra Sinadia Direktur

Eksekutif Asosiasi Pertambangan

Batubara Indonesia (APBI) dan

dimoderatori oleh Ratih Amri

Direktur Mining and Metals Industry

Indonesia (MIND.ID) mengulik

berbagai topik terkait kepastian

hukum dan masa depan investasi

pertambangan, peluang pasar &

tantangan program hilirisasi minerba,

PP turunan dari UU Minerba hingga

kaitannya dengan sektor jasa

pertambangan.

Dalam paparannya Bambang Gatot

sarkan study kelayakan yang

dievaluasi secara transparan,

akuntabel dan independen.

Kategori program hilirisasi batu bara

ditentukan menjadi beberapa jenis,

yaitu peningkatan kadar, pembuatan

briket, kokas, pencairan atau coal

liquefaction, gasifikasi, campuran

batu bara-air atau coal slurry dan coal

water mixture, serta pembangkit

listrik mulut tambang.

Pemerintah menjanjikan pemberian

insentif non fiskal bagi pengusaha

yang mewujudkan program hilirisasi,

yaitu izin operasi selama 30 tahun

yang dijamin perpanjangan selama 10

tahun hingga usia cadangan habis,

dengan syarat tambang dan fasilitas

hilirisasi berada di satu lokasi terpadu

dan tidak terpisah.

UU Minerba dan Masa Depan

Investasi Pertambangan
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Webinar yang bertajuk “UU Minerba dan Masa Depan
Investasi Pertambangan” mengupas tentang poin-poin
pokok yang tertuang dalam payung hukum sektor
pertambangan minerba terbaru yaitu UU No. 3 tahun
2020 yang mana acara ini diselenggarakan pada 14
Agustus 2020.

Melanjutkan misi dan tanggungjawab APBI dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, kembali APBI

menyampaikan donasi yang dikumpulkan dari perusahaan anggota melalui Kementerian ESDM berupa alat-alat PCR

Detection Kit. Dalam pengujian PCR detection kit APBI menggandeng Lembaga Mikrobiologi Klinik Universitas Indonesia.

Ini merupakan tahap 2 penyaluran bantuan melalui KESDM.

Harapannya APBI beserta anggota perusahaan dapat terus turut berperan dalam pencegahan dan penanggulangan wabah

Covid-19 dengan langkah cermat dan tepat. Selanjutnya, penyaluran donasi tahap berikutnya akan segera disampaikan

melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

APBI Salurkan Detection Kit sebagai

Bantuan Penanggulangan Covid-19
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PT Kutai Energi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara,
merupakan salah satu anak perusahaan PT Toba Sejahtra. Lokasi tambang terletak di
kecamatan Loa Janan, Muara Jawa dan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur. Kegiatan explorasi di mulai pada bulan Januari 2010 sementara
kegiatan pertambangan dimulai pada bulan Mei 2013. PT Kutai Energi memiliki konsesi
tambang seluas 6.892 Ha, dengan nilai kalori batubara yang bervariasi.

Alamat : Sopo Del Tower A Lantai 23. Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10 Jakarta Selatan

Email :  support@kutaienergi.co.id / legal_ts@tobasejahtra.com

www.                        .org
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