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INTEGRASI SISTEM DIGITALISASI 

BATUBARA - SIMBARA TERINTEGRASI

APBI menjadi asosiasi yang diikutsertakan oleh Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman & Investasi dalam rapat koordinasi pembentukan Sistem Informasi

Pengelolaan Mineral dan Batubara (SIMBARA). Rencananya sistem terpadu antar

Kementerian/Lembaga (K/L) ini akan diluncurkan pada 8 Maret 2022 sebagai

tahap awal. Para pelaku industri batubara nantinya akan menjadi objek untuk

menginput satu superset data hanya dari satu pintu yaitu SIMBARA yang dikelola

oleh INSW. Rapat persiapan peluncuran SIMBARA dilakukan marathon

sepanjang bulan Februari untuk mengecek integrasi sistem.
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Dalam rapat yang diselenggarakan secara daring (14/2) yang dipimpin Ervina selaku Komite Logistik APBI, terungkap

beberapa kendala tersebut. Namun tidak semua anggota mengalami hal yang sama. Adapula anggota APBI yang lancar

dalam mengimplementasikan Inaportnet dan tidak terkendala. Menindaklanjuti laporan anggota, Komite Marketing APBI

menindaklanjuti hal tersebut dengan permohonan sosialisasi kepada KSOP Samarinda melalui surat tertanggal 17 Februari

2022. Permasalahan dalam Inaportnet juga disampaikan dalam rapat gabungan dengan pihak Kemenko Marves (23/2) dan

pihak terkait lainnya. APBI memandang perlunya penyampaian permasalahan yang ada dikarenakan Inaportnet turut

menjadi salah satu sistem yang terintegrasi dalam SIMBARA. Menindaklanjuti permasalahan ini, APBI juga berkomunikasi

dengan pihak KSOP Samarinda dengan membuat sharing session pada awal Maret 2022. Digitalisasi di kepelabuhanan

menjadi sangat penting dalam sistem integrasi menyeluruh. Oleh karena itu, permasalahan sekecil apapun sedianya dapat

diatasi lebih dahulu agar nantinya tidak terjadi hambatan yang menyebabkan kerugian.

Dengan sistem digitalisasi ini nantinya seluruh laporan

terintegrasi dengan e-RKAB sebagai acuan dan juga

LHV, CoA, di dalam MVP milik Kementerian ESDM

yang juga terintegrasi ke sistem PNBP Online

(SIMPONI) milik Kementerian Keuangan. Data

selanjutnya akan terkirim ke Lembaga terkait untuk

kemudian diproses sesuai dengan kewenangan setiap

Lembaga. Setelah itu, hasil verifikasi akan dikirim

kembali sebagai data balikan ke SIMBARA agar dapat

dimanfaatkan pada proses berikutnya. Setelah itu K/L

akan menerima notifikasi dan mengirim data balikan

melalui satu hub per K/L.
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Mengatasi

Kendala

Inaportnet

GambarRencana Alur Fase-II

Masih berhubungan dengan sistem SIMBARA, pada tahap II nantinya SIMBARA akan

dintegrasikan sistem terpadu dengan Inaportnet milik Kementerian Perhubungan yang

merupakan sistem di wilayah kepelabuhanan. Namun sistem yang telah dijalankan pada 70

lebih pelabuhan ini ternyata belum sepenuhnya lancar pengaplikasiannya di semua pelabuhan.

Seperti di Muara Berau, Samarinda Kalimantan Timur, APBI mendapatkan laporan dari sejumlah

anggota bahwa masih adanya kendala seperti dengan sistem baru ini justru memerlukan waktu

yang lebih lama untuk mendapatkan konfirmasi persetujuan (approval) dari beberapa

stakeholder seperti Pelindo, KSOP Kelas II Samarinda dan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.
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Komite Lingkungan
Menggelar Sharing Session 
Kiat Meraih PROPER Tertinggi

Sesuai dengan catatan Kementerian
LHK capaian penghematan biaya dari
implementasi PROPER tahun 2021
hingga Rp. 102,49 triliun melalui
upaya efisiensi air dan energi,
penurunan emisi dan beban
pencemaran serta reduksi limbah B3
dan non B3. Kemudian aspek inovasi
sosial PROPER berhasil menginisiasi
dana 2,6 triliun.

Berau Coal dalam perjalanan
penghargaan PROPER Nasional tahun
2021 merupakan pencapaian terbaik
karena untuk pertama kalinya
berhasil meraih Emas untuk site Lati
dan site Sambarata, sedangkan site
Binungan mendapat peringkat Hijau.
Dalam pelaksanaannya Berau Coal
memiliki framework yang terintegrasi
dengan kaidah pertambangan yang
baik melaui beberapa layers
(leadership, planing, people, system,
technology).

Program unggulan dalam inovasi
sosial yaitu pengembangan usaha
madu hutan dengan pendampingan
usaha agar berkelanjutan. Tujuannya
selain selain mewujudkan
kemandirian warga lokal setempat
juga mengedepankan konservasi
lingkungan.

Terkait core competency dan LCA
dalam inovasi sosial pengelolaan
madu hutan, Berau Coal melakukan:
1) Pemetaan sebaran pohon madu;
2) Edukasi dan perbaikan

terkait hygiene;
3) Branding;
4) Marketing. Unsur keberhasilan

dari inovasi sosial terdiri dari
kebaruan, core competency dan
unsur ini akan berdampak pada
pemangku kepentingan dan
melahirkan local hero.

Beralih ke pengalaman PT Adaro
Indonesia yang merupakan peraih
Emas secara berturut-turut, berhasil
mempertahankan prestasinya selama
3 kali. Adapun upaya dalam
pencapaian Adaro ini didukung
dengan adanya SDM dengan tupoksi

Komite di kepengurusan APBI 2022-
2024 terus melaksanakan kegiatan
sebagai program kerja. Tidak hanya
Komite Marketing&Logistik, Komite
Lingkungan juga melanjutkan
program kerja dengan mengadakan
sharing session Program Penilaian
Peringkat Kinerja Perusahaan
(PROPER).

Hal ini sebagai upaya asosiasi agar
pertambangan batubara dapat
berkelanjutan APBI-ICMA mendorong
para anggota untuk
terus comply terhadap pengelolaan
lingkungan dan sosial, melalui komite
Lingkungan Hidup APBI-ICMA
menginisiasi acara Sharing Session
“Kiat Meraih Penilaian PROPER Secara
Maksimal” secara daring (17/02).
Forum ini menghadirkan 3
narasumber yaitu Didik Triwibowo
selaku Deputi SHE Division Head PT
Adaro Indonesia, Febriwiadi Djali
selaku General Manager System
Compliance & Environment PT Berau
Coal dan Riadi Simka Pinem selaku
Kepala Teknik Tambang PT Borneo
Indobara. Narasumber dari 3
perusahaan peraih Emas dan
Kandidat Emas 2021 ini saling berbagi
inspirasi dan motivasi menjalani
tantangan dalam penilaian PROPER.

menjalankan Research &

Development pascatambang dengan

tujuan mencari inovasi pengelolaan

lingkungan untuk peningkatan fungsi

ekologis baik aspek flora, fauna,

lingkungan. Juga diperlukan

komunikasi dan kerjasama antar

mitra kerja untuk disinergikan dengan

program comdev Adaro.

Dalam sambutannya FH Kristiono
selaku Ketua Komite Sustainability
APBI menyampaikan perlunya
tanggung jawab bersama untuk bisa
saling merangkul semua anggota
dalam pengelolaan lingkungan. “Juga
menjadi tanggung jawab kita untuk
merangkul teman-teman yang masih
mendapatkan PROPER peringkat
merah,” jelasnya.

Program unggulan eco inovasi dan
inovasi sosial Adaro mengembangkan
budidaya madu kelulut yang
terintegrasi dengan LCA dan program
santri sejahtera. Penilaian LCA/daur
hidup menjadi kunci penting dalam
PROPER 2022 ada kesinambungan
antara eco inovasi dan inovasi sosial.
“Pencapaian PROPER Emas bukan
menjadi tujuan, namun dengan
mengikuti kaidah penilaian PROPER
maka kinerja perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan melebihi
ketaatan akan terus dapat
dilaksanakan secara berkelanjutan”
ucap Didik disela pemaparan inovasi
PROPER.

Sebagai kandidat Emas 2021, pada
akhirnya PT Borneo Indobara berhasil
mendapat penghargaan PROPER
Hijau. Dalam upaya best practice /
inovasi lingkungan PROPER Hijau BIB
melakukan pemanfaatan energi
terbarukan (PLTS off grid),
pemanfaatan tanaman penghasil
bioenergi, pemanfaatan limbah dan
inovasi seperti aplikasi drawdown
hopper pada area stockpile untuk
mengurangi pemakaian alat berat dan
beberapa inovasi lingkungan lainnya.
Selain itu, inovasi sosial menuju
PROPER Emas BIB mengelola
kampung transporter yang bertujuan
menyerap tenaga kerja lokal dan
pengembangan desa dan peningkatan
kapasitas masyarakat.
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Sementara itu terkait adanya aturan tegas larangan ekspor batubara

apabila kewajiban DMO tidak terpenuhi diangkat dalam webinar

kolaborasi APBI dengan Argus.

Dalam pembukaan acara, Wakil Ketua APBI-ICMA Steven Barki

memandang pemenuhan kebutuhan batubara untuk kelistrikan nasional

perlu didukung. “Kami di Asosiasi mendukung penuh kebijakan

pemerintah tersebut, dan kami menghimbau kepada seluruh anggota

APBI-ICMA agar selalu patuh sepenuhnya, hal ini yang selalu kami

ingatkan kepada para anggota,” ujar Steven dalam sambutannya.

Diketahui pasokan batubara untuk pembangkit listrik dalam negeri pada

tahun 2021 sebesar 84% atau sekitar 112 juta ton dari total volume DMO

sebesar 133 juta ton. Harapan kedepannya jangan sampai terjadi lagi

kekurangan pasokan kebutuhan dalam negeri.
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Menghadapi Tantangan Ekspor dan Kondisi

Batubara Global

Dukungan terhadap upaya pemerintah juga dijelaskan

Rori Surya selaku Komite Marketing dalam sesi tanya

jawab. Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan seperti

mempertanyakan bagaimana reaksi dari para end user di

-sing pun dapat memahami kondisi tersebut. Perlu diakui

banyak negara-negara yang tergantung pada batubara

Indonesia. Rori juga menyampaikan bahwa pemerintah

Indonesia telah membuat kebijakan DMO terbaru untuk

menghindari terjadinya kelangkaan batubara di masa

mendatang serta aturan penerapan denda dan saksi yang

lebih fair.

Dampak Agresi Militer Rusia ke Ukraina Terhadap

Batubara

Terkait dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina, pihak Argus

belum melihat dampak yang signifkan terhadap ekspor

batubara Indonesia. Dampak bagi Rusia yaitu adanya

peluang bagi pasar batubara Amerika sehingga

menyebabkan tekanan harga pada pasokan batubara

global. Di samping itu, disinyalir China akan menghentikan

impor batubara dari Rusia. Batubara Rusia mengalami

pertumbuhan sekitar sejak 10 tahun terakhir di pasar Asia,

jika batubara ini dikeluarkan dari market maka akan terjadi

banyaknya permintaan dari pemasok di Indonesia dan

Australia, hal ini yang dapat dijadikan momentum untuk

mengisi kesenjangan.

luar negeri terha-

dap kebijakan la-

rangan ekspor

batubara, menja-

wab hal tersebut

Rori Surya meng-

ungkapkan bah-

wa hal ini memang sontak membuat para end user asing

terkejut karena implementasinya yang sangat mendadak

dan diterapkan menyeluruh termasuk kepada perusahaan

yang telah comply DMO. Namun pihaknya memberikan

penjelasan bahwa kebijakan tersebut diambil Pemerintah

Untuk menghin-

dari krisis paso-

kan di Indonesia

dan memastikan

keamanan energi

nasional,sehingga

para end user a-
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Webinar Transisi
Energi yang 
diselenggarakan
oleh Science-20

Transisi energi menjadi salah satu topik utama dalam Presidensi G20
Indonesia. APBI diundang berpartisipasi dalam acara webinar Transisi
Energi yang diselenggarakan oleh Science-20 bekerjasama dengan Energy
Transition Working Group melalui Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
(AIPI), Universitas Indonesia (UI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
dan Asian Development Bank (ADB), Kementerian ESDM. Acara webinar
yang diselenggarkan pada 17 Februari 2022 tersebut bertujuan untuk
memastikan ekosistem transisi energi yang optimal serta mensukseskan
inisiatif konkrit G20 melalui penyelenggaraan rangkaian webinar nasional.

APBI menyampaikan pandangan mengenai kesiapan industri
pertambangan di era transisi energi. APBI menegaskan kembali peran
Komoditas batubara masih menjadi sumber energi primer termurah dan
kontributor penting bagi penerimaan negara. Prospek permintaan pasar
ekspor masih cukup kuat serta peningkatan permintaan domestik dalam
mendukung ketahananan energi serta industrialisasi. Meskipun cadangan
batubara nasional serta prospek permintaan masih relatif bagus namun
untuk jangka menengah dan panjang tantangan yang dihadapi adalah
transisi energi menuju energi yang lebih bersih.

11th Liaison Officials Meeting of

the China ASEAN Mining Forum

Perhelatan 11th Liaison Officials Meeting diselenggarakan oleh China-
ASEAN Mining Forum (CAMCF) pada kesempatan ini acara
diselenggarakan secara daring (22/2). Sebagai perwakilan Indonesia,
Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif APBI menyambut baik terselenggaranya
forum ini karena dinilai penting untuk negara-negara anggota ASEAN
terlebih untuk memperkuat kerjasama dalam hal pelatihan pertambangan
serta peluang investasi. Untuk industri batubara Indonesia, China
merupakan negara tujuan ekspor batubara terbesar selama kurang lebih 6
tahun hingga saat ini. Untuk China, impor batubara termal dari Indonesia
mencapai lebih dari 50% dari total impor batubara termal China. Untuk
komoditas mineral lainnya seperti nikel dan bauksit khususnya, China juga
merupakan market terbesar bagi Indonesia. Adanya peningkatan investasi
pembangunan smelter nikel di Indonesia sejak tahun 2014 dipicu oleh
investasi dari China.

Proyek PLTU

APBI New Member

Merupakan perusahaan batubara
pemegang PKP2B Gen. II yang memiliki
premium soft coking coal. Berlokasi di 
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Address:
Gedung Tempo Scan Tower Lt. 33 Jl. HR. 
Rasuna Said Kav. 3-4 Kel. Kuningan Timur 
Kec. Setiabudi Jakarta Selatan
Phone: (021) 6684055 Ext. 245
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