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Acara ulang tahun ke 30 yang dirayakan pada 27/11/2019, bertempat di Sopo
Del Tower diawali dengan acara Seminar pada pukul 15.00 - 17.30, dengan
tema “Prospects Export of Indonesian Coal Mining Industry”.

Pembicara yang memberikan paparannya ialah Sujatmiko selaku Direktur
Pembinaan Pengusahaan Batubara DJMB yang membahas tentang tantangan
terhadap perindustrian batubara saat ini, Eko Fabriyana selaku Kasubdit
Sistem Pembiayaan dan Pembayaran Ditfas Ekspor yang membahas terkait
dengan aturan penggunaan kapal nasional, sementara Rajif Biswas selaku
Executive Director & Asia-Pacific Chief Economist, IHS Markit memberikan
paparan terkait dengan outlook batubara baik di Indonesia maupun secara
global.
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“Outstanding 
Contribution in Coal 
Mining Industry 2019” 
kategori Akademisi 

Nama Prof. Irwandy Arif adalah sudah
tidak asing lagi di dunia
pertambangan minerba karena
dedikasinya yang tinggi dalam setiap
aktifitas, baik di akademisi maupun di
dunia praktisi pertambangan.

Di tahun 2013 bersama beberapa
rekan, Prof. Irwandy membentuk
Lembaga think-tank Indonesian
Mining Institute (IMI) dimana beliau
sebagai Ketua dan co-founder

Berbagai penghargaan diterima
Prof.Irwandy antara lain sebagai
Penghargaan Dosen Teladan III ITB
tahun 1983, Piagam Penghargaan
Lencana Pengabdian 35 Tahun pada
tahun 2015, Piagam Penghargaan
Karya Inovasi pada tahun 2016 &
terakhir diangkat sebagai staf khusus
Menteri ESDM untuk bidang
percepatan tata kelola minerba.

Sebagai bentuk penghormatan atas
semua jasa Prof.Irwandy Arif bagi
dunia pertambangan di Indonesia,
maka APBI menganugerahkan
award “ Outstanding Contribution in
Coal Mining Industry 2019” dari
kategori akademisi.

“Life Time 
Achievement Award” 
Kepada Alm. Bapak 
Soetaryo Sigit

Alm. Soetaryo Sigit adalah salah satu
tokoh terpenting dalam sejarah
pertambangan umum di tanah air.
Sebagai salah satu perancang UU
Pertambangan di tahun 1967 yang
melahirkan sistem KK dan PKP2B.

Setelah memasuki masa purnabakti,
antara lain, dia berkarya sebagai
penasihat bagi Indonesian Mining
Association (IMA), serta Indonesian
Coal Mining Association (APBI).

Salah satu terobosan yang dilakukan
oleh Pak Sigit yang sampai saat ini
masih berlaku adalah tarif royalti
untuk PKP2B sebesar 13.5%. Tarif
tersebut muncul dari tarik menarik
antara kepentingan investor yang
ingin berinvestasi di sektor batubara
tetapi tidak ada yang bersedia
menerima kontrak bagi hasil yang
ditawarkan oleh pemerintah saat itu.

Sebagai bentuk penghormatan atas
semua jasa Pak Sigit bagi
pertambangan Indonesia, maka APBI
menganugerahkan penghargaan ‘Life
Time Achievement’ kepada alm.
Soetaryo Sigit, yang dalam hal ini
diterima oleh keluarga almarhum.

“Outstanding 
Contribution in Coal 
Mining Industry 2019” 
kategori Mining Expert

Milawarma adalah salah contoh
sukses profesional ahli pertambangan
Indonesia. Memulai karir di industri
pertambangan batubara pada tahun
1995-1996 di PT.Bukit Asam Tbk
sebagai Head of Long Term Mine
Planning Unit. Karirnya terus melejit,
tahun 2003-2006 Milawarma
mendapat kepercayaan sebagai
Sekertaris Perusahaan tersebut,
kemudian meningkat menjadi
Direktur Operasi Produksi tahun
2006-2011 dan akhirnya pada tahun
2011-2016 Milawarma mendapat
amanah menjadi Direktur Utama PT.
Bukit Asam Tbk.

Saat ini Milawarma juga aktif di
sejumlah organisasi termasuk IMA,
PERHAPI dan sebagai anggota Dewan
Penasehat APBI saat ini. Selain itu,
beliau juga menjadi salah satu
komisaris di PT Timah Tbk.

Sebagai bentuk penghormatan atas
semua jasa Pak Milawarma bagi
dunia pertambangan di Indonesia,
maka APBI menganugerahkan “
Outstanding Contribution in Coal
Mining Industry 2019” dari kategori
mining professional.
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Setelah itu acara dilanjutkan kembali dengan reception night dimana dalam acara tersebut selain dihibur oleh para artis
yang terkenal seperti Cak Lontong selaku MC dan Galabby selaku penyanyi dalam acara tersbut, APBI memberikan 3
penghargaan. Penghargaan pertama dengan oemberian “Life Time Achievement Award”, yang kedua dan ketiga ialah
“Outstanding Contribution in Coal Mining Industry 2019” baik kepada akademisi dan mining professional.
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Usulan Kebijakan DMO 

Tahun 2020

Direktorat Jenderal Minerba mengadakan rapat
terkait rencana denda yang diterapkan terkait DMO
untuk kebutuhan listrik dalam negeri. Dalam
penyampaiannya (6/11) di Sentul, Cecep Mochamad
Yasin sebagai Kasubdit Perencanaan Produksi dan
Pemanfaatan Minerba menyampaikan bahwa
kemungkinan harga jual batubara untuk PLN
berdasarkan Kepmen ESDN No. 1395/2018 akan

tetap berlanjut dan Cecep menyampaikan sejumlah opsi jika perusahaan tidak
memenuhi kuota DMO sebesar 25%.
Opsi ini digulirkan berdasar kondisi yang ada. Adapun usulan perbaikan yang
ditawarkan oleh minerba ialah Untuk yang tidak mensupply

DMO atau yang tidak memenuhi
kuota DMO akan melakukan
transfer kuota atau dikenai
denda sebesar $2/ton untuk
kalori <4000 Gar, $2,5/ton untuk
kalori ≥ 4200 – 5000 Gar, dan 
$3/ton untuk kalori 5000 Gar..

Adapun reward atau pemberian
insentif terhadap sejumlah
volume kelebihan DMO untuk
PLN (>25%). Besaran insentif
yang diberikan ialah sebesar
$2/ton untuk kalori <4000 Gar, 
$2,5/ton untuk kalori ≥ 4200 –
5000 Gar, dan $3/ton untuk
kalori 5000 Gar.

Info Penting
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1. Persentase sebesar 25% dari rencana produksi yang disetujui;
2. Adanya penambahan daftar perusahaan yang sudah berkontrak dengan PLN

(volume dan kalori batubaranya) dan penambahan sanksi berupa pengurangan
produksi tahun berikutnya bagi yang melanggar kontrak tersebut;

3. Pengenaan sanksi administrative bagi perusahaan yang tidak bisa memenuhi
kewajiban DMO dengan tarif bervariasi sesuai kualitas batubaranya;

4. Pembayaran denda disetor ke Bank Pemerintah atas nama Direktur Jenderal
Mineral dan Batubara qq Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral atau melalui akun BLU agar bisa digunakan untuk pemberian
insentif;

5. Pemberian insentif bagi perusahaan yang memiliki kelebihan kewajiban
terhadap PLN denga tarif yang bervariasi sesuai kualitas batubaranya

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang diselenggarakan di Sentul Bogor
(6/11). APBI yang diwakili oleh Komite Marketing dan perwakilan beberapa
perusahaan (Nyoman Oka, Nattasya, Marsudi, Herlan Siagian, Thomas) bertemu
dengan Cecep Mochamad Yasin untuk menyampaikan beberapa masukan
secara verbal terlebih dahulu di Direktorat Jemdral Minerba (12/11) dan
berdiskusi terkait pandangan Pemerintah khususnya EDSM.

1. Meminta agar HBA Khusus dikembalikan dengan mengikuti harga pasar/ HBA normal, hal ini dipertimbangkan
karena munculnya Permen ESDM no. 19/2019 yang mencantumkan bahwa tarif adjustment listrik sudah mengikut
sertakan harga patokan batubara.

2. Meminta agar sanksi yang diterapkan oleh ESDM terkait dengan tidak terpenuhinya DMO yang berupa denda
diperhitungkan kembal karena pertimbangan APBI adalah banyak perusahaan yang lebih memilih untuk membayar
denda dibandingkan memenuhi DMO dan lagi buyer “meminta” harga yang negotiable, begitupun dengan reward
yang ditawarkan oleh pemerintah.

3. APBI meminta kepastian terkait dengan kebijakan pemerintah yang konsisten. Seperti sanksi 4x DMO yang
diterapkan tidak berjalan dengan konsisten bahkan perusahaan yang tidak memenuhi DMO pun tetap diberikan
produksi dan dipersilahkan untuk mengajukan kenaikan produksi di Q3 ini.

Maka itu ESDM menampung segala masukan yang diberikan APBI dan APBI untuk sudah mengirimkan surat secara formal
kepada pihak ESDM pusat maupun Minerba terkait dengan usulan DMO di tahun 2020. Untuk isu HBA khusus, Minerba
mengharapkan APBI agar memberikan suatu kajiannya agar bisa menjadi pertimbangan.
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Dalam data yang disampaikan 
oleh pemerintah, ekspor 
batubara RI ke RRT di tahun 
2018 yang lalu bernilai sekitar 
US$ 7 miliar ton dengan 
volume sekitar 125 juta M/T 
atau sekitar 26 persen dari 
ekspor batubara RI. Dari sisi 
RRT, impor dari RI mencakup 
sekitar 40 persen dari total 
impor negeri Tirai Bambu
tersebut

Info Penting
kerjasama dengan China Coal Transport & Distribution Association (CCTDA) yang juga
bagian dari China National Coal Association (CNCA), di acara pembukaan CCIS.
Kerjasama dengan CCTDA tersebut juga salah satu bentuk implementasi dari MoU yang
di tandatangani oleh APBI dan CNCA di Jakarta 24 Mei 2019 yang lalu. MoU APBI
dengan CCTDA berlaku selama 1 tahun yang bertujuan untuk saling tukar menukar
informasi, kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua asosiasi dalam kerangka
peningkatan kerjasama kedua negara tersebut.

Selain dari asosiasi hadir juga wakil dari pemerintah seperti Dubes RI untuk PRC, H.E.
Bapak Djauhari Oratmangun, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag,
Bapak Doddy Edward, Konjen RI untuk Shanghai, dan para Konjen dari negara-negara
eksportir batubara besar dunia seperti Australia, Rusia, dan Mongolia.
Dubes RI dan Dirjen PEN yang menjadi keynote speaker dalam acara tersebut
mengapresiasi kerjasama APBI dengan CNCA dalam mendukung penguatan kerjasama
ekonomi kedua negara dan dianggap sebagai kerangka kerja penting untuk kerjasama
yang lebih lanjut nantinya.

Partisipasi APBI Dalam Acara 
China Coal Import Summit (CCIS) 
2019, di Shanghai, China
Sebagai bagian dari program APBI untuk mendukung upaya
pemerintah dalam mendorong peningkatan ekspor dan
investasi, maka APBI berpartisipasi secara aktif di China
Coal Import Summit (CCIS) 2019. CCIS yang diselenggarakan
oleh China National Coal Association (CNCA) merupakan
salah satu side event dari 2nd China International Import
Expo (CIIE) di selenggarakan di National Exhibition
Convention Center, Shanghai (9/11).
Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia, mewakili Ketua
Umum APBI menandatangi Memorandum of Understanding
(MoU)

CCIS 2019 berlangsung selama setengah hari dan dihadiri oleh kurang lebih 400 peserta, diharapkan bisa menjadi
platform komunikasi untuk mempromosikan lingkungan bisnis yang menampilkan kesetaraan dan saling menguntungkan
industri batubara dari berbagai negara.

Selain itu, pihak CNCA dan CCTDA juga meluncurkan CICI (China Import Coal Index) yang nantinya diharapkan dapat
memberikan arahan terhadap harga pasar batubara global di penghujung acara CCIS 2019.

Setelah MoU signing antara APBI dan CCTDA, beberapa
perusahaan anggota APBI seperti Adaro dan Indika Energy, Bayan
Group, dll juga menandatangani kontrak penjualan batubara
dengan counterpart dari China untuk tahun 2020.
Penandatanganan kerjasama antara perusahaan eksportir
batubara Indonesia dengan trader dari RRT menunjukkan masih
tingginya demand batubara Indonesia di RRT.
Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan dari pihak CCTDA
(Yang Xianfeng - Director), APBI (Hendra Sinadia – Direktur
Eksekutif), wakil dari Yancoal, Australia (Marc – GM of Marketing
Department), Mongolia (Naranbaatar – Presiden dari Glogex), dan
IHS Markit (John Howland - Head of Coal). Masing-masing dari
perwakilan ini menyampaikan analisa tren dan pengembangan di
industri batubara.
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Hanya saja, APBI tidak memilih opsi
opsi yang ditawarkan oleh Minerba.
Pertimbangan APBI adalah pada
pelaksanaan program cetak biru
sesuai dengan Kepmen ESDM
1824/2018 menjadi hal yang paling
utama. Selain itu orientasi dengan
keberhasilan program PPM harus
menjadi tujuan utama agar PPM
tepat sasaran menuju masyarakat
madani. Jika PPM dipatok
berdasarkan formulasi tertentu,
maka kewajiban yang semula adalah
tanggung jawab sosial juga berubah
menjadi tanggung jawab keuangan.

Paparan yang diberikan APBI juga
melihat kondisi yang ada saat ini.
Beban perusahaan selayaknya juga
menjadi pertimbangan.

Direktorat Jenderal Minerba kembali
menggelar diskusi terkait formulasi
biaya PPM. Diskusi yang gelar di
Surabaya, Jawa Timur (15/11) ini
merupakan diskusi lanjutan untuk
meminta masukan formula biaya
PPM. Ada lebih dari 40 perwakilan
perusahaan yang datang untuk
berdiskusi. Pihak Minerba yang
diwakili Kasubdit Hubungan
Komersial Batubara, Ai Rukhiyat.

APBI yang diwakili Deputi Direktur
Executive Gita Mahyarani
menegaskan bahwa APBI mendukung
kegiatan Minerba dalam penerapan
PPM. Terlebih dalam pelaksanaan 8
program yang tertuang dalam aturan
mengenai PPM berdasarkan cetak
biru.

opsi-opsi tentang 
penetapan formula 
biaya PPM yang 
ditetapkan Minerba. 
Adapun 3 opsi 
tersebut adalah biaya 
PPM ditetapkan 2% 
dari EBT, 2 % dari 
EBITDA, Dan opsi 
terakhir 1,5% biaya 
PPM dan 0,5 biaya 
CSR.

Info Penting

Formula Biaya  PPM  kembali  Mengemuka

Tak hanya itu, biaya yang dikeluarkan
untuk PPM sering kali terkoreksi
dalam pembiayaan pajak. Pihak
Minerba pun menyetujui bahwa
keberhasilan program menjadi tujuan
utama. Hanya saja Minerba
membutuhkan metode penghitungan
maupun batas yang layak bagi tiap
perusahaan dalam penerapan PPM
tersebut. Biaya hingga keberhasilan
dan jalannya PPM dapat ditelaah
melalui mekanisme RKAB.
Kekhawatiran jika dana PPM dipatok
berdasarkan besaran tertentu akan
membuat masyarakat justru
menghitung biaya lebih dahulu.
Padahal cetak biru yang seharusnya
disusun bersifat bottom up atau
melihat keperluan masyarakat
berdasarkan social mapping
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Katadata Forum Insight Center 
Forum

Demi mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih baik di
Indonesia, Katadata Insight Center berkolaborasi dengan
Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) menggelar
forum diskusi bertajuk “Iklim Investasi dan Daya Saing Investasi
Batu Bara Indonesia", pada (20/11).

Hadir pada forum diskusi tersebut Direktur Jenderal
Pertambangan Batu Bara dan Mineral, Kementerian Energi, dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, Ketua
ESDM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sammy Hamzah,
Direktur Ekseskutif APBI Hendra Sinadia, dan Direktur Riset Core
Indonesia Piter Abdullah.
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Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPP) dibawah
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar
Focus Group Discussion (FGD) membahas kebijakan Carbon
Pricing di Menara Peninsula, Jakarta (18/11).
Acara ini dibuka oleh Ir. Ruandha Agung Sugadirman, Dirjen
Pengendalian Perubahan Iklim.

Dellotte Indonesia mengadakan acara Deloitte Energy & Resources Seminar
2019 pda tanggal 6 November 2019. Pada acara yang diadakan di kantor
Deloitte ini mengundang beberapa narasumeber yang berkompeten di
sektor energi, APBI Bersama dengan IPA (Indonesian Petroleum Association)
diundang untuk memberkian sambutan kunci untuk acara ini.
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Direktorat Jendral Minerba dibawah Direktorat Pembinaan Program
Minerba mengadakan pertemuan pada tanggal 1 November 2019
dengan agenda membahas penyusunan mekanisme rantai pasok
batubara dalam negeri (DMO). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh
Muhammad Wafid selaku Direktur Pembinaan Program Minerba dan
didampingi oleh Dedi Supriyanto selaku Kasi Pemanfaatan Minerba.

Sebagai kelanjutan dari penyaluran bantuan dana Peduli APBI ke

Palu, pada hari Kamis 7/11 2019, Suharsono wakil dari sekretariat

APBI melakukan survei lokasi penyaluran bantuan pembangunan

mesjid yang berlokasi di desa Beka, Kabupaten Sigi, Sulawesi

Tengah. Lokasi ini berjarak sekitar 16 km dari Bandar Udara

Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu. Pada kesempatan survei lokasi tim

APBI dipandu oleh tim Rumah Zakat yang merupakan mitra APBI

dalam penyaluran bantuan.

Lebih lanjut wakil dari sekretariat APBI melakukan survei lokasi

penyaluran bantuan untuk renovasi SMPN 20, Sigi Sulawesi Tengah

yang berlokasi di jalan trans Palu Bangga desa Beka, kecamatan

Marawola Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Lokasi ini berjarak

sekitar 15 km dari Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu.
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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 APBI-ICMA
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Segenap Pengurus APBI-ICMA Mengucapkan Terimakasih Kepada Sponsor 
Yang Sudah Mendukung Keberlangsungan Acara Ulang Tahun ke 30 APBI

Platinum Sponsor

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Bronze Sponsors


