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Halo Sobat Tambang,

Majalah Dunia Tambang Vol.01 pertama kalinya 
hadir mengisi kekayaaan literasi dan kebutuhan 
informasi pertambangan yang aktual dan terper-
caya.  Kali ini kami menyajikan informasi perkem-
bangan dan arah batubara Indonesia serta kegia-
tan nasional yang bergengsi.
Edisi ini kami buat tampil dengan kemasan yang 
unik dan bersahabat di mata pembaca dengan 
menghadirkan supergrafis dan konten artikel pili-
han. 

Sobat Tambang, kebahagiaan kami atas terbit-
nya majalah ini dan ungkapan rasa terima kasih 
atas dukungan dari tim dan para kontributor yang 
terlibat dalam penyelesaian majalah ini. 
Semoga kehadiran kami dapat memberikan man-
faat bagi pembaca.

-Tim Redaksi Dunia Tambang
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 Perjalanan Bangsa Indonesia cukup panjang.  HUT RI ke-75 menjadi momen penting menilai 
seluruh perjalanan bangsa ini, termasuk industri pertambangan batubara.  Tidak salah, tema yang 
dipilih 75 Merdeka, adalah “Indonesia Maju”.  Indonesia maju, disimbolkan dengan kesetaraan 
dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Menilai keberhasilan industri pertambangan 
batubara setelah 75 tahun merdeka, bukan sebatas menilai besarnya produksi nasional batubara. 
Target total produksi batubara nasional 2020, 550 juta ton, tepatkah kita sebut dan letakkan se-
bagai keberhasilan industri pertambangan yang kita impikan bersama, khususnya sebagai keber-
hasilan industri sumber daya alam (energi).
 Puncak tertinggi total produksi batubara Indonesia, terjadi di 2019, sebesar 616 juta ton. 
Bahkan sejak 2015, produksi batubara telah melampui kebijakan Rencana Umum Energi Nasion-
al (RUEN) yang membatasi produksi nasional sebesar 400 juta ton. Namun, dengan jumlah elaku 
tambang batubara, tidak mudah bagi Pemerintah melakukan pengendalian produksi batubara. 
Bahkan, di 2020, pemerintah telah berupaya membatasi sebatas 550 juta ton, dari hampir 600 juta 
ton yang diusulkan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan. 

“Menilai keberhasilan industri pertambangan
batubara setelah 75 tahun merdeka, bukan sebatas 
menilai besarnya produksi nasional batubara.”

 Namun ironis, pandemi Covid-19 telah mendorong industri pertambangan batubara 
menurun tajam. Ini membuktikan besarnya produksi batubara Indonesia, tidak mencerminkan 
kekuatan industri atas berbagai tantangan, termasuk pandemi Covid-19.
  Ini membuktikan besarnya produksi batubara Indonesia, tidak mencerminkan kekuatan in-
dustri atas berbagai tantangan, termasuk pandemi Covid-19. Pengelolaan dan pengendalian pro-
duksi nasional, yang hampir 75 % dimanfaatkan untuk mengakomodir kepentingan ekspor, ternya-
ta justru menjadi titik lemah di saat pandemi Covid-19 terjadi.  Diperkuat dari total ekspor, hampir 
50 % sebatas ke dua negara tujuan, yaitu China dan India. Meningkatkan kebutuhan batubara di 
dalam negeri, menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah. Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah 
(PNT) batubara atas keberhasilan teknologi yang berkembang saat ini, belum dapat diharapkan 
mengangkat serapan batubara di dalam negeri dalam waktu dekat.
 Perjalanan Indonesia yang telah mencapai 75 tahun, semestinya menjadi evaluasi bagaima-
na industri pertambangan batubara lebih dapat dioptimalkan. Masih banyak pekerjaan rumah 
yang harus dilakukan oleh Pemerintah, termasuk menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) atas UU 
no. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Tanpa sikap te-
gas dalam mengelola dan mengendalikan produksi batubara, termasuk sikap dalam memperjelas 
PNT, dapat dipastikan industri pertambangan batubara akan menjauh dari amanah konstitusi
negeri ini.
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PANDEMI MEMUKUL INDUSTRI

 Pandemi Covid-19 telah memukul ekonomi 
hampir semua negara di berbagai belahan dun-
ia, tidak terkecuali Indonesia. Dampak pandemi 
Covid-19 begitu kuat dan luas. Bahkan, beber-
apa ekonom menyebut pandemi yang terjadi 
saat ini, sebagai gabungan krisis finansial 2008 
(subprime mortagage), Great Depression (1930) 
dan pandemi flu Spanyol (1918).
 Ancaman bagi industri pertambangan 
batubara, telah diprediksi jauh sebelumnya di 
awal pandemi terjadi. Tapi hampir semua pelaku 
pertambangan batubara, tidak membayangkan 
bahwa indeks harga batubara internasional sam-
pai menyentuh level USD 50 per ton, atau dapat 
diproyeksi di bawah USD 50 per ton. 
 Dampak pademi corona atas industri per-
tambangan disikapi berbagai negara dengan 
langkah yang berbeda-beda.  Amerika, sekali-
pun melakukan langkah lockdown. Tambang ba-
tubara dinilai sebagai essential business ehingga 
aktivitas operasi dan ekspor tetap dapat dilaku-
kan. Afrika Selatan yang melakukan lockdown di 
bulan Maret, tetap memprioritaskan aktifitas per-
tambangan sebatas tujuan pasokan untuk kebu-
tuhan dalam negeri.
Mengingat ekspor dinilai bukan hal yang esensi, 
sehingga lebih dipertimbangkan sebagai case 
by case, termasuk menghentikan sementara  op-
erasi pelabuhan Richard Bay Terminal.  
India, mempertegas langkah lockdown dengan 
cepat. Akibatnya, beberapa coal import termi-
nal me nyatakan declare force majeure. 
Hanyalah Australia, yang bisnis pertambangan 
berjalan business as usual. 

Namun perusahaan tetap mengatur agar 
tidak terjadi hubungan kontak langsung an-
tara pekerja tambang dengan penduduk 
setempat, untuk menjaga dan mengerem 
penyebaran Covid-19. 
Industri pertambangan Indonesia pun tidak 
dapat menghidarkan dampak Covid-19.
Bahkan,  Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM), telah memperingat-
kan agar perusahaan tambang tidak memu-
tus hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi 
Covid-19.  Dengan tegas, ESDM meminta se-
bagian pekerja tambang dapat bekerja dari 
rumah atau Work From Home (WFH). 
 Protokol kesehatan Covid-19, harus 
dilaksanakan oleh seluruh industri pertam-
bangan. Langkah ESDM mempertegas agar 
perusahaan tambang tidak melakukan PHK, 
diakui sebagai antisipasi langkah tepat yang 
perlu diapresiasi.  Mengingat, ESDM bukan 
sebatas memberikan saran tidak melaku-
kan PHK, namun berupaya memberikan 
berbagai usulan stimulus financial kepada 
industri pertambangan melalui Kementerian 
Keuangan. Untuk batubara, salah satunya 
diusulkan dengan tidak diberlakukan denda 
penalti Domestic Market Obligation (DMO) 
selama pandemi Covid-19 terjadi.
 Kondisi industri pertambangan ba-
tubara, yang berjalan relatif normal di kuar-
tal I-2020, ternyata meleset di kuartal II dan 
bahkan III di 2020. Menurunnya volume impor 
batubara, terutama dari Cina dan India, tel-
ah menekan harga batubara sedemikian ta-
jam.  Kondisi kelebihan pasokan tidak dapat 
dihindarkan. Akibatnya, harga batubara ter-
tekan dalam ke level USD 50 per MT. 
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 Protokol kesehatan Covid-19, harus dilaksanakan oleh seluruh industri pertamban-
gan. Langkah ESDM mempertegas agar perusahaan tambang tidak melakukan PHK, 
diakui sebagai antisipasi langkah tepat yang perlu diapresiasi.  Mengingat, ESDM bukan 
sebatas memberikan saran tidak melakukan PHK, namun berupaya memberikan berbagai 
usulan stimulus financial kepada industri pertambangan melalui Kementerian Keuangan. 
Untuk batubara, salah satunya diusulkan dengan tidak diberlakukan denda penalti Do-
mestic Market Obligation (DMO) selama pandemi Covid-19 terjadi.
Kondisi industri pertambangan batubara, yang berjalan relatif normal di kuartal I-2020, 
ternyata meleset di kuartal II dan bahkan III di 2020. Menurunnya volume impor batubara, 
terutama dari Cina dan India, telah menekan harga batubara sedemikian tajam.  Kondisi 
kelebihan pasokan tidak dapat dihindarkan. Akibatnya, harga batubara tertekan dalam 
ke level USD 50 per MT. 
 Cina dengan cukup cepat memperbaiki industri manufaktur di dalam negeri, bah-
kan indeks PMI Manufaktur Indek mampu melampui 50 % (ekspansi) di Mei 2020 dari sebel-
umnya 40.30 % (kontraksi) di Februari 2020. Berbeda dengan India, yang saat Agustus baru 
mampu terangkat di atas 50 %. Namun demikian, kembalinya PMI Manufaktur Index di atas 
50 %, tidak lantas menaikkan impor batubara ke dua negara ini. China, lebih mempriori-
taskan batubara dari produksi di dalam negeri untuk mengandalkan kebutuhan batubara 
dalam menggerakkan sektor energinya. Demikian juga India, lebih berhitung untuk men-
goptimalkan stockpile batubara yang dimiliki serta terus berupaya memperbesar produksi 
batubara nasionalnya. 
Tidak dapat dihindarkan, akibat kebijakan ke dua negara importir terbesar batubara In-
donesia, harga batubara terus tertekan tajam sampai minggu pertama September 2020. 
Bahkan, penambang batubara dengan kualitas rendah (di bawah 4.200 kcal/kg), harus 
lebih berjuang melakukan berbagai efisiensi, mengingat harga batubara yang diperoleh 
sama dengan biaya penambangan atau bahkan di bawah biaya penambangan. 
Dengan kondisi seperti saat ini, dan apalagi tidak mudah meramalkan kapan pandemi 
Covid-19 berakhir, semestinya menjadi pekerjaan rumah bersama antara pelaku tambang 
dan Pemerintah 

“Kondisi industri pertambangan batubara, 
yang berjalan relatif normal di kuartal I-2020, 
ternyata meleset di kuartal II dan bahkan III di 
2020.”
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KEMANA ARAH BATUBARA SEMESTINYA 

 Harus diakui Indonesia telah terjebak kesalahan dalam tata kelola pertambangan ba-
tubara selama ini. Ribuan perizinan yang muncul akibat kebutuhan pasar ekspor di 2008-an, 
menjadi kesalahan yang harus diperbaiki. Bukan saja menjadi kesalahan Pemerintah Pusat, 
namun juga Pemerintah Daerah yang terjebak atas euforia otonomi daerah dan upaya mem-
perbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 Upaya serius ESDM dalam mengembalikan tata kelola agar sesuai trek industri tambang 
yang berbasis good mining practice, perlu diapresiasi. Amanah UU baru yang menarik periji-
nan ke Pemerintah Pusat, bukan sebagai pekerjaan yang mudah akibat jumlah  perijinan legal 
yang cukup banyak, pasar ekspor batubara yang telah terbatas dan harga yang tidak secer-
ah sebelum pandemi Covid-19 terjadi. 
 Mengatur ulang kehidupan dunia baru akibat pandemi, juga harus dilakukan di sektor 
industri pertambangan batubara. Bukan sebatas stimulus fiskal dan non fiskal dalam menye-
lamatkan industri di saat pandemi. Pekerjaan rumah harus dibuat secara terstruktur dan agen-
da yang jelas untuk mengembalikan industri pertambangan batubara pada visi panjang bah-
wa batubara sebagai non-renewable energy, sehingga batubara harus lebih didorong lebih 
sebagai energi dibandingkan sebatas sebagai komoditas ekspor. 
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 Proposional besarnya ekspor (termasuk sebaran negara pasar ekspor), dan serapan 
di dalam negeri harus menjadi koreksi ke depan.  Economic booster harus lebih diutamakan 
dan diletakkan di atas semangat meletakkan batubara sebatas kepentingan sebagai reve-
nue driver. 
Langkah pertama yang harus dilakukan dengan detail oleh ESDM, adalah melakukan pe-
metaan detail pada skala korporasi. Kepemilikan tambang dan perizinan, kualitas batubara, 
potensi pasar, kondisi penambangan, kondisi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan komu-
nitas sekitar tambang, kondisi infrastruktur tambang, posisi pasar ekspor dan domestik dalam 
jangka panjang. Hal ini harus menjadi langkah pemetaan  awal, sebelum Pemerintah dapat 
menetapkan batasan produksi nasional dalam RUEN, sekaligus menghindari emosi daerah 
akibat ditariknya ijin ke Pemerintah Pusat. 
Akhirnya, hanya dengan memiliki visi panjang pengelolaan sumber daya alam yang jelas 
dan tegas, yang akan dapat mengembalikan tujuan agar optimalisasi pengelolaan industri 
pertambangan batubara lebih bermuara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, 
sesuai dengan amanah konstitusi. 

“Bukan sebatas stimulus 
fiskal dan non fiskal dalam 
menyelamatkan industri di 
saat pandemi. Pekerjaan 
rumah harus dibuat secara 
terstruktur dan agenda 
yang jelas untuk mengem-
balikan industri pertam-
bangan batubara pada visi 
panjang bahwa batuba-
ra sebagai non-renewable 
energy..”



Nasib Batubara di tahun 
2050, Siapkah Para Pelaku 
UsahaPertambangan?
Kapan Batubara Masih Dibutuhkan
Indonesia Sebagai Penopang Energi?

duniatambang.co.id – Batubara merupakan komoditi 
yang selalu dianggap seksi untuk diperbincangkan para 
pelaku industri pertambangan. Hal-hal yang sering diper-
debatkan meliputi kenapa harga batubara bisa naik-turun 
secara drastis, berapa total cadangan, bahkan sampai 
kapan batubara masih dibutuhkan dalam menopang en-
ergi Indonesia. 
 Tim Dunia Tambang melakukan riset dari data open-
source yang tersedia dari beberapa publikasi, laporan 
tahunan, dan regulasi yang dikeluarkan oleh beberapa 
instansi pemerintah ataupun lembaga NGO yang fokus 
dalam membahas komoditi tersebut.
Para pelaku industri pertambangan mungkin bisa bernafas 
lega lantaran batubara masih mengisi seperempat kebu-
tuhan energi nasional hingga tahun 2050 sesuai data bau-
ran energi yang dikeluarkan oleh Dewan Energi Nasional 
(DEN). Tetapi hal tersebut tidak semata-mata bisa menjadi 
klaim valid tentang kondisi energi di masa depan.

Penulis :Hazred Umar Fathan





 Beberapa hal yang membuat batubara terancam adalah persiapan pemerintah Indonesia 
untuk menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan. Terdapat beberapa pemban-
gunan PLTU yang sedang ditunda pengerjaannya untuk mengevaluasi dan memaksimalkan poten-
si energi listrik. Jonan mantan Menteri ESDM dalam acara Perayaan Hari Listrik Nasional (9/10/2019) 
menginformasikan, bahwa sejumlah negara berkomitmen untuk tidak menggunakan PLTU pada 
2050 untuk mengurangi polusi udara. Namun, Indonesia belum mengambil sikap tegas mengenai 
hal tersebut.

Hingga saat ini, Indonesia mempunyai program untuk pembangunan 35 PLTU yang tersebar di 
Jawa dan Sumatera. Jonan menambahkan, bila ingin melakukan pembangunan PLTU hanya 
diizinkan pada area yang berada dekat tambang, yaitu Mulut Tambang.
Sebenarnya, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batubara membuat peran batubara 
di Indonesia lebih terasa. Hal tersebut tercatat dengan meningkatnya produksi batubara untuk 
kebutuhan dalam negeri setiap tahunnya. Pemerintah berencana meningkatkan DMO hingga 
155 juta ton pada tahun 2020.

BAURAN ENERGI 

Source: Data Bauran Energi oleh Dewan Energi Nasional (DEN), 

Sumber: Dokumen APBI-ICMA dalam acara FGD: Kebijakan DMO 
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 Kebijakan peningkatan nilai tambah ba-
tubara seharusnya menjadi solusi untuk bisa 
meningkatkan nilai jual dari batubara, seperti 
yang tertuang dalam beberapa peraturan di-
antaranya PP No. 77 tahun 2014, Pasal 94 ayat 1 
tentang gasifikasi batubara (Coal Gasification), 
pembuatan kokas (Cokes Making), serta Permen 
ESDM No 25 tahun 2018 Pasal 16 yang menjelas-
kan tentang proses pencairan batubara (Coal 
Liquifaction), peningkatan mutu batubara (Coal 
Upgrading), Coal Slurry/ coal water mixture, dan 
pembuatan bricket batubara (coal briquetting). 

Di sisi lain, tim Dunia Tambang sempat melalukan 
wawancara dengan Singgih Widagdo (Ketua In-
donesian Mining & Energy Forum), dimana pem-
bahasan yang dilakukan adalah “Pada 2050, 
apakah batubara masih Eksis???” 
>>>klik video disini
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https://www.youtube.com/watch?v=G-QH48D3IQs&feature=youtu.be&ab_channel=DuniaTambang


DATA HARGA BATUBARA ACUAN (HBA) 2015 – 2019

 Harga Batubara Acuan pada satu tahun terakhir menunjukkan pola menurun dari awal 
tahun 2019, banyak perusahaan batubara mulai berfikir untuk memaksimalkan hilirisasi batubara 
menjadi beberapa produk yang memiliki nilai jual tinggi.
Dalam kurun lima tahun terakhir, harga batubara terendah terjadi pada Februari 2016 yang 
menyentuh hingga US $ 50.9, sedangkan harga tertinggi terjadi pada Agustus 2018 mencapai US 
$ 107.83. 
Kondisi pasang-surut harga batubara tidak bisa merefleksikan secara pasti bagaimana kondisi ba-
tubara di masa yang akan datang. Ditambah lagi, rencana Eropa yang akan menarik diri dari 
penggunaan batubara.
Baca Juga:  “Waduh Eropa Stop Investasi Pada Energi Fosil”

RATA-RATA PRODUKSI BATUBARA

 Dalam kurun waktu lima tahun tera-
khir, produksi batubara tahunan di Indonesia 
memiliki pola yang relatif sama. Berdasarkan 
data yang diperoleh dari situs Ditjen Minerba, 
MODI, produksi tertinggi dalam lima tahun 
terakhir terjadi para tahun 2018 yaitu menca-
pai 557.77 juta ton. Sedangkan terendah ter-
jadi pada tahun 2016, 456.17 juta ton, terjadi 
akibat China yang merupakan negara kon-
sumen batubara Indonesia mengalami per-
lambatan pertumbuhan ekonomi, ditambah 
lagi terjadi over supply yang terlalu tinggi di 
pasar internasional. 
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 Dengan rata-rata produksi 486 juta 
ton setiap tahunnya, cadangan Indonesia 
diprediksi akan habis pada 2101. Angka fan-
tatis menunjukkan cadangan batubara di In-
donesia masih sangat menjanjikan, tetapi hal 
tersebut tidak bisa berjalan begitu saja. Masih 
banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ke-
berlangsungan produksi batubara di Indone-
sia. 
Pertimbangan batubara tidak bisa memiliki 
umur yang sangat panjang adalah isu yang 
berkaitan dengan lingkungan, emisi buang, 
serta buruknya kualitas udara yang dihasilkan-

SUMBERDAYA DAN CADANGAN
BATUBARA

https://duniatambang.co.id/Berita/read/398/Waduh-Eropa-Stop-Investasi-Pada-Energi-Fosil


pada sekitar mulut tambang, dan mengancam 
masyarakat yang tinggal dekat dengan aktivi-
tas pertambangan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 
laporan Badan Geologi tahun 2018, kualitas 
batubara di Indonesia secara umum berada 
pada tingkat low rank coal, dengan persen-
tase sebesar 59%. Cadangan yang cukup besar 
berkisar 39,89 milyar ton seharusnya bisa men-
jadikan Indonesia negara yang mandiri dalam 
hal pengolahan energi. Kemudian, tren yang 
terjadi pada lima tahun terakhir juga menun-
jukkan hal yang menarik dalam investasi dalam 
bidang eksplorasi. Biaya pengembangan ek-
splorasi terus meningkat dan hal tersebut bisa 
mengindikasikan ada
nya kebutuhan kepada para pengusaha indus-
tri untuk bisa meningkatkan cadangan dengan 
melakukan pengembangan di area baru.

“Cadangan yang 
cukup besar berk-
isar 39,89 milyar 
ton seharusnya bisa 
menjadikan 
Indonesia negara 
yang mandiri dalam 
hal pengolahan 
energi.”

Gambar X. Sumberdaya dan cadangan batubara

berdasarkan laporan Badan Geologi, 2018
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Gambar 3. Prediksi produksi batubara yang akan berlangsung dalam 5 tahun kedepan

 Merujuk data yang dikeluarkan oleh wood mackenzie tahun 2020-2024, analisis pasar ke-
butuhan batubara dalam negeri, rekonsiliasi Ditjen Minerba (RUPTL PLN 2019-2028, dan Data End 
user lainnya), setiap tahunnya produksi batubara akan meningkat. Setiap tahunnya memiliki pen-
ingkatan berkisar 1-2%, sedangkan lompatan produksi diprediksi paling tinggi terjadi pada tahun 
2020 yaitu hingga 17,7% yaitu 595,5 juta yang sebelumnya hanya 489,73 jt ton.

 Sedangkan, pada rentang empat tahun ke depannya kenaikan hanya berkisar  3–13 juta ton 
tiap tahunnya. Dengan mempertimbangkan harga batubara yang sulit naik, Pemerintah perlu 
melakukan strategi yang tepat guna dalam menghadapi lesunya komoditi batubara yang bisa 
memberikan dampak baik bagi para pelaku emiten batubara
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Dari beberapa pembahasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diperoleh:

Dalam 30 tahun kedepan, batubara masih dapat menjadi komoditi yang menjanjikan dan memiliki 

nilai jual;

Peningkatan kebutuhan DMO seharusnya bisa menjadi salah satu alternatif untuk memaksimalkan 

hilirisasi dan bisa menekan ongkos dari pengiriman material;

Harga batubara dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif dan hal tersebut akan berdampak 

pada efisiensi dari biaya produksi yang akan dilakukan;

Pemerintah melalui Ditjen Minerba harus bisa mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang bisa 

meningkatkan gairah para pelaku usaha, yang harapannya bisa menjaga kuantitas produksi yang 

telah direncanakan;

Jumlah produksi yang terus meningkat harus bisa diimbangi dengan kebutuhan yang yang sesuai 

sehingga bisa mengoptimalkan komoditi batubara.
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Industri Pertambangan
Batubara Indonesia 
Memasuki Sinyal Merah?

duniatambang.co.id - Industri pertambangan cukup tertekan sejak penyebaran 
pandemi Covid-19 menyebar luas hampir ke seluruh negara, termasuk ke Indo-
nesia. Selain Covid-19, indikator pelemahan komoditas batubara disebabkan 
oleh penurunan harga batubara, tuntutan pengelolaan lingkungan dan tang-
gung jawab sosial, isu pemanasan global, hilirisasi batubara, serta terhentinya 
minat lembaga pembiayaan untuk mendukung industri ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan In-
donesia (PERHAPI) Rizal Kasli dalam rilisnya yang menyikapi kondisi aktual industri 
tambang batubara dalam negeri. Rizal menyampaikan bahwa Indonesia harus 
cepat mengambil langkah antisipatif agar batubara tetap menjadi penopang 
pertumbuhan ekonomi dan juga salah satu industri yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

 “Indonesia masih sangat membutuhkan batubara. Selain sumber energi 
nasional yang murah, juga sebagai solusi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. 
Permasalahan di sektor ini harus disikapi secara positif agar dapat memberikan 
kontribusi optimal bagi bangsa dan negara,” ungkap Rizal dalam rilisnya.
Rizal mengungkapkan, PERHAPI pada usianya yang ke–30 akan mengadakan 
konferensi yang  mengangkat tema “Save Indonesia Coal (SIC)” guna mencari 
solusi terbaik bagi sektor industri tambang batubara.   
 

PRESS RELEASE PERHAPI
“RED ALERT INDONESIAN COAL MINING INDUSTRY”
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 Batubara tidak boleh lagi dianggap sekadar penyumbang devisa, tapi harus lebih 
dari itu. Batubara harus menjadi sumber ketahanan energi dan katalis pembangunan se-
cara berkelanjutan. Pengelolaan batubara harus mempertimbangkan masa depan ener-
gi bangsa dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta kemanfaatan bagi mas-
yarakat.
 
 Untuk itu, PERHAPI yang menaungi 6.232 profesional pertambangan di Indonesia 
akan melaksanakan Indonesian Coal Conference 5th dengan tema Utama Save Indone-
sia Coal (SIC) secara virtual di Jakarta pada 11-18 September 2020. Indonesian Coal Con-
ference terakhir kali diselenggarakan pada tahun 2011.
“PERHAPI akan membuat rumusan penyelesaian terbaik dari sisi regulasi maupun bisnis. 
Batubara sebagai sumber daya alam tidak terbarukan diharapkan dapat memberikan 
nilai tambah bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kes-
ejahteraan rakyat secara berkeadilan,” tambah Rizal.

 Sampai dengan Juli 2020, produksi batubara Indonesia mencapai 271.35 jt ton, 49% 
dari rencana produksi berdasarkan persetujuan RKAB awal sebesar 550 juta ton. Angka ini 
12% lebih rendah dari 2019 dengan produksi 616 juta ton. Selain penurunan produksi, harga 
batubara juga tergerus sampai ke level US$50 per ton. Harga batubara kemungkinan bisa 
tergerus lagi atau mengalami stagnasi di level $ 50-an jika tidak dilakukan pengendalian 
produksi secara nasional.
“Jika kondisi ini berlangsung terus, berbagai dampak negatif akan muncul. Penurunan pro-
duksi dan melemahnya harga akan membuat penerimaan negara turun, potensi PHK di 
sektor pertambangan, dan juga lesuhnya ekonomi di daerah pertambangan. Namun yang 
paling mengkhawatirkan adalah turunnya cadangan batubara nasional dan rendahnya 
upaya pencarian cadangan baru atau eksplorasi. Semua ini harus cepat dirumuskan solusi 
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Industri Pertambangan Batubara
di Indonesia dalam Keadaan 

Survival Mode
Oleh: Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara 

 Pandemi Covid-19 menghantam sektor industri pertambangan batubara. Meski-
pun aktivitas produksi sejauh ini relatif berjalan normal, akan tetapi lemahnya permintaan 
batubara mendorong kejatuhan harga yang menyentuh level terendah dalam 10 tahun 
terakhir ini.
Kondisi saat ini bahkan dirasakan lebih berat dibandingkan waktu era harga komoditas 
yang rendah di 2013-2016 atau saat krisis ekonomi 1998 dan 2008. Pada situasi ini semua 
produsen batubara dalam kondisi survival mode (mode bertahan hidup), berjuang agar 
dapat melewati krisis ini. Agar perusahaan bisa melalui masa sulit ini, selain berharap akan 
membaiknya harga, tentu penambang juga perlu uluran tangan dukungan pemerintah.
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SURVIVAL MODE

 Kondisi survival mode adalah realita yang dihadapi produsen batubara dilapangan saat ini. 
Istilah survival mode itu sendiri, seperti diterjemahkan di Wikipedia, adalah  “mode bertahan hidup, 
atau mode gerombolan, yaitu mode yang dikenal dalam gim video dimana pemain harus terus 
bermain selama mungkin tanpa mati dalam sesi yang tidak terputus, sementara gim ini menghad-
irkan gelombang tantangan yang semakin sulit”. Situasi yang dihadapi penambang di lapangan 
memang menggambarkan hal tersebut dimana gelombang tantangan yang dihadapi perusa-
haan akan semakin sulit dan semakin tidak menentu akibat Pandemi Covid-19.
Secara global, menurut kajian APBI, sekitar separuh dari pemasok batubara dunia mengalami ker-
ugian di level harga saat ini. Indonesia berada pada urutan ketiga negara paling terdampak den-
gan perkiraan sekitar 52% pemasok yang mengalami kerugian. Sementara yang terparah dialami 
oleh Kolombia 83% disusul Rusia 61%. Harga Batubara Acuan (HBA) Agustus 2020 di level $ 50/ton 
(untuk batubara kalori 6322 Kcal/kg GAR) menyamai harga di Februari 2016 yang merupakan level 
terendah dalam 5 tahun terakhir. Bahkan ada kekhawatiran harga bisa terjerumus dibawah $ 50/
ton. 
 Bagi sebagian penambang yang memproduksi batubara kalori 4200 Kcal/Kg GAR, harga 
jual Free-on-Board (FoB) bahkan sudah berada dibawah level $26-27, level harga menurut kon-
sensus agar bisa  break event. Dengan kondisi seperti ini lebih dari separuh dari produksi batubara 
nasional sudah di level minus mengingat produksi batubara nasional kita sebagian besar di kalori 
4500 Kcal/Kg GAR kebawah. Dampak yang signifikan juga dialami oleh para penambang  yang 
sahamnya listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut beberapa kajian, diperkirakan keuntungan 
emiten batubara di IDX anjlok 25%-50%. Dampak tersebut mengkhawatirkan karena hampir 70% 
batubara nasional diproduksi dari perusahaan emiten batubara.
 Strategi perusahaan agar bisa bertahan adalah dengan melakukan efisiensI secara ketat. 
Bagi penambang skala besar yang juga memproduksi batubara kalori menengah dan tinggi tentu 
memiliki economic of scale sehingga masih bisa sedikit “bernapas” untuk bertahan. Akan tetapi 
bagi yang produsen skala kecil tentu dihadapkan pada pilihan sulit. Bagi seluruh produsen tentu 
yang paling prioritas adalah bagaimana kewajiban keuangan perpajakan ke negara tetap di-
taati. Selain itu perusahaan juga berupaya mempertahankan tenaga kerjanya sedapat mungkin 
tidak melakukan PHK terhadap karyawan serta tetap melaksanakan komitmen terhadap pember-
dayaan dan pengembangan masyarakat sekitar tambang.
Dalam melakukan efisiensi, produsen terpaksa  menurunkan nisbah kupas (stripping ratio) atau 
disingkat S/R dari rencana penambangan mereka. Dengan mengurangi S/R perusahaan dapat 
melakukan penghematan dari biaya pemindahan pengupasan batuan penutup overburden yang 
merupakan komponen terbesar dari biaya produksi. Akan tetapi, jika opsi penurunan S/R diambil, 
hal ini akan berdampak pada berkurangnya cadangan batubara yang dapat ditambang  dan ini 
berpengaruh terhadap konservasi cadangan yang mana negara juga akan dirugikan.
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KETIDAK PASTIAN MASIH MEMBAYANGI

 Prospek penguatan harga komoditas ke depan masih diliputi aspek ketidakpastian 
akibat Pandemi. Harga komoditas yang menunjukkan trend penurunan harga sejak awal 
kuartal (Q)-2 masih mengkhawatirkan. Semua indeks komoditas batubara menunjukkan 
pelemahan yang terus berlanjut. Lemahnya harga komoditas akibat kondisi kelebihan 
pasokan (oversupply) di lapangan dimana demand terus melemah sementara dari sisi 
produksi relatif masih kuat meski output berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. IHS 
Markit salah satu lembaga internasional ternama memproyeksikan koreksi demand ba-
tubara termal pasca Covid-19 sekitar 87 juta ton. 
 Porsi terbesar koreksi demand  adalah dari Tiongkok dan India, dua negara importir 
terbesar batubara termal dunia sekaligus juga negara produsen batubara terbesar dun-
ia. Selain itu, penurunan permintaan batubara termal tercatat dari negara-negara Asia 
Timur lainnya seperti Korea, Jepang, Taiwan juga punya pengaruh besar. Sementara itu di 
Asia Tenggara demand dari Filipina yang 80% impornya dari Indonesia juga terkoreksi aki-
bat kebijakan lockdown pemerintah setempat untuk menekan penyebaran virus corona 

 Industri berharap permintaan akan menguat di sisa Q-3 ini serta lebih membaik di 
Q-4 seiring dengan akan masuknya masa musim dingin dimana secara tradisional permint-
aan akan batubara umumnya meningkat disaat memasuki masa musim dingin. Namun, 
dalam situasi Pandemi ini ketidakpastian masih membayang terutama kemungkinan bisa 
merebaknya serangan kedua (2nd wave) Covid-19. Sebenarnya dalam situasi normal 
peningkatan impor umumnya terkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi atau pemuli-
han ekonomi negara-negara importir. Dengan mulai pulihnya perekonomian dibebera-
pa negara di Asia Timur, ada harapan akan adanya dorongan  terhadap peningkatan 
impor batubara. 
yang memberatkan pelaku usaha. Relaksasi (sementara) kebijakan skema pembayaran 
royalti serta penghapusan penerapan sanksi atas pemenuhan DMO seperti yang diseru-
kan oleh pelaku usaha perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Dengan adanya relak-
sasi kebijakan tersebut paling tidak beban keuangan perusahaan yang sedang bleeding 
masih bisa sedikit tertolong. 

“Lemahnya harga komoditas akibat kondisi 
kelebihan pasokan (oversupply) di lapangan 

dimana demand terus melemah sementara dari 
sisi produksi relatif masih kuat meski output 

berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.”
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 Namun sayangnya, untuk kasus di Tiongkok,  asumsi di atas belum berlaku paling tidak hing-
ga pertengahan Q-3 2020 ini. Membaiknya indikator perekonomian Tiongkok seperti yang terlihat 
di pertumbuhan positif growth 3.2% di Q-2 serta purchasing manager index (PMI) di level 51 semes-
tinya berperan positif bagi impor. Indikator positif diharapkan mendorong pertumbuhan energi 
negara ekonomi terbesar kedua dunia yang masih bergantung terhadap batubara untuk mening-
katkan impor. Akan tetapi, kenyataan dilapangan impor dari Tiongkok masih melemah. Hal ini 
disebabkan oleh kecukupan stockpile batubara mereka (surplus) pada masa awal kebijakan lock-
down di Q-1 serta output domestik mereka yang menguat. 

 Oleh karena itu, harapan akan penguatan harga juga ditentukan seberapa cepat pemu-
lihan ekonomi serta kebijakan relaksasi impor dari negara-negara importir batubara khususnya 
Tiongkok dan India. Sebagai negara produsen batubara terbesar di dunia, baik India maupun 
Tiongkok juga sangat berkepentingan untuk menjaga kinerja industri batubara nasional mereka 
termasuk memastikan agar harga jual energi mereka lebih terjangkau.

 Dengan kondisi survival mode seperti ini, peran pemerintah sangat diharapkan. Masih tingginya 
faktor ketidakpastian dengan Pandemi Covid-19, berharap akan relaksasi impor batubara khusus-
nya dari Tiongkok dan India tentu bukanlah sebuah satu-satunya solusi. Yang diperlukan segera 
adalah dukungan pemerintah khususnya dalam bentuk relaksasi beberapa kebijakan yang mem-
beratkan pelaku usaha. Relaksasi (sementara) kebijakan skema pembayaran royalti serta peng-
hapusan penerapan sanksi atas pemenuhan DMO seperti yang diserukan oleh pelaku usaha perlu 
dipertimbangkan oleh pemerintah. Dengan adanya relaksasi kebijakan tersebut paling tidak be-
ban keuangan perusahaan yang sedang bleeding masih bisa sedikit tertolong. 
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duniatambang.co.id - 
Kursi Direktur Jenderal Mineral 
dan Batubara (Dirjen Minerba) 
Kementerian ESDM kosong se-
jak Bambang Gatot Ariyono 
memasuki masa purna bakti 
pada Mei 2020 lalu. 
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Sebelumnya, Kementerian ESDM telah berhasil memilih enam nama untuk menjadi kandi-
dat calon Dirjen Minerba.
Dari enam kandidat tersebut, Ridwan Djamaluddin menjadi kandidat terpilih mengisi kursi 
Dirjen Minerba. Nama Ridwan memang sudah tidak asing lagi di dunia pertambangan, 
lantaran ia aktif berkecimpung di organisasi dan berperan dalam industri pertambangan. 
Tak heran jika nama Ridwan dipilih menduduki kursi Dirjen Minerba.
 Menteri ESDM Arifin Tasrif resmi melantik Ridwan Djamaluddin sebagai Direktur Jen-
deral Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Miner-
al, Senin (10/08/20) di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.
Pelantikan Dirjen Minerba ini banyak mendapatkan ucapan selamat baik dari asosiasi per-
tambangan seperti Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Perhimpunan Ahli Per-
tambangan Indonesia (Perhapi). Selain itu, Ridwan juga mendapatkan selamat melalui 
karangan bunga dari Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas.
Ridwan mengaku ada banyak tugas dan hal-hal yang akan beliau garap setelah resmi 
menjabat sebagai Dirjen Minerba. Termasuk perpanjangan kontrak PKP2B, hilirisasi, dan 
investasi di bidang pertambangan.

 Ridwan akan melakukan reformasi dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan 
di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM.
Sebelum menjadi Dirjen Minerba, Ridwan merupakan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruk-
tur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2015-
2020. Ridwan berperan menjadi unsur pelaksana tugas dan fungsi Kemenko bidang Ke-
maritiman terkait isu di bidang infrastruktur, berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. 

 Pria kelahiran Bangka, 24 Maret 1963 tersebut menempuh pendidikan Jurusan Teknik 
Geologi ITB pada 1982. Setelah kuliah, beliau mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
dan teknokrat di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Kemudian pada tahun 1991-1993, dia mengambil gelar Master di Belanda dan pada tahun 
1995-1999 meneruskan gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) di Texas A&M University, Amerika 
Serikat, Jurusan Geology/Earth Science.
Sebelum menjadi Deputi di Kemenko Marves, Ridwan sempat menjabat sebagai Deputi 
Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi pada tahun 2010-2015. Pada masa tersebut, Ridwan mengembangkan teknolo-
gi penginderaan jarak jauh, tsunami dan memegang rekor muri untuk ekspedisi laut.
Ridwan pun aktif dalam beberapa organisasi yaitu Ikatan Ahli Kebencanaan, Ikatan Sar-
jana Oseanologi, Persatuan Insinyur Indonesia, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Masyarakat 
Penginderaan Jauh Indonesia.
 
Penulis : Mayang Sari
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Selama satu tahun ini nikel mengalami 
kenaikan “pamor” dengan meningkatn-
ya harga HMA dari nikel. Berkembangnya 
harga nikel diprakarsai salah satunya den-
gan meningkatnya penggunaan EV atau 
electrical vehicle.

33% realisasi pembangunan
smelter tahun 2019 telah selesai

Menempati urutan ke-6 di Indonesia, cadangan 
nikel Indonesia sebagian besar berada
di Sulawesi.

Pemerintah memutus-
kan untuk menghenti-
kan ekspor bijih nikel.

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) mencatat terdapat :

Produksi Kapasitas baterai ion
lithium akan meningkat sebesar
521% pada tahun 2020.

Cadangan mineral nikel di Indonesia

sumber : 2014 Society of Economic Geologists, inc. Economic 
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 Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa melihat benda-benda seperti hp 
yang selalu kita genggam, komputer yang selalu kita tatapi layarnya, mobil yang 
kita pakai, video game yang kita mainkan, dan lain-lain. Hampir semua hal yang 
kita lakukan dikehidupan sehari-hari merupakan hasil dari proses yang kompleks, 
salah satunya oleh automasi. Automasi telah menjadi hal yang krusial bagi ma-
nusia.
Automasi akan merubah muka industri ke depannya dan diprediksikan akan 
menjadi prioritas utama dari industri-industri ke depan khususnya pertambangan. 
Automasi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan keefisiensian da-
lam produksi, meningkatkan costumer and employee experience, dan mening-
katkan kompetitifitas dari perusahaan tersebut.

Untuk menunjang automasi 
pada tahun 2020 akan ada
50 Bn koneksi di dunia

 Automasi memiliki target untuk merombak 
sektor secara fisik untuk meningkatkan efisiensi op-
erasional industri. Menurut peneliti, pengembangan 
automasi memiliki potensi terbesar pada sektor non 
fisik industri. Sektor non fisik meliputi proses pengum-
pulan dan analisis data. Automasi non fisik industri 
mendorong pengembangan digitalisasi di industri.

Meningkatnya koneksi data internet menunjang 
pengolahan data yang ada meningkatnya pen-
golahan data, penyimpanan data juga diperlukan 
melalui komputasi dan algoritma, machine learning 
dapat melakukan  pengolahan dan penyimpanan 
data secara-
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deep learning memiliki performa lebih baik 
dibandingkan dengan algoritma konvensional

 Dalam implementasinya automasi 
dapat digunakan industri dalam berbagai 
pekerjaan yang kompleks. Dari instalasi, in-
tegrasi, dan maintenance, procurement, 
dan management. 
Dalam beberapa kasus, implementasi au-
tomasi digunakan untuk melakukan analisis 
marketing dan penjualan industri. Salah satu 
metode dalam penggunaan automasi da-
lam marketing dan penjualan adalah salah 
satunya dengan menggunakan Machine 
Learning untuk analisis pasar.

 Machine Learning merupakan taha-
pan lanjut dari automasi dalam industri 
masa kini. Konsep Machine Learning dalam 
pengaplikasiannya adalah “mengajarkan” 
mesin untuk melakukan pekerjaan yang 
mengulang-ngulang dengan memperhati-
kan kondisi-kondisi tertentu dalam melaku-
kan suatu pekerjaan.

 Berdasarkan hierarki, dalam kon-
sepnya machine learning merupakan ba-
gian dari Artificial Intelligence (AI). Dari ma-
chine learning terdapat sub divisi lain yaitu 
Deep Leaning. Deep learning merupakan 
hubungan network yang memiliki kemam-
puan untuk mempelajari tanpa bantuan 
data yang tidak terstruktur atau tidak diberi 
petunjuk.

 Deep Learning merupakan kunci 
teknologi dibelakang driverless cars, voice 
control, dan hand-free speakers. Model 
deep learning dapat melakukan tugas kla-
sifikasi dengan tingkat akurasi pekerjaan 
yang bisa melebihi keakurasian manusia.

Pengembangan Deep Learning dapat 
membuka beberapa potensi-potensi in-
dustri di masa depan. Implementasi Deep 
Learning di perindustrian dapat membawa 
industri ke tingkat automasi lebih lanjut.

semenjak 1992 cost untuk komputasi terus menerus 
menerun, hal ini merupakan bendera hijau bagi industri 
untuk mengembangkan automasi lebih lanjut

Penulis : Faris Primayudha
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 duniatambang.co.id - Perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 dalam 
10 tahun terakhir ini memberikan dampak positif pada beberapa sektor industri strategis, 
termasuk industri pertambangan. Sisi efisiensi, efektivitas dan prinsip keberlanjutan dapat 
ditingkatkan secara masif dalam operasional dan bisnis. Hal ini yang mendorong Holding 
Industri Pertambangan MIND ID dan para anggotanya – PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, 
PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah Tbk menggelar “MIND ID Hack-
athon 2020”.
 MIND ID Hackathon 2020 yang mengusung tema “Future of Indonesian Mining and 
Technology: Solution and Innovation” adalah ajang hackathon pertama di Indonesia yang 
mengusung tema industri pertambangan.
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 Ajang ini bertujuan untuk mencari ide dan inovasi dalam mengatasi permasalahan-per-
masalahan yang dihadapi oleh Operasi Bisnis pertambangan MIND ID.
 Ratih Amri, SVP Mining and Minerals Industry Institute MIND ID mengatakan, “Salah 
satu mandat MIND ID adalah menjadi perusahaan kelas dunia. Salah salah satu cara yang 
kami lakukan adalah mencari dan mengembangkan inovasi di industri tambang dari te-
knologi 4.0.”
Para pemenang MIND ID Hackathon 2020 akan mendapatkan dukungan pendanaan 
sampai dengan Rp500 juta maksimal yang dapat digunakan untuk pengembangan ide 
atau inovasi hingga menghasilkan produk piranti lunak.

 MIND  ID  Hackathon  2020  ini  terdiri  dari  enam  subtema  yaitu  Exploration,  Mining  
Operation,  Plant  and Processing, Asset Management, Sustainable Mining Development, 
dan Safety Technology.
Ajang ini dapat diikuti oleh peserta dari beragam latar belakang pendidikan dengan 
ketentuan diantaranya jumlah anggota tim minimal 3 (tiga) orang, maksimal 5 (lima) 
orang, masing-masing tim terdiri dari Hustler (Konseptor), Hipster (Desainer), dan Hacker 
(Programmer), dan setiap peserta dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) ide pada tahap 
administrasi dan registrasi.
 Pendaftaran dibuka pada 10 Agustus sampai 14 September 2020. Pengumuman 
seleksi akan diumumkan pada tanggal 13 Oktober 2020, serta seleksi kedua pada 14 Ok-
tober-25 Oktober 2020 dan pengumuman seleksi kedua pada 11  November  2020. Lalu  
dilanjutkan dengan rangkaian terakhir  lomba yaitu  presentasi pada  24-27 November dan 
pengumuman pemenang pada 27 November 2020.
MIND ID Hackathon 2020 merupakan ajang lomba hackathon yang berhubungan den-
gan industri pertambangan pada sektor hulu hingga hilir, yang diinisiasi oleh MIND ID dan 
berkolaborasi bersama Dunia Tambang (duniatambang.co.id).




