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Pemilihan Ketua Umum

APBI-ICMA Periode 2021-2024

Pandu P. Sjahrir kembali terpilih sebagai Ketua Umum APBI-ICMA untuk
Periode 2021-2024. Pandu terpilih secara aklamasi dari 43 persetujuan
Anggota Utama yang memiliki hak pilih secara sah dan memenuhi
ketentuan. Pandu Sjahrir menjadi calon tunggal yang diusulkan oleh
Anggota Utama.

Dalam pemilihan yang berlangsung di Hotel Shangri-La (23/4)
secara hybrid, Panitia Pemilihan Ketua Umum yang terdiri dari Priyadi,
Lawrence Barki dan Herman Kasih, menetapkan Pandu Sjahrir sebagai
Ketua Umum APBI-ICMA untuk 3 tahun ke depan.

Pandu yang menjabat Ketua Umum APBI-ICMA selama 3 periode ini
menegaskan bahwa kedepan visi dan misi APBI-ICMA untuk lebih
mengedapankan Environmental, Social dan Good Governance
(ESG) menjadi kampanye utama yang diharapkan kerjasamanya dari
seluruh anggota, hal tersebut dalam upaya untuk mendukung transisi
energi.

Ia berharap dalam lanjutan kepemimpinannya, agar para anggota dapat
mendukung dan memberi masukan agar APBI-ICMA menjadi organisasi
naungan dari seluruh ekosistem industri pertambangan batubara baik
dari sisi hulu (upstream) hingga hilir (downstream).
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Sebelumnya, disampaikan laporan

pertanggung jawaban yang dipaparkan oleh

Pandu beserta jajaran Pengurus yang hadir

seperti M. Kurnia Ariawan, Hendri Tamrin

dan Haryanto Damanik. Dalam laporannya

Pandu Sjahrir menyampaikan beberapa

upaya keberhasilan (achievement) yang

dicapai yang mendukung kelancaran

pengusahaan perusahaan pertambangan

www.                        .org

batubara baik perusahaan anggota maupun non-anggota pada masa jabatan 2018-2021, seperti antara lain:

1. Terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang memberikan kepastian investasi jangka panjang bagi
pemegang PKP2B;

2. Terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja termasuk peraturan pelaksanaannya seperti antara lain
ditetapkannya limbah fly-ash bottom ash (FABA) sebagai limbah non-B3 terdaftar;

3. Terbitnya Permendag No. 40/2020 yang merupakan revisi dari Permendag 82/2017 yang pada akhirnya
memperbolehkan ekspor batubara menggunakan kapal asing dengan tonase tertentu;

4. Mengawal kebijakan DMO termasuk dihapuskannya sanksi pelaksaaan DMO 2020.

Mengenai hubungan dengan stakeholders,
APBI-ICMA sebagai mitra pemerintah terus
berkoordinasi secara intensif dengan berbagai
Kementerian/Lembaga terkait. Dalam periode
2018-2021, pengurus APBI telah bertemu
dengan Menteri ESDM, Menko
Perekonomian, Menko Marves, Menteri LHK,
Menteri Perdagangan, Kementerian Keuangan.
Serta APBI-ICMA secara intensif berkomunikasi
dan berkoordinasi dengan Pembina
kami, Dirjen Minerba beserta jajarannya.

Setelah kembali terpilih, susunan
kepengurusan APBI-ICMA akan segera dibentuk
dan langsung akan bekerja sesuai visi dan misi
yang ditetapkan. Kepengurusan baru nantinya
akan segera diumumkan.



Pertemuan ini (14/4) sebagai tindaklanjut dari surat APBI tanggal 31

Maret lalu perihal permohonan pertemuan terkait teknis penerapan

konsesi Badan Usaha Pelabuhan (“BUP”) di STS Muara Berau,

Samarinda. Pertemuan ini merupakan pertama kalinya PTB

mengundang APBI dalam pembahasan proses bisnis termasuk tarif.
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Pemerintah memaparkan beberapa tarif usulan yang sudah dikaji oleh pemerintah dalam hal ini Ditjen Minerba. Pelaku
usaha pun telah mengajukan usulan tarif royalti bagi para pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B) ketika nanti mendapatkan perpanjangan operasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia menyampaikan bahwa usulan pelaku usaha sudah disampaikan kepada
pemerintah pada November 2020 lalu. Dia mengklaim, usulan tarif royalti yang diajukan telah mempertimbangkan
kewajiban penerimaan negara yang lebih tinggi saat PKP2B diperpanjang menjadi IUPK.

Pelaku usaha mengusulkan tarif royalti progresif dengan mengacu pada index HBA. Ada empat rentang yang diusulkan.
1. Jika harga di bawah US$ 70 per ton maka tarif royalti yang dikenakan untuk domestik sebesar 14%, begitu juga untuk

ekspor.
2. Jika harga dalam rentang US$ 70-US$ 80 per ton, maka royalti untuk domestik diusulkan 14%, dan 16% untuk ekspor.
3. Saat harga US$ 80-US$ 90 per ton, royaltinya 14% untuk domestik dan 18% untuk ekspor.
4. Jika harga di atas US$ 90 per ton maka royalti untuk domestik dikenakan 14% dan 20% untuk ekspor. Artinya, tarif

untuk pasokan domestik diusulkan flat di angka 14%, sedangkan untuk ekspor berjenjang sesuai harga hingga dari
14% hingga 20%.

Selanjutnya karena masih ada perbedaan pendapat dan banyak perusahaan yang memang harus mengkaji Kembali terkait
dengan tarif royalty ini makan selanjutnya Ditjen Minerba meminta perwakilan dari APBI untuk membuat tim kecil
berisikan perwakilan beberapa perusahaan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pihak pemerintah (Ditjen Minerba)

APBI dan PT. PTB Berkoordinasi Terkait Dengan Penerapan Konsesi PT PTB 

di Terminal Alih Muat Barang (STS) Muara Berau

pulkan bahwa PTB akan

menyampaikan materi rapat &

dokumentasi teknis layanan kepada

APBI melalui surat resmi. Yang kedua

PTB sebagai pihak yang diberikan

konsesi oleh pemerintah sebagai BUP

berkewajiban memberi pemahaman

kepada seluruh shipper, termasuk

shipper anggota APBI-ICMA terkait

dengan proses bisnis pengelolaan STS

Rapat dibuka oleh PTB dengan

menayangkan profil perusahaan,

bisnis proses mengenai operasional

melalui video dan pemaparan situasi

yang terjadi sebelum dan setelah

konsesi PTB serta penjelasan

mengenai proses teknis konsesi BUP

PTB, dengan adanya konsesi dan

ditunjuknya PTB sebagai operator.

Maka dari pertemuan ini dapat disim-

di Muara Berau. Yang ketiga, dalam

pertemuan tersebut tidak terjadi

kesepakatan apapun antara APBI-

ICMA dengan pihak manapun, sesuai

dengan undangan bahwa agenda

rapat hanya pemaparan teknis

penerapan konsesi. APBI telah

menyampaikan keberatan melalui

Kementerian Perhubungan atas

proses penyusunan tarif konsensi dan

layanan jasa kepelabuhan

Pembahasan Pengaturan
Kewajiban Penerimaan Negara 
Bagi IUPK Sebagai Kelanjutan
Operasi PKP2B

Pemerintah sedang menyusun kebijakan terkait tarif

royalti batubara. (27/4) Ditjen Minerba mengundang

APBI beserta para pelaku usaha untuk membahas

terkait dengan tarif royalty batubara ini.
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Kriteria dalam PROPER mengalami perubahan

menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Pada

pertengahan Februari lalu terbit PerMen LHK Nomor 1

Tahun 2021 tentang PROPER. Dengan berlakunya PerMen

LHK baru ini maka pengembangan kriteria dalam PROPER

juga semakin luas. Terdapat beberapa penetapan baru

seperti kriteria menghitung keberlanjutan penggunaan

sumber daya alam, mengevaluasi kemungkinan perbaikan

Lingkungan dengan penilaian daur hidup LCA dan

beberapa poin lainnya. Maka itu APBI dengan FRHLBT

mengadakan webinar tentang keberhasilan PROPER ini

(8/4), dengan mengundang Lana Saria (DJMB) dan juga

pembicara kunci Sigit Reliantoro (KLHK). Acara yang di sele

nggarakan melalu platform digital ini memiliki antusias

yang sangat tinggi bagi para perusahaan & mendapatkan

ilmu baru dari apa yang disampaikan oleh Sigit. Hal ini

dipicu karena keberhasilan perusahaan dalam PROPER yang

menjadi jembatan antara perusahaan & masyarakat.

Sementara aturan yang ada mengarahkan agar pelaksanaan

tanggung jawab sosial perusahaan tepat sasaran sehingga

mendatkan hasil akhir maksimal dalam penilaian PROPER.

Webinar Mengukur Keberhasilan

PROPER Sebagai Tanggung Jawab 

Perusahaan

Diskusi Terkait LCA Dalam PROPER 

Munculnya kriteria menghitung keberlanjutan penggunaan

sumber daya alam, serta mengevaluasi kemungkinan

perbaikan Lingkungan dengan penilaian daur hidup “LCA”

,APBI mengadakan diskusi terkait LCA (20/4) dengan Sonny

Abfertiawan (Akademisi ITB). Melalui diskusi ini anggota

dapat memperoleh pemahaman yang benar mengenai LCA,

dapat merumuskan tujuan dan ruang lingkup penilaian

serta dapat melakukan inventori data untuk penilaian

khususnya untuk industri batubara.
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MEMPERKENALKAN ANGGOTA BARU APBI-ICMA

Didirikan pada 2013 dan mulai beroperasi pada 2014, Indika Energy Trading
mencari, memasok, dan memperdagangkan produk batu bara ke pasar
domestik atau seaborne. Bermitra dengan produsen batubara terkemuka di
Indonesia yang memastikan kualitas yang konsisten dan pasokan yang
berkelanjutan, Indika Energy Trading menyediakan berbagai produk batubara
dari nilai kalori tinggi hingga rendah untuk berbagai industri.

Link: http://www.apbi-icma.org/member-detail/484/pt-indika-energy-trading

Beroperasi sebagai anak perusahaan Indika Energy Tbk. fokus pada eksplorasi,
produksi dan pengolahan batubara. Indika Energy memanfaatkan sumber daya
alam Indonesia yang melimpah dengan memanfaatkan peluang yang melekat
dalam perluasan permintaan energi baik untuk pembangunan negara maupun
global.

Link:http://www.apbi-icma.org/member-detail/483/pt-indika-indonesia-
resources

Sejak didirikan pada tahun 2007, Perusahaan telah memantapkan dirinya
sebagai pemimpin pasar dalam industri trans shipment curah kering, melayani
pedagang internasional, penambang, dan pengguna akhir dengan fokus yang
kuat pada penyediaan solusi inovatif. Rocktree bekerja dengan perusahaan di
setiap tahap rantai pasokan curah kering. Ini terus mencari pendekatan inovatif
untuk membantu klien merampingkan operasi, memberikan solusi praktis dan
meningkatkan kecepatan dan keandalan pengiriman mereka.

Link:http://www.apbi-icma.org/member-detail/487/pt-pelayaran-sinar-
shipping-indonesia

PT. Pelayaran Nasional Tanjungriau Servis (PNTS) didirikan pada tahun 2007
dengan kantor pusat di Jakarta, Indonesia. Kami memiliki kantor lapangan di
Banjarmasin, Samarinda dan Muara Satui di Kalimantan. PT. PNTS Dimiliki,
Terdaftar dan Dioperasikan sebagai Perusahaan Pelayaran Domestik, lengkap
dan Berlisensi di bawah naungan Kementerian Perkapalan (SEACOM) Republik
Indonesia. PT. PNTS memiliki lisensi untuk Memiliki, Mengelola dan / atau
Mengoperasikan aset Laut dalam bentuk apapun, untuk melayani Perdagangan
Pelayaran Domestik dan Internasional di Indonesia.

Link:http://www.apbi-icma.org/member-detail/485/pt-whs-maritime-
investments

http://www.apbi-icma.org/member-detail/484/pt-indika-energy-trading
http://www.apbi-icma.org/member-detail/483/pt-indika-indonesia-resources
http://www.apbi-icma.org/member-detail/487/pt-pelayaran-sinar-shipping-indonesia
http://www.apbi-icma.org/member-detail/485/pt-whs-maritime-investments

