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Coaltrans Asia 2022 kembali digelar di Nusa Dua Bali, setelah terakhir kalinya
event batubara ini diselenggarakan dua tahun lalu. Selama pandemi, ajang yang
menjadi pertemuan para pelaku usaha dan unsur pendukung industri batubara,
hanya digelar secara daring. Tentunya, setelah dua tahun absen
diselenggarakan fisik, Coaltrans tahun ini menarik minat pengunjung. Ada lebih
dari 1100 partisipan yang hadir di Coaltrans Asia ini. Tentunya tahun ini pun
tema besar dari Coaltrans Asia mempunyai misi global dalam upaya
pengurangan jejak karbon untuk mencapai net zero emission di tahun 2060
sesuai dengan hasil dari COP 26 di Glasgow-Scotland tahun 2021.

Staf Khusus Menteri ESDM, Prof Irwandy Arif hadir sebagai pembicara kunci,
mewakili Menteri ESDM, Arifin Tasrif. Dalam penyampaiannya, Pemerintah
telah menyusun peta jalan untuk pelaksanaan transisi energi Indonesia dengan
berbagai strategi. Salah satu langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah
yaitu Indonesia berhasil mengembangkan pembangkit energi yang
menggunakan energi terbarukan (solar, hidro, air, geothermal, yang juga
termasuk hidrogen dan nuklir) dengan total daya 708 GW.

Peta jalan yang telah disusun oleh Pemerintah pun dirancang untuk 30 tahun
kedepan dengan kapasitas yang akan terus bertambah pada 2030 diikuti
dengan tidak adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
batubara. Penggunaan PLTU batubara pun direncanakan akan berakhir pada
2058. Selain itu Pemerintah juga memiliki rencana untuk mempensiunkan dini
PLTU yang didukung oleh lembaga pembiayaan internasional.

Sepenggal Catatan Coaltrans Asia 2022 : 
Batubara di Era Transisi Energi
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Sementara itu, Septian Hario Seto selaku Kementerian Koordinator Maritim dan
Investasi yang juga merupakan pembicara kunci agenda ini menyampaikan terkait
Transisi Energi. Ia menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan transisi, tidak hanya
negara-negara maju yang bisa dan dapat memulai langkah tersebut, tetapi Indonesia
juga bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Seto meyakini apabila Indonesia memiliki
rencana nyata yang terancang dengan baik, Indonesia bisa mencapai target transisi
energi.

Dalam pelaksanaannya pun Indonesia juga sudah berupaya melakukan berbagai
langkah untuk mengurangi emisi karbon. Salah satunya adalah kunjungan ke Jepang
untuk melihat bagaimana penggunaan pembangkit listrik dengan menggunakan
cara co-firing yang dicampurkan dengan blue amonia sebesar 20%. Hal ini berkaitan
dengan negara berkembang memerlukan arahan yang nyata juga signifikan, terutama
dalam pendanaan dan teknologi. Dengan begitu kegiatan dekarbonisasi bagi negara
berkembang dapat berjalan beriringan dan cepat.

Transisi energi yang akan dilaksanakan oleh Indonesia terbagi menjadi dua bagian
yang terdiri dari dekarbonisasi energi campuran seperti memensiunkan dini PLTU,
CCUS dan co-firing pembangkit listrik energi fosil. Yang kedua yaitu peralihan dari
bahan bakar fosil ke listrik. Pemerintah tidak akan mengorbankan ekonomi
pertumbuhan untuk mengurangi emisi demi tercapainya transisi energi, oleh karena
itu setiap penggantian PLTU perlu mempertimbangkan efisiensi biaya dan dampak
penggantian beban dasar.

Dengan demikian maka peran batubara di Indonesia masih mendominasi untuk
kepentingan dalam negeri. Terkait dengan program BLU batubara pun akan
direncanakan akan terlaksana pada Januari 2023, yang juga akan didorong dalam
implementasinya agar dipercepat berkaitan dengan adanya disparitas antara HPB dan
harga aktual pasar. Pemerintah pun terbuka dalam pelaksanaan diskusi untuk
memecahkan masalah tersebut.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk., Arsal Ismail pun ikut serta berpartisipasi dalam
agenda ini. Ia menyampaikan dalam opening remarksnya ia mengambil
tema Sustainable Transformation Towards Energy Security & Circular Economy. Sesuai
dengan prinsip dari perusahaan tersebut yaitu Explore Natural Resources to Create
Civilization, Prosperity and Brighter Future, Sustainable transformation in accordance.
PTBA mengutamakan proses penambangan yang memiliki nilai ekonomi yang serta
mengadaptasi transisi energi.

Di tengah maraknya isu geopolitik yang terjadi di dunia, PTBA mampu
mengoptimalkan produksi batubara yang dihasilkannya. Dari total sumber daya yang
dimiliki PTBA sebanyak 5,8 miliar ton, mereka menargetkan 3,05 miliar ton sebagai ca-
dangan yang mereka punya. Bersamaan dengan hal tersebut, mereka juga menjalankan transisi energi yang diaplikasikan
melalui banyak cara antara lain pengembanagn teknologi panel surya, transisi penggunaan batubara ke DME, dan tentunya
kegiatan reklamasi juga rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan oleh PTBA untuk mendukung program Net Zero Emission yang
dicanangkan pemerintah.

APBI-ICMA yang selama ini selalu berpartisipasi sebagai co-host turut ambil bagian. Sekretaris Jenderal APBI-ICMA,
Haryanto Damanik yang menggantikan Ketua Umum APBI, Pandu Sjahrir, menyampaikan pandangan APBI dalam
menghadapi tantangan batubara ke depan termasuk permasalahan disparitas harga, sampai dengan menghadapi
tantangan transisi energi.

Haryanto pun menyampaikan bahwa tidak dapat dipungkiri saat ini kepentingan akan batubara dunia juga sedang
melonjak, bahkan beberapa negara di benua eropa kembali menghidupkan beberapa PLTU nya akibat penghentian impor
gas mereka dari Rusia. Hal ini diakibatkan karena dampak invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina.
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Indonesian Mining Industry and 
Government Panel

Coaltrans menghadirkan sejumlah
pembicara baik dari Pemerintahan
maupun pelaku industri usaha
pertambangan batubara. Pada hari
pertama menghadirkan para
narasumber yang mengisi panel
diskusi “Indonesian Mining Industry
and Government Panel”.

Diskusi ini dimoderatori oleh Hendra
Sinadia selaku Executive Director
APBI-ICMA, dengan para narasumber
yaitu Dr. Lana Saria selaku Direktur
Pembinaan Pengusahaan Batubara,
Jusnan Ruslan selaku Direktur PT.
Indo Tambangraya Megah Tbk, Nicko
Albart selaku Expert Staff to Business
Development PTBA dan Rori Surya
selaku Head of Marketing PT. Berau
Coal.

Lana Saria menyampaikan terkait
adanya peningkatan permintaan
batubara dari Eropa terhadap
pasokan alternatif.

Menurutnya fenomena tersebut
merupakan hal yang langka
mengingat sebelumnya belum pernah
terjadi, hal tersebut salah satunya
diakibatkan oleh invasi Rusia
terhadap Ukraina yang menimbulkan
geopolitik.

negeri pun sedikit disinggung dalam
pembicaraan ini. Dimana menurut
apa yang disampaikan oleh Lana Saria
bahwa BLU ini memang sudah
memasuki tahap finalisasi untuk
membuat Perpres sebagai dasar
hukum BLU ini.

Topik Perizinan Lingkungan pun tak
luput ikut dibahas dalam panel ini.
Pelaku usaha mengaku terkendala
untuk mendapatkan perizinan
tersebut. Menanggapi hal tersebut,
Lana Saria menjelaskan bahwa saat ini
Pemerintah mengupayakan perizinan
tersebut dapat berjalan tanpa
kendala untuk mendukung iklim
investasi yang lebih menjanjikan.

Tidak hanya terkait dengan topik
bagaimana berkembangnya industri
batubara saat ini, panel ini juga
membicarakan perhatian yang khusus
terhadap lingkungan. Perhatian
khusus tersebut mengarah kepada
pelaksanaan transisi energi. Para
perusahaan pun saat ini mendukung
adanya NZE yang diusungkan oleh
Pemerintah untuk memenuhi Paris
Agreement. Salah satunya adalah
PTBA yang juga mendukung adanya
pendanaan bagi perusahaan yang
melakukan transisi energi ke energi
yang terbarukan.
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APBI telah mengirmkan surat secara
resmi ke Direktur Pembinaan
Pengusahaan Batubara terkait dengan
usulan perubahan penyusun HBA sejak
April 2022.
Saat ini komite Hukum dan Pajak serta
Marketing APBI sedang melakuka
pembahasan internal terkait isu ini.

Info Penting

PTBA pun mengalami dampak dari
fenomena tersebut. Dijelaskan oleh
Nicko Albert, bahwa terjadi
peningkatan produksi yang signifikan.
Namun banyak pengusaha yang
menilai fenomena ini masih
terkendala akan hart dual yang
diakibatkan perbedaan antara Harga
Batubara Acuan (HBA) dengan harga
jual di pasaran saat ini.

Isu mengenai formulasi HBA menjadi
salah satu isu yang dibahas Rori Surya
dan Jusnan, mereka bahwa perlu
adanya revisi HBA untuk bisa
mengacu terhadap harga pasar di
Indonesia, karena HPB saat ini
memiliki disparitas yang sangat jauh
dibandingkan harga indeks Australia
yang merupakan 50% penyusun
indeks HBA.

Menyambung dari HBA ini tentunya
pasti akan berpengaruh terhadap tarif
royalti yang baru saja diterbitkan oleh
Pemerintah melalui PP No. 15 Tahun
2022 yang efektif akan berlaku per
tanggal 14 September 2022. Pada
dasarnya semua pengusaha ini
mematuhi apa yang diamanatkan
oleh Pemerintah, namun memang
akan mempengaruhi dari sisa
production cost yang harus dijalani di
lapangan.

Maka itu para pengusaha ini
mengharapkan dengan adanya
perubahan tarif penyusun HBA ini
akan menjadi win win solution antara
Pemerintah dengan para perusahaan
untuk mendukung investasi yang
lebih baik lagi.

Selain itu pembahasan terkait
Domestic Market Obligation (DMO)
dan Badan Layanan Umum (BLU)
untuk pemenuhan batubara dalam
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Bedah Buku Tambang Transformatif

Dalam rangka hari jadi pertambangan ke-77 dilaksanakan soft
launching sekaligus bedah buku “Tambang Transformatif” yang
ditulis oleh Dr. Ir. S. Witoro Soelarno, IPM. Buku ini merupakan
seri knowledge management Tekmira, soft launching buku ini
dilaksanakan secara hybrid pada 26 September 2022 bertempat di
gd. M. Sadli 1 Lt. 5, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
Tujuan dari penerbitan buku ini sebagai sarana knowledge Sharing

pengembangan pengelolaan usaha pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan. Acara ini dihadiri oleh para
narasumber antara lain: Dr. Lana Saria (Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara), Sunindo Suryo Herdadi (Direktur
Teknik Lingkungan Minerba), Emil Salim, Djoko Widajatno (Plh. Direktur Eksekutif IMA). Sebelum masuk ke inti acara,
Kepala Balai Besar Tekmira Dr. Julius Ambassadur menyerahkan buku secara simbolis kepada perwakilan dari IMA, APBI-
ICMA dan ASPINDO.

Dalam sambutan Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin menyampaikan bahwa transformasi dalam dunia pertambangan
selalu konteksnya tambang non renewable resources ditempatkan dalam bentuk pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Dalam amanah UU No. 3 Tahun 2020 tentang minerba yang perlu diwujudkan yaitu antara lain peningkatan
nilai tambah (hilirisasi), pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di lingkar
tambang.

Perlunya pendekatan knowledge management menjadi krusial dalam mentransformasi pengetahuan baru. Penerbitan
buku Tambang Transformatif oleh Tekmira menjadi langkah awal kontribusi untuk gagasan yang lebih luas. Ridwan
Djamaluddin mengapresiasi atas terbitnya buku ini. Dari titik ini Dirjen Minerba mengajak kita agar terus bergerak
mengembangkan transformasi tambang baik dari penggalian dan pengungkapan substansi dari segi keilmuan
maupun best practices.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest)
mengadakan acara (26/9) yang mengulas terkait tantangan Life Cycle
Assessment (LCA) di dunia Pertambangan. LCA merupakan sebuah instrumen
penting dalam penilaian lingkungan, terlebih di industri pertambangan. Deputi
Bidang Koordinasi Investasi Dan Pertambangan, Septian Hario Seto dalam sambu-

Pentingnya Life Cycle Assestment Menjadi Penilaian Kinerja Sektor
Pertambangan- Diskusi Kementerian Marves

tan membahas bahwa kedepannya, LCA ini menjadi unsur
penting untuk menguji proses pertambangan khususnya
dalam upaya pengurangan emisi. Hal ini juga
berhubungan dengan syarat-syarat yang akan
diberlakukan di negara lain yang sangat ketat memantau
unsur lingkungan. Bimo Wijayanto, Asisten Deputi
Investasi Strategis Kemenko Marvest menjelaskan bahwa
LCA telah menjadi standar selain ISO yang diberlakukan di
Indonesia. Pemberlakuan LCA cepat atau lambat akan
menjadi kewajiban mengingat pasar ke depan juga akan
menilai unsur hijau dan keberlanjutan atas lingkungan.

Dari sektor pertambangan baru 15 perusahaan yang telah
memasukan LCA dengan metode cradle to grave. Selama
ini kajian yang ada baru menggunakan batasan cradle to
gate belum cradle to grave. Padahal kajian hingga cradle
to grave, menurut Nety Widayati selaku Dir. Pengendalian

Pengendalian Pencemaran Air, KLHK akan lebih penting. Ia
mencontohkan penggunaan baterai misalnya, sedianya
dapat dianalisa hingga akhir. Proses penambangannya
mempunyai dampak yang sangat besar jadi harus
diminimalisir adalah saat proses penambangannya. Dengan
kajian menyeluruh, dampak yang ditimbulkan juga akan
terperinci sehingga mitigasi dan upaya perbaikan
lingkungan yang harus dilakukan juga dapat lebih tepat.

Bagi pemerintah pun LCA dapat bermanfaat sebagai
informasi untuk mengambil keputusan dalam perencanaan
strategi, pengaturan prioritas, dan produk atau proses
rancangan. ini merupakan komponen yang sangat
bermanfaat bagi perusahaan. Selain untuk memperbaiki
kinerja lingkungan dalam proses produksi juga kontribusi
bagi lingkungan, LCA juga bermanfaat untuk menghemat
pengeluaran produksi perusahaan.
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mineral dan batubara. Dalam hal ini, salah satu bentuk komitmen nyata dari APBI adalah menjadi bagian dari badan
pendiri (BP) dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Sejauh ini, APBI menjadi BP dari LSP Geologi Pertambangan & Panas
Bumi dan LSP Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI). Untuk lebih mensosialisasikan pentingnya sertifikasi
profesi, APBI-ICMA bekerjasama dengan LSP GPPB mengadakan suatu sesi diskusi secara hybrid dengan tema
“Peningkatan Sertifikasi Kompetensi Di Era Transisi Energi” di sekretariat APBI tanggal 14 September 2022. Hadir secara
fisik (offline) memberikan sambutan sekaligus membuka acara adalah Direktur Teknik Lingkungan Ditjen. Minerba
Sunindyo Hendardi. Kepala Inspektur Tambang yang lulusan Teknik pertambangan UPN Jogya, menyampaikan kebijakan
dan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah dalam mendorong peningkatan sertifikasi kompetensi karyawan seperti antara
lain Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 yang pada
intinya mewajibkan kegiatan pertambangan dilakukan dengan mengikuti kaidah pertambangan yang baik atau lebih
dikenal dengan istilah good mining practices (GMP).

Selamat Kepada Para Pemenang Penghargaan Prestasi Penerapan
Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Tahun 2022

Dalam rangka Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-77, Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) mempersembahkan
penghargaan prestasi penerapan kaidak teknik pertambanagan yang baik
thn 2022. Sejumlah anggota APBI-ICMA menerima Good Mining Practice
(GMP) Award yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) pada acara penghargaan tersebut yang diselenggarakan
secara fisik di Hotel Bidakara Jakarta dan melalui kanal Youtube, Kamis
(29/9).

Penghargaann ini merupakan acara tahunan yang sekaligus menjadi
kesempatan para perusahaan bidang pertambangan mineral dan batubara
untuk meningkatkan kinerja tata kelola tambang yang baik. Acara ini pun
membagikan sederet penghargaan sebanyak 195 penghargaan, dengan
Penghargaan Aditama (Emas) sebanyak 45, Penghargaan Utama (Perak)
sebanyak 73, dan Penghargaan Pratama (Perunggu) sebanyak 77.

Adapun berbagai kategori penghargaan yang diberikan meliputi Aspek
Pengelolaan Teknik Pertambangan, Aspek Pengelolaan Keselamatan
Pertambangan, Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan,
Aspek Penerapan Konservasi Mineral dan Batubara, serta Aspek
Pengelolaan Standarisasi dan Usaha Jasa Pertambangan.

Untuk melihat pemenang lengkapnya bisa melihat di link berikut ini :
https://www.instagram.com/p/CjF9IpkvD91/?hl=en

Sebagai asosiasi mitra Pemerintah, APBI mendukung upaya Pemerintah dalam
mendorong peningkatan sertifikasi kompetensi karyawan di sektor pertambangan
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