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APBI-ICMA Dukung Upaya

Pengurangan Emisi COP-26

Konferensi Tingkat Tinggi COP-26 di Glasglow pada Oktober 2021 lalu sektor

batubara menjadi perhatian seluruh dunia yang dianggap mempengaruhi

peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK).

Oleh karena itu beragam langkah telah disiapkan oleh Pemerintah, dari sektor

batubara sendiri upaya untuk melakukan penurunan emisi telah dilakukan.

Upaya penguangan emisi juga menjadi perhatian kusus APBI terutama dalam

kepengurusan baru periode 2021-2024.

Dalam rapat penguru inti yg dihadiri oleh Adri Martowardojo, Azis Armand,

Adika Nuraga Bakrie, Steven Barki, Haryanto Damanik, Hendri Tamrin dan

Sekretariat APBI, Ketua umum APBI pandu dalam rapat pengurus inti, memita

agar APBI menegaskan untuk fokus pada misi APBI yaitu mendukung tercapainya

tujuan net zero emission (NZE).

Upaya-upaya dalam langkah dalam mencapai tujuan NZE ini yang perlu digaris

bawahi juga memandang Sustainability yang didasari oleh aspek Environmental

Social Government (ESG) sebagai tantangan yang wajib dijawab.

Hal ini dilihat karena APBI-ICMA sendiri menyikapi pasca COP26 batubara

dengan beragam sudut pandang. Dengan misi mendukung pengurangan emisi,

beragam upaya telah dilakukan secara berkelanjutan.
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Pada 2021 ini, ada 24 

anggota yang menerima

penghargaan dalam

upaya penerapan kaidah

pertambangan yang baik

yang diberikan oleh 

DJMB dalam kategori

yang berbeda-beda.

Tentunya perlu

komitmen tegas dari

perusahaan untuk dapat

terus menerapkan kadiah

pertambangan yang baik

dalam beragam aspek. 

Info Penting

Hal ini dilihat karena APBI-ICMA sendiri menyikapi pasca

COP26 batubara dengan beragam sudut pandang. Dengan

misi mendukung pengurangan emisi, beragam upaya telah

dilakukan secara berkelanjutan.

Selaras dengan hal tersebut, Waketum APBI Azis Armand

berpartisipasi sebagai pembicara dalam acara The 10th

Indonesia EBTKE Conex (24/11) acara yang membahas

mengenai sudut pandang pemerintah selaku pembuat kebija

kan untuk mendukung energi terbarukan, dan sudut pandang

pelaku usaha untuk mewujudkan produk-produk yang meng-

-gunakan energi hijau. Dalam paparannya, APBI-ICMA mengedepankan beberapa

upaya yang dilakukan untuk mengurangi emisi.

Hal-hal yang dilakukan adalah pengembangan hilirisasi batubara, penggunaan

biodiesel, penggunaan solar panel untuk mess karyawan, mengelola FABA, terus

berupaya untuk mempercepat reklamasi tambang serta masih banyak hal yang

dilakukan oleh anggota dalam upaya pengurangan emisi ini.

Pada sesi diskusi panel selain Azis Armand ada beberapa pembicara lainnya yaitu

Muhammad Yusrizki selaku Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan KADIN

Indonesia, Jisman Hutajulu selaku Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Kementerian ESDM, Luky A. Yusgiantoro selaku Tenaga Ahli Lingkungan Kepala SKK

Migas dan Kepala Indonesia Oil and Gas Institute, Suryo Eko Hadianto selaku

Direktur Utama PT Bukit Asam, dan Bambang Anggono selaku Direktur Operasi PT

Indonesia Power.
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Acara yang digagas oleh

Sekretariat APBI-ICMA ini

dibuka boleh Azis Armand

selaku Waketum APBI-ICMA ,

serta turut menghadirkan

narasumber seperti Dr. Lana

Saria (Dirtekling Minerba,

KESDM), Ignatius Wurwanto

(Komite GMP APBI-ICMA), Irfan

Triyunanto (KTT PT. TIA), Feri

Indrayana (KTT. PT Berau Coal).

Webinar Kontribusi
Sektor Batubara 
dalam Pengelolaan
Konservasi
Lingkungan

Penerapan kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice menjadi hal yang

sangat penting diterapkan pada industri pertambangan di Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara

dan berbagai peraturan turunannya, perusahaan tambang diwajibkan untuk melaksanakan

kaidah pertambangan yang baik.

Sebagai Asosiasi yang menaungi perusahaan pertambangan batubara, APBI-ICMA

menjelang berakhirnya tahun 2021 kembali mengingatkan seluruh anggota sekaligus

mengapresiasi anggota APBI-ICMA yang telah melaksanakan good mining practice melalui

Webinar bertajuk Kontribusi Sektor Batubara dalam Pengelolaan dan Konservasi

Lingkungan (30/11).



Kurang lebih sekitar 2 

minggu dari pertemuan

ini atau antara awal dan 

pertengahan Desember, 

Badan Geologi yang 

mewakili kementerian

ESDM berencana juga 

untuk mengundang

Kembali anggota APBI 

sebagai bahan lanjutan

pertemuan terkait

PengembanganASEAN 

Coal Database And 

Informationa System 

Info Penting
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Adapun usulan yang disampaikan
oleh Balitbang ESDM yaitu perbaikan
tata kelola PNBP berbasis Real Time
Analyzer (RTA) dan BS. Pemasangan
RTA pada titik penjualan dapat
dijadikan sebagai basis one
data Pemerintah yang terintegrasi
dengan sistem antar instansi
Kementerian ESDM, Kemenkeu dan
Kemenhub. Laporannya mencakup:

• Laporan harian produksi batubara
• Laporan hasil perhitungan royalti

yg harus dibayar oleh badan usaha

Penggunaan teknologi RTA perlu
dipertimbangkan dalam rangka pe-

Minerba dan Sebagai Alat Ukur
Transaksi Minerba” melalui zoom
yang menghadirkan beberapa
narasumber yaitu: Irjen Kementerian
ESDM, Puslibang Tekmira, Perwakilan
PT Sucofindo, Perwakilan PT KPC dan
Direktur Pembinaan Pengusahaan
Batubara, DJMB (25/11). APBI sendiri
hadir sebagai peserta FGD diwakili
oleh Ervina Fitriani dan Hendra
Sinadia.

Pelaporan produksi & penjualan
minerba perhitungan royaltinya dapat
dilakukan secara real time sekaligus
memonitor produksi harian dan
kewajiban royalti dari Badan Usaha.

mecahan permasalahan tata kelola
penjualan mineral dan batubara,
sehingga hasilnya lebih cepat, akurat
dan sesuai standard sehingga dapat
memberikan kontribusi PNBP yang
optimal. Penggunaan RTA menjadi
solusi one data pemerintah, seluruh
penjualan minerba terlaporkan dalam
suatu basis data.

Badan usaha menggunakan RTA
sebagai sarana kontrol kualitas
produksi, pemenuhan kualitas sesuai
keinginan buyer (B2B). Salah satu
keunggulan sistem RTA dapat
meningkatkan public governance &
mendukung era digitalisasi 4.0.

Pertemuan (25/11) ini terkait dengan rencana pengembangan ASEAN Coal Database and
Information System (ACDIS) yang merupakan bagian dari Kerjasama Multilateral Asean Forum
on Coal.
Sistem ini juga di support oleh Ditjen Minerba. APBI sendiri yang diwakili oleh Hendra Sinadia
telah menyetujui untuk support terkait systemnya ini, dan kedepannya pun akan
mengumpulkan anggota nya untuk membuat pertemuan lanjutan terkait dengan support
pengembangan ASEAN Coal Database and Information System (ACDIS).
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Pengembangan ASEAN Coal 
Database And Information 

System (ACDIS)

FGD Pemanfaatan Real Time Analyzer 
Pada Kegiatan Pertambangan
Minerba

Dalam rangka pengelolaan PNBP SDA mineral dan batubara
tahun anggaran 2020 dan 2021 pada Kementerian ESDM
serta Instansi lainnya di Prov. DKI Jakarta pihak Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan kegiatan FGD
“Pemanfaatan Real Time Analyzer sebagai Sarana
Pengawasan Pemerintah Dalam Kegiatan Pertambangan
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FGD Rencana Penetapan Biaya PPM di Sektor

Mineral & Batubara

Direktorat Jenderal Minerba kembali meminta masukan

atas penetapan biaya PPM. Sebagaimana diamanatkan

dalam UU No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara pasal 108 ayat (2) besaran biaya

minimum PPM ditentukan oleh Menteri.

Dalam upaya menyusun rencana yang nantinya

dituangkan dalam Kepmen, Ditjen Minerba yang dalam

hal ini diwakili Ayi Ruchiat selaku Kasubdit Hubungan

Komersial DJMB mengajak perwakilan perusahaan dan

Asosiasi membahas batasan hingga daftar inventaris

masalah. Dari data yang dikumpulkan Ditjen Minerba,

besaran PPM dari sektor batubara yang dikeluarkan rata-

rata secara nasional adalah 0,26% dari biaya.

Untuk menentukan batasan minimum, maka dalam rapat

tersebut diberikan beberapa masukan dan batasan

dengan mengacu pada aspek keuangan, aspek legal dan

sosial.

Dalam setiap aspek juga diberikan batasan untuk

penilaian. Untuk aspek keuangan hal-hal yang menjadi pe-

-nilaian meliputi, sebagai berikut:

- % dari total biaya operasional

- Klasifikasi besaran produksi batubara (Rp/$*ton)

- % pendapatan

Sementara ketentuan lebih lanjut untuk aspek legal dan

sosial, dll yang nantinya akan masuk dalam narasi Kepmen

sebagai syarat dan ketentuan meliputi:

- Persetujuan di dalam RKAB

- Klasifikasi Izin Usaha (PKP2B/IUP PMA/PMDN)

- Wilayah/Lokasi (Kawasan Hutan, dll)

- Hutan sosial

- Obvitnas

- Rasio Pertambangan dengan PRDB

- ISO 26009, SDG'S, ESG (Binwas)

- Lokasi/luas wilayah

- Community Satisfation Index/IKM (Binwas)

- MOU/Perjanjian dengan Pemerintah Daerah

Adapun berdasarkan masukan para peserta rapat bahwa

aspek teknis yang sebelumnya terdapat dalam pembahasan

yang meliputi: Tahap pertambangan, Kualitas (kalori

batubara), Harga batubara, IPM dan Sumberdaya dan

Cadangan batubara) tidak lagi menjadi pertimbangan

penentuan biaya PPM.

Maraknya aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) di area konsesi

pertambangan masih sulit ditertibkan. Bahkan seiring melonjaknya harga

komoditas batubara saat ini, kegiatan ilegal PETI semakin meningkat. Hal ini

sangat merugikan baik bagi perusahaan maupun pemerintah. Guna

mengakomodir laporan anggota, dengan ini Komite Hukum APBI-ICMA akan

menyampaikan surat ke Pemerintah meminta agar lebih memperhatikan ka-

Pembahasan terkait Penambangan Tanpa Izin (PETI)

-sus ini dengan melakukan tindakan tegas dalam menangani masalah PETI. Hal ini akan disampaikan langsung dalam

pertemuan dengan Kepalla Biro Hukum Kementerian ESDM yang akan diagendakan pada awal Desember

mendatang.Sebagai contoh suskes Anggota APBI-ICMA berhasil memperoleh penghargaan zero PETI yaitu PT Antang

Gunung Meratus. APBI pun sampai saat ini masih menunggu laporan anggota terkait dengan kerugian yang diakibatkan

oleh PETI.

Bimbingan Teknis Kebijakan Bidang
Ekspor Produk Batubara Dan 
Pertambangan

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negri (Daglu)
melaksanakan bimbingan teknis kebijakan ekspor produk
pertambangan (5/11) secara hybrid. Adapun acara fisik
dilaksanakan di kota Surabaya.
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FGD Forum MSG terkait Kesepakatan Roadmap EITI 
Mainstreaming dan Upaya Indonesia terhadap

Contract Disclosure pada Industri Ekstraktif

APBI salah satu asosiasi yang diundang ikut memantau bimbingan teknis
ini sehubungan dengan akan diberlakukannya Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 18 Thaun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan
Barang Dilarang Impor, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19
Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor terkait dengan
Komoditas Batubara dan Produk Batubara dan Komoditas Produk
Pertambangan Hasil Pengelolaan dan/atau Pemurnian.

Bimbingan Teknis ini dibuka oleh Luther Limbong selaku PLT Direktur
Ekspor Produk Industri dan Pertambangan. Menyampaikan beberapa
pandangannya terkait alasan diterbitkannya Permendag ini adalah untuk

mempermudah kegiatan berusaha sesuai amanat UU Cipta Kerja. Beliau pun menyampaikan bahwa kinerja ekspor

batubara sepanjang pandemi hingga periode Agustus 2021 ini pun menunjukan kinerja yang positif.

Terkait data yang terdapat dalam

kontrak menjadi hal yang sangat

sensitif sehingga diperlukan kajian.

Forum Multi Stakeholder Group (yang

meliputi pemerintah, perusahaan,

asosiasi dan civil society) mengadakan

melaksanakan FGD Kesepakatan

Roadmap EITI Mainstreaming &

Upaya Indonesia terhadap Contract

Disclosure pada Industri Ekstraktif

(10/11) di Aston Bogor. Pada agenda

tersebut Gita Mahyarani Deputi

Direktur Eksekutiff APBI turut hadir.

Pelaporan EITI bertransformasi

kearah laporan yang berbasis sistem.

Artinya dilaporkan secara transparan

dari sumbernya.

Mainstreaming dilakukan melalui data

portal yang mencakup data produksi,

ekspor, penerimaan negara,

kontribusi ekonomi dan sosial dan

informasi kontak. Pelaporan berbasis

sistem ini diharapkan transparansi

sebagai bagian integral yang

sistematis dari pemerintah.

Untuk mengungkap data/informasi

kontrak diperlukan pertimbangan

seperti apabila ada data dapat

dimanfaatkan pihak tertentu yang

memiliki kepentingan tertentu

sehingga dapat membahayakan

perusahaan. Selain itu, untuk

menghindari penyalahgunaan

informasi maka diberikan limitatif,

data tersedia dengan effort tertentu

sehingga informasi dapat diberikan

kepada pihak yang benar-benar

bertanggungjawab.

FGD Pilot Project Kemitraan Pengusahaan

Biomassa dan Batubara

Saat ini penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) sedang

dikembangkan diantaranya wood chip sebagai co-firing dalam

operasionalisasi PLTU. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan

Lingkungan dan Kehutanan, Kemenko Maritim dan Investasi

mengadakan FGD Pilot Project Kemitraan Pengusahaan Biomassa

dan Batubara (12/11), APBI turut hadir dalam rapat tersebut dengan

perwakilan Bpk. FH. Kristiono (Ketua Komite Sustainability). Pada diskusi ini menghadirkan nrasumber Irdika Masur, IPB
University dan dimoderatori oleh Kabid Pengendalian Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan Deputi PLK. Tujuan dari FGD
tersebut membahas Pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE) sebagai Sumber Energi Biomassa, Keekonomian
Biomassa Hutan Energi dan Konsep Pilot Project Kemitraan Pengusahaan Biomassa dan Batubara.
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Program CSR Anggota APBI-ICMA

Melalui media sosial APBI, baik website, LinkedIn maupun instagram, APBI mengajak seluruh anggotanya untuk
mempublikasikan kegiatan-kegiatan CSR dan atau Program Pengembangan Masyarakat. Setiap anggota yang memberikan
data dan dokumentasi akan dipublikasikan selama sepekan dalam media sosial APBI-ICMA. Ini merupakan upaya agar
kegiatan,upaya dan tanggungjawab yang telah dilakukan anggota APBI dapat dilihat nyata oleh seluruh masyarakat.


