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UU NO 3 TAHUN 2020: Kebijakan Mineral dan Batubara Terbaru

Perbaikan Tata Kelola

Pertambangan nasional
Upaya meningkatkan eksplorasi dan dana ketahanan

cadangan, rencana pengelolaan minerba, pengaturan tentang

SIPB dan IUP batuan, konsep wilayah hukum pertambangan, 

pendelegasian kewenangan ke daerah

Keberpihakan pada

Kepentingan nasional
Divestasi 51% , konsistensi kebijakan pNT, penguatan BUMN, 

pengendalian produksi dan penjualan dan peningkatan

penerimaan negara di sektor pertambangan

Kepastian Hukum dan Kemudahan

Berinvestasi
Jaminan pemanfaatan ruang, perpanjangan kontrak menjadi

IUPK dengan ketat, penyederhanaan perizinan, insentif non-

fiskal, penyelesaian hak atas tanah.

Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kewajiban reklamasi paska tambang, sanksi pidana bagi yang 

tidak melakukan reklamasi



Regulasi PPM Minerba
Presidential  Regulation No. 59/2017

Implementation of the Goals Achievement of 

Sustainable development

Permen ESDM No. 41 Tahun 2016

Cetak Biru (Blue 

Print)

Rencana Induk PPM

Program PPM 

Tahunan

SOP

Pelaksanaan Program PPM 

Oleh Badan Usaha 

Pertambangan Mineral

Kepmen ESDM Nomor 1824 

Tahun  2018

Ditetapkan Gubernur,
setelah mendapatkan
Pertimbangan Direktur
Jenderal

Badan usaha membuat

rencana program PPM

Tahunan dimasukkan

dalam RKAB yang

diusahakan oleh Direktur

Jenderal

Badan usaha pertambangan

wajib menyampaikan laporan

realisasi program PPM Tahunan

Semester (6 bulan) paling

lambat 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak berakhir periode

pelaksanaan Program PPM

Badan usaha menyusun

rencana induk program

PPM selama tahap

kegiatan operasi

produksi termasuk

pasca tambang

Badan usaha
pertambangan wajib
menyampaikan
standard operating
procedure

Social Mapping



Jenis-Jenis Program PPM yang Dilakukan Oleh Perusahaan
(KepMen ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018)
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1. Pendidikan:

 Beasiswa

 Pendidikan, Pelatihan Keterampilan, dan 

Keahlian dasar

 Bantuan tenaga pendidik

 Bantuan sarana dan/atau prasarana 

pendidikan

 Pelatihan dan kemandirian masyarakat

2. Kesehatan:

 Kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang

 Tenaga Kesehatan

 Sarana dan/atau prasarana kesehatan

3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan::

 Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki, seperti: 

perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, 

perikanan, dan kewirausahaan

 Pengutamaan penggunaan tenaga kerja masyarakat

sekitar tambang sesuai dengan kompetensi

4. Kemandirian ekonomi:

 Peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat Setempat

dalam usaha kecil dan menengah

 Pengembangan UKM Masyarakat Sekitar Tambang

 Pemberian kesempatan kepada Masyarakat Sekitar

Tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan

UKM sesuai dengan profesinya

5. Sosial dan budaya:

 Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana

ibadah dan hubungan dibidang keagamaan

 Bantuan bencana alam

 Partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan

lokal setempat

6. Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat

untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan

lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang

yang berkelanjutan7. Pembentukan kelembagaan 

komunitas masyarakat dalam 

menunjang kemandirian PPM

8. Pembangunan 

infrastruktur yang 

menunjang PPM



Tantangan Selama Pandemi
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1. Jadwal Roster Karyawan Berubah

2. Pelarangan berkerumun (tidak bisa bertemu

dengan masyarakat

3. Lembaga-lembaga rekanan/mitra berhenti

sementara (cth. Balai Latihan Kerja – BLK)

4. Realokasi dan refocusing anggaran dan program  kerja





Economic Outlook 2021





CSR Outlook 2021 – VUCA Mode  (volatility, 

uncertainty, complexity dan ambiguity )

Fokus pada :

 Bidang Kesehatan  kegiatan terkait penanggulangan 
Covid-19 berupa sosialisasi, bantuan alkes, faskes dengan 
segala batasannya ( Social distancing, Online approach 
etc ) 

 Kemandirian Pangan  kondisi ekonomi masih dalam 
kesulitan jadi bantuan langsung dan berkesinambungan 
akan sangat dibutuhkan

 Stronger Stakeholder engagement  Pentahelix 
Approach (academia, business, community, 
government and media work together) diduga kondisi 
masih volatile dan tight maka sensitivitas akan tinggi 
demikian pula tuntutan irasional 



CSR Outlook 2021 – VUCA Mode(volatility, 

uncertainty, complexity dan ambiguity )

Internal 

 Menjaga kesehatan dan moralitas kerja karyawan 

serta komitmen pada customer , mengingat 

income dapat terjaga melalui mekanisme ini

 Flexible budget  cash flow akan terganggu 

dengan situasi ekxternal, jadi fleksibilitas untuk 

menjadi low cost producer sangat diperlukan



How To Survived ... 2021

Key Drivers  Reinventing the wheels

 Commodities Prices ( China Recovery )

 Omnibus law (job Creation) 

 Vaccines

Strategy :

1. Inovation

2. Technology 

3. Protokol Kesehatan

4. Efisiensi  outsourcing

5. New sustainable approach ( urban farming

, Desa Mandiri Energi, Biogas, Pupuk Organik 

dari ternak dll ) 



Program Kesehatan



Program Minapolitan



Menyiapkan lahan pertanian komunal

Program kemandirian Pangan

Biogas

Biogas serta proses pembuatan slurry

Hidroponik

Urban Farming 



Bengkel dan Rumah Wadai

Memberikan modal awal untuk membuka

bengkel bagi masyarakat yang sebelumnya

sudah mengikuti pelatihan perbengkelan di 

BLK

membangun Rumah Wadai, untuk menjadi

pusat pemasaran produk hasil olahan ibu-

ibu dampingan.



Rumah Getah
Rumah Getah dibangun untuk membantu
para petani getah meningkatkan nilai
ekonomis dari getah yang dihasilkan.

Para petani diberikan pelatihan
kelembagaan dan pengolahan getah
sebelum dijual ke pabrik karet, tanpa
melalui pengepul

Kerja sama dengan Pemda



Mining for Food Pemanfaatan lahan milik
perusahaan menjadi lahan
pertanian/sawah.

Kerja sama dengan pemda dan 
pendampingan bisa meningkatkan
hasil dan mempercepat panen.



Terima kasih 


