
 
   

Press Release 

37 Tahun PTBA, Batubara untuk Indonesia 

 

PT Bukit Asam Tbk atau PTBA genap berusia 37 tahun pada Jumat, 2 Maret 2018. Selama 37 

tahun turut serta membangun bangsa melalui sektor pertambangan batubara, PTBA mengalami 

banyak transformasi ke arah yang lebih baik. Kini, PTBA telah menjadi satu-satunya tambang 

batubara nasional terbesar di Indonesia. 

 

Pada perkembangannya, PTBA mulai menggunakan teknologi elektrifikasi dalam melakukan 

penambangan batubara. Teknologi yang mulai diterapkan sejak tahun lalu, dinilai jauh lebih 

efektif dan efisien. Dengan diterapkannya teknologi elektrifikasi, menjadikan PTBA sebagai 

satu-satunya perusahaan tambang batubara yang menggunakan teknologi ini.  

 

Batubara PTBA berasal dari lokasi penambangan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang 

merupakan lokasi utama penambangan batubara PTBA. Batubara PTBA memiliki kandungan 

kalori beragam mulai dari 4.500 hingga 6.700 kcal/kg GAR. Hingga kini, sekitar 60% batubara 

PTBA digunakan untuk pasar domestik dan sisanya untuk pasar ekspor ke berbagai negara 

seperti China, India, Srilanka, Filipina, hingga ke beberapa negara di Eropa.  

 

Tahun 2017 lalu, PTBA turut tergabung dengan Holding BUMN Industri Pertambangan. Melalui 

Holding BUMN Industri Pertambangan bersama dengan PT Inalum (Persero), PT Antam Tbk, 

dan PT Timah Tbk, PTBA optimis industri pertambangan di Indonesia akan semakin besar, 

lincah, dan kuat.  

 

Sementara itu, PTBA terus berkomitmen untuk selalu peduli terhadap lingkungan. Hal ini 

dibuktikan dengan diraihnya Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

pada 2017. Diraihnya Proper Emas pada 2017 lalu menjadikan PTBA sebagai satu-satnya 

perusahaan tambang batubara nasional yang berhasil meraih Proper Emas hingga lima kali 

berturut-turut.  

 

Dalam perayaan 37 tahun PTBA ini, PTBA senantiasa berupaya meningkatkan kinerja 

perusahaan dari tahun ke tahun. Melalui batubara, PTBA siap untuk mendukung perekonomian 

dan kemajuan Indonesia. Tak hanya itu, ke depan PTBA akan berusaha untuk terus 

meningkatkan upaya-upayanya dalam menjaga lingkungan dan pembinaan terhadap 

pengembangan masyarakat.  

 

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi: 

Suherman 

Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk 

suherman@bukitasam.co.id 

M: +62 811789166 

www.ptba.co.id  

mailto:suherman@bukitasam.co.id
http://www.ptba.co.id/

