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Rapat Pembahasan Revisi PP 81/2019 & 

RPP Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP 

Khusus Komoditas Batubara

Kementerian Koor. Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan rapat
koordinasi (30/8) dalam rangka pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
khususnya pada komoditas batubara serta Rancangan Peraturan Pemerintah
Perlakuan Perpajakan dan/atau PNPB Bidang Pertambangan Batubara.

Dalam rapat tersebut dihadiri lanngsung oleh Septian Hario Seto dan Tubagus
Nugraha yang mewakili Kemenko Marves, Pande Putu Oka dan Robert yang
mewakili BKF, Ridwan Djamaluddin , Sujatmiko, M. Iqbal yang mewakili Ditjen
Minerba ESDM, serta Gunawan Pribadi yang mewakili Kemenko Ekon.
Sementara dari sisi perusahaan APBI hadir sebagai satu satunya asosiasi yang
dimintakan masukannya/ pendapatnya dan dihadiri langsung oleh Pandu
Sjahrir selaku Ketua Umum.

Rapat dimulai dengan pemaparan terlebih dahulu oleh pihak Ditjen Minerba,
dimana paparan tersebut dipaparkan oleh M. Iqbal. Dalam paparan tersebut
disampaikan terkait resume usulan penyesuaian tarif royalty batubara. Yang
petama bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pemegang PKP2B
dengan pemegang IUP Batubara, dimana PKP2B membayar kewajiban PNBP
produksi berupa Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5% untuk
semua kualitas batubara, sementara untuk IUP membayar royalty sesuai
dengan PP No. 81 Tahun 2019.
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APBI bersama dengan

IMA telah mengirimkan

surat resmi ke BKF pada 

tanggal 8 Januari 2021 

dan bersurat resmi ke

Kemenko Marves pada 

tanggal 20 Mei 2021 

perihal usulan tarif PNBP 

batubara untuk IUPK

Info Penting

Poin berikutnya disampaikan bahwa Pemerintah telah memberikan
insentif fiscal kepada produsen batubara dengan diterbitkannya UU
No. 2 Tahun 2020 dimana tarif PPh badan diturunkan dari 25%
menjadi 22% pada tahun 2020 dan 20% mulai tahun 2022 dan UU No.
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana terdapat perubahan
perlakuan batubara menjadi barang kena pajak (BKP) yang
implementasinya PPN yang sebelumnya merupakan biaya untuk
produsen batubara tidak lagi menjadi biaya karena dapat direstitusi
sehingga tidak terlalu memberatkan keuangan pemegang IUP.

Setelah itu, APBI menyampaikan pandangannya
terkait dengan usulan tarif PNBP berdasarkan
masukan anggota yang tertuang dalam surat ke
BKF dan Kemenko Marves dengan Pertimbangan :
- Batubara komoditas yang harganya

berfluktuasi mengikuti permintaan dan
harga pasar dunia sehingga dibutuhkan
fleksibilitas dalam penentuan DHBP (royalty)

ESDM mengusulkan tarif royalty secara berjenjang berdasarkan tingkat kalori dan HBA
seperti berikut ini :

Usulan peruabahan pengaturan royalty
batubara berdasarkan tarif tingkat
potensi peningkatan penerimaan
negara yang dikaitkan dengan regulasi
baru & spesifikasi batubara.

Sementara dari pihak BKF memaparkan pokok kebijakan RPP Perpajakan dan/atau PNBP Batubara ini ialah sebagai
penghormatan terhadap ketentuan PPh bagi pemegang PKP2B yang dalam kontraknya diatur ketentuan kewajiban PPh
berdasarkan PKP2B. Selanjutnya pelaksanaan kewajiban perpajakan, PNBP, fasilitas pembebasan PPN, perlakuan barang
milik negara dan barang yang dibeli, bagi pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk tahun saat
diterbitkannya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sampai dengan akhir tahun pajak atau tahun kalender,
dan pemenuhan kewajiban perpajakan PNBP yang belum diselesaikan sebelum IUPK diterbitkan bagi pemegang IUPK
sebagai kelanjutan operasi kontrak sesuai dengan PKP2B dan atau ketentuan peraturan perundang undangan pada saat
PKP2B berlaku. Yang terakhir adalah kepastian hukum terkait kewajiban penerimaan negara bagi IUPK.

- Dengan formula diatas akan meningkatkan penerimaan negara 4-7% sehingga telah memenuhi amanat Pasal 169a
ayat (1)b UU No. 3 tahun 2020

- Sudah merupakan hasil stretching exercise yang menempatkan perusahaan pada titik hamper tanpa fleksibilitas
untuk melakukan alokasi sumber daya pada saat harga batubara lebih rendah dari production cost.

- PNBP yang terlalu tinggi akan membuat cadangan batubara nasional menurun karena perusahaan cenderung
menambang batubara yang stripping rationya rendah

- PNBP yang terlalu tinggi akan membuat perusahaan sulit mengalokasikan modal untuk investasi di sector hilirisasi
batubara

Setelah pemaparan selesai, maka APBI diperkenankan untuk memberikan soft file terkait dengan perhitungan terkait
dengan simulai perhitungan tersebut, dan APBI juga diminta untuk memberikan usulan perhitungan untuk kenaikan
royalty terutama untuk pemegang IUP. Dan menurut informasi dari dalam tersebut diberitakan bahwa proses RPP ini
sudah sampai di Sekretariat Negara dan sudah dalam proses pembubuhan paraf oleh Kemenko Marves dan Kemenko
Ekon, maka itu APBI diberikan kesempatan memberikan masukannya paling lambat dalam 2 minggu kedepan.
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Acara APBI CEO Weekend Dialogue, pada Sabtu

pagi (7/8) digelar untuk membahas hal penting

terkait DMO sehubungan telah diterbitkannya

KepMen ESDM Nomor 139/2021 tentang

Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

yang menjadi bahasan terhangat terkait krisis

pasokan batubara ke PLN. Ketua Umum APBI

untuk memperbaiki secara struktural

permasalahan hambatan pasokan

batubara ke PLN. “Dari sisi pelaku

industri, kami akan taat pada

peraturan, tapi jangan hendaknya

diberlakukannya dengan

mempertimbangkan level playing

field untuk menghindari satu

perusahaan yang diuntungkan

kemudian yang lainnya dirugikan”

Pandu Sjahrir menegaskan dukungan

APBI pada aturan KepMen ESDM

terbaru tersebut. Menurutnya,

seluruh anggota APBI harus

melaksanakan kewajiban DMO untuk

mengamankan pasokan listrik ke PLN

dan kalau perlu penerapan sanksinya

diperketat. Momentum saat ini bisa

digunakan menjadi kesempatan emas

untuk melakukan kerjasama ke depan

ujar Pandu. Ridwan Djamaluddin
selaku Dirjen Minerba dalam
acara CEO Weekend
Dialogue menegaskan bahwa
pentingnya saat ini untuk sama-sama
berfokus agar keluar dari masa krisis
atau kekurangan pasokan batubara ke
PLN- secara bersama-sama sebagai
keluarga. Sebagaimana diketahui
KESDM mendapat laporan dari PLN
mengenai kelangkaan pasokan

CEO WEEKEND DIALOGUE 
“Mengulas Kebijakan DMO 2021”

Rapat Anggota APBI  terkait Rencana Kenaikan
Tarif Royalti Batubara bagi Pemegang IUP

Setelah pembahasan Rakor antara Kemenko Marves, BKF, dan
Ditjen Minerba, APBI mengadakan rapat anggota (31/8) guna untuk
membahas usulan atau pandangan anggota terkait dengan
perubahan royalty batubara untuk pemegang IUP. Dalam Rakor
sebelumnya APBI diminta oleh Kemenko Maritim dan Investasi
memberikan simulasi perhitungan tarif royalti bagi pemegang IUP

dengan data yang valid mencakup: cadangan batubara dan umur tambang. Data harus merepresentasikan beberapa
perusahaan yang memiliki karakteristik dan kualitas batubara yang berbeda. Dengan catatan perhitungan simulasi sudah
memperhitungkan batubara sebagai objek PPN dan juga harus menyertakan cadangan batubara paling tidak mencukupi
sampai dengan tahun 2055. Adapun beberapa masukan anggota seperti dalam situasi per covid ini perusahaan berusaha
untuk memberikan vaksinasi dan bantuan kepada pegawainya, dan menjadi pertanyaan apakah dari aspek tersebut bisa
diperhitungkan. Lalu APBI sendiri menilai ada blunder dari sisi pemerintah waktu memasukan PPN di dalam UUCK yang
membuat isu royalty ini Kembali berkembang dan antara perbandingan PPN dan Royalty sangat tidak apple to apple.
Selanjutnya APBI akan mengirimkan kuisioner masukan untuk dampak dan usulan royalty ini.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QTccTaExQG6yZo7vb-4soQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QTccTaExQG6yZo7vb-4soQ
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ngan serta strategi pembeliannya.

Menambahkan terkait Kepmen baru,

Direktur Pembinaan Batubara

Sudjatmiko menyebutkan bahwa

patokan denda nantinya akan

berdasarkan realisasi ekspor yang

dihitung setiap bulan yang berlaku

per Agustus 2021. Denda kompensasi

perlu dicarikan solusinya. Bukan

untuk mencari pendapatan untuk

negara.

Terkait kegagalan supply karena

pengiriman, saat ini masih disusun

petunjuk teknisnya. Jika penggunaan

dalam negeri diperuntukan ke

industri lain, maka tetap

memprioritaskan ke PLN untuk bulan

Agustus. Kecuali untuk kalori rendah

yang memang tidak bisa/ tidak sesuai

dengan spek yang diminta oleh PLN.

Ridwan juga mengapresiasi

perusahaan-perusahaan yang

menambah pasokannya untuk

mengatasi krisis yang terjadi saat ini.

Ridwan menambahkan bahwa

hitungan DMO pada dasarnya sangat

sederhana, namun perlu dilihat lagi

bagaimana penerapannya dilapangan.

Dirjen Minerba menambahkan bahwa

yang perlu dipahami adalah

keberadaan Kepmen ini bukan

dimaksudkan untuk menghukum.

Namun tujuannya agar tercapai

pemenuhan pasokan batubara dalam

negeri. Per 7 Agustus 2021 ini masih

diperlukan 2,5 juta ton batubara

untuk menjaga pasokan ke PLN.

Menurut Ridwan juga, PLN selayaknya

harus menghitung pasokan dan cada-

Perwakilan Direksi perusahaan
anggota APBI yang hadir dalam acara
ini, juga menyampaikan pentingnya
keterbukaan dalam mengatasi krisis.
Anggota APBI, Hamid Awaluddin
(ABN) meminta adanya jembatan
antara pemasok dengan PLN yang
difasilitasi oleh DItjen Minerba untuk
mengetahui kondisi riilnya. Menjawab
hal ini, komunikasi publik antara APBI
dengan PLN dan Minerba akan
difasilitasi Minerba setelah masa
krisis.

Adapula usulan anggota yang
disampaikan Direktur Utama PTBA,
Suryo Eko Hadianto agar jangan
sampai juga saat harga dibawah
justru di-cut atau beberapa kontrak
diubah dengan bentuk bagi kuota.
Komitmen dengan kontrak yang ada
perlu diperhatikan juga.

Pertemuan APBI Dengan Dit. PPI KLHK 

Info Penting

September 21-22 
2021 

Digital Event

batubara di beberapa PLTU yang sudah memasuki tahap kritis paling tidak hingga 11 Agustus mendatang. Dalam beberapa

terakhir ini sudah ada “pergerakan” inisiatif dari beberapa perusahaan untuk mengatasi hal tersebut. Untuk memastikan

agar pasokan dalam waktu dekat ini tidak terganggu, pihak Ditjen Minerba pada Jumat malam (6/8) Minerba sudah

menyurati perusahaan yang hingga saat ini belum juga memenuhi kewajiban DMO. Bagi perusahaan yang tidak memenuhi

kewajiban akan dikenai denda dan dilarang ekspor seperti yang diamanatkan di dalam KepMen ESDM No. 139/2021.

APBI secara inisiatif mengundang perwakilan dari Direktorat
Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK (10/8) untuk berdiskusi
terkait dengan isu pajak karbon. Ternyata dari diskuis ini
didapat bahwa dari sisi Pemerintah dalam hal ini dibawah
KLHK sedang mempersiapkan mekanisme carbon trading
dalam negeri dalam satu wilayah. Dalam pertemuan tersbut
KLHK menyampaikan penghitungan terkait dengan
mekanisme carbon trading dalam negeri yang berdasar pada
beban laju emisi yg dihasilkan oleh SO2,NOX dan Partikulat.

Pembahasan Perubahan Jamrek

Dalam Bentuk Deposito

Sehubungan dengan adanya wacana

Jamrek yang ditempatkan dalam bentuk

deposito dan tidak lagi dalam bentuk

bank garansi dalam RPP reklamasi dan

pasca tambang, yang akan diterbitkan

oleh Minerba tentunya hal ini akan

membuat dampak yang signifikan

terhadap industri tambang. Selanjutnya

APBI dengan IMA akan melakukan

audiensi untuk membahas hal ini ke

Minerba, dan akan membuat webinar.

https://conferences.coaltrans.com/event/a2d3fca2-31d1-4292-bcbe-0c68fc9e321b/regProcessStep1:e4e10424-b73b-4f53-a36e-b4f15ac60596
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Pengenaan PPN di Industri Batubara

Sebagaimana diketahui, rencana pemerintah untuk mengenakan pajak
pertambahan nilai (PPN) atas hasil pertambangan, kembali dibahas dan
semakin gencar disosialisasikan oleh instansi dan pihak-pihak terkait. Jul
Seventa Tarigan, Anggota Komite IV Perpajakan APBI-ICMA dipercaya untuk
menjadi narasumber tunggal dalam acara CDP Online Session 25 yang digelar
oleh PERHAPI secara daring pada Jumat (13/08). Sebelum menjelaskan seca-

Webinar Dunia Tambang “Bagaimana Evaluasi
Semester 1-2021 Pertambangan Indonesia”

Semester 1-2021 HBA mengalami peningkatan, dikarenakan
permintaan dari negara pemasok batubara pasca pandemi Covid-
19. Selain itu, pemanfaatan batubara domestik mencapai 63 juta
ton di Semester 1 ini. Produksi batubara tercatat sebesar 286 juta
ton dan meningkat dibandingkan dengan semester 1-2020. Dari
sisi ekspor pada semester 1-2021 mencapai 157,16 juta ton atau
sekitar 32,24% dari target 487,50 juta ton. Hal ini dijelaskan oleh

ra rinci formula dan perhitungan atas rencana penerapan pajak pertambahan nilai tersebut, pihaknya berkomitmen untuk
untuk terus berkontribusi bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia melalui pajak dan royalti.

Direktur Executive Hendra Sinadia dalam Webinar yang diselenggarakan duniatambang. Selain APBI, turut pula hadir
berbagai Asosiasi tambang yang menjelaskan peran serta strategi di dunia pertambangan ke depan.

Peluang & Tantangan Implementasi Pajak Karbon 
Dalam RUU KUP
Sejumlah pakar bergabung di forum diskusi guna membahas peluang
dan tantangan rencana penerapan pajak karbon dalam Webinar yang
digelar oleh Prakersa – Radesa Institute pada Kamis (12/08). Kebijakan
pajak karbon yang merupakan salah satu dari instrumen carbon
pricing saat ini sedang dalam proses pembahasan di berbagai institusi
mulai dari akademisi hingga DPR-RI. Para narasumber sepakat bahwa
mekanisme carbon pricing tidak hanya mengenai upaya mitigasi peru-

Rapat Konsultasi Pembahasan Konsep Pengaturan

Cadangan Penyangga Energi (CPE)

DEN mengajak pelaku industri dan Kementerian Lembaga untuk berdiskusi

terkait CPE secara virtual (6/8). Selain dari sektor migas, sektor batubara yang

diwakili APBI ikut dalam acara ini. Dalam ini, menurut APBI, definisi CPE per

komoditas perlu diperjelas, jadi tidak one size fits all dan bisa memaksimalkan

upaya untuk ketahanan energi dan kesinambungan energi di seluruh wilayah.

bahan iklim dan/atau sekedar memastikan pemasukan negara, namun sebagai potensi perdagangan internasional yang
sudah perlu kita siapkan. Salah satu kunci utama dalam penerapan carbon pricing, baik melalui Perdagangan Karbon (ETS)
atau Pajak Karbon terletak di tata kelolanya (governance). Adapun, penerapan pajak karbon dinilai akan memakan waktu
yang cukup lama dalam proses implementasinya karena harus memperhatikan hal-hal teknis antara lain, beban yang akan
ditanggung pelaku usaha/subjek individu, mekanisme monitoring serta verifikasi, kesiapan subjek yang dikenakan, dan
tantangan lainnya.



MEMPERKENALKAN ANGGOTA BARU APBI-ICMA

Berdiri sejak tahun 2006 sebagai sebuah perusahaan dengan fokus di bidang
pertambangan batubara. PT Banyan Koalindo Lestari diakuisisi oleh Anak Perusahaan PT
PLN (Persero) yaitu PT PLN Batubara Investasi. Dengan misi menjadi perusahaan tambang
yang memberikan jaminan pasokan dengan biaya produksi yang efisien.

Email: bkl@banyankoalindo.com
Link: http://www.apbi-icma.org/member-detail/510/pt-banyan-koalindo-lestari
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Menara Kuningan Building ,1st Floor, Suite A, M & N

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5

Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

Secretariat Office

Follow & Subscribe us

Instagram  : apbi.icma

YouTube    : APBI - ICMA

Berdiri pada tahun 2005, adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri
pertambangan batubara, meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian,
pengangkutan dan penjualan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.
66 / 2009.

Email: kontak@jambiprimacoal.co.id
Link: http://www.apbi-icma.org/member-detail/511/pt-jambi-prima-coal
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