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Setelah beberapa bulan setelah terbitnya UU Minerba dan

belakangan dengan terbitnya UU Cipta kerja perusahaan sangat

menantikan terbitnya turunan peraturan tersebut dalam bentuk

PP. Memang sebelumnya APBI sudah memeberikan masukannya

terkait dengan PP tentang pembinaan dan pengawasan reklamasi

dan pascatambang (sebelumnya diatur dalam PP 78/2010). APBI

Bersama dengan IMA dan FRHLBT bersama memberikan

masukannya ke Pemerintah (Ditjen Minerba). Selanjutnya yang

menjadi topik penting lainnya ialah setelah terbitnya UU Cipta kerja

ialah dilangsir media tanah air, pemerintah dilaporkan akan segera

menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) perlakuan perpajakan

dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang

pertambangan batu bara. Menanggapi hal tersebut, APBI-ICMA

beberapa kali mengadakan pertemuan dengan anggota untuk

membahas terkait isu ini, bahkan APBI pun sudah beraudiensi

secara daring dengan Direktur Jenderal Minerba untuk membahas

hal ini, dan DJP pun sudah melakukan sosialisasi namun dengan

demikian kita hanya bisa menanti PP tersebut di tahun 2021 ini.
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Sehubungan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana di dalam Undang-
Undang tersebut terdapat klaster Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan, dalam rangka pemberian informasi terkait
ketentuan perpajakan menurut Undang-Undang Cipta Kerja maka DJP (Direktorat Jenderal Pajak) mengadakan
sosialisasinya bersama dengan APBI, IMA dan PERHAPI, Rabu kemarin (2/12).
DJP dalam hal ini yang diwakili oleh beberapa narasumber seperti Hari Tri Utomo lalu Meidijati, sementara dari undangan
sendiri APBI, IMA dan PERHAPI hadir membawa anggota nya masing masing untuk mendengarkan sosialisasi ini.

Dalam rangka serap aspirasi dan sosialisasi terkait ketentuan perpajakan menurut

Undang-Undang Cipta Kerja, Direktorat Jenderal Pajak menggelar acara “Talkshow UU

Cipta Kerja Klaster Perpajakan” di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP

(16/12). Dalam agenda tersebut menghadirkan narasumber antara lain: Suryo Utomo

selaku Direktur Jenderal Pajak, Eriko Sotarduga selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR RI,

Arif Yanuar selaku Direktur Peraturan Perpajakan 1, dan Yunirwansyah selaku Direktur

Peraturan Perpajakan II, yang di moderatori oleh Hestu Yoga Saksama selaku Direktur

P2humas. Dalam agenda ini APBI turut diundang secara langsung oleh DJP.

Dalam sambutan Dirjen Pajak mengatakan latar belakang UU Cipta Kerja agar

menciptakan kemudahan berusaha dan perizinan. Dalam konteks kemudahan

berusaha subsektor pajak ini terdapat 4 klaster utama yaitu: meningkatkan pendanaan

investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak & wajib bayar secara sukarela,

meningkatkan kepastian hukum dan menciptakan keadilan iklim usaha di dalam

negeri. Tujuannya untuk menggerakan usaha yang baru, menciptakan lapangan kerja

yang lebih luas yang berujung akan mengurangi dampak dari pandemi.

Aturan UU Cipta Kerja

ini tidak dapat

dipisahkan dari Perpu 1 

tahun 2020. Pada tahun

2020 ada insentif

penurunan tarif PPh

Badan secara bertahap

yaitu sebesar 22% 

untuk tahun 2020 dan 

2021, dan 20% untuk

tahun 2022 dst. 

Penurunan tarif PPh

Badan wajib pajak go 

publik sebesar 3%.

Info Penting

Dalam sosialisasi ini pun dijelaskan dalam pasal 112 UU Ciptaker mengubah beberapa
ketentuan dalam UU PPN Pasal 4A ayat (2) huruf a bahwa Jenis barang yang tidak dikenai
Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil
pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak
termasuk hasil pertambangan batu bara (Hasil pertambangan batu bara tidak termasuk
jenis barang yang tidak dikenai PPN).
Dimana pada aturan sebelumnya Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai
adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil
pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (Hasil pertambangan batu bara yang
bukan merupakan BKP adalah batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara).

Talkshow UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan

Sosialisasi Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja Terutama 
Dalam Sektor Batubara

Selain itu, salah satu upaya pemerintah untuk menggerakan roda ekonomi, dalam UU CK tidak lagi dikenakan

pajak penghasilan (PPh) atas dividen dari dalam negeri, penghasilan tertentu (termasukan dividen) dari luar

negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia.

Dalam kepatuhan pajak sukarela, adanya relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi Pengusahan Kena

Pajak (PKP) serta pengaturan ulang sanksi administrasi pajak dan imbalan bunga.

Menurut Undang-Undang pajak adalah kewajiban, maka saatnya memperluas basis perpajakan menciptakan

fairness, kemudahan dan sederhana dalam melaksanakan perpajakan. Yang terpenting dalam implementasinya

UU Cipta Kerja tidak memunculkan masalah. Sebelum menutup sambutannya, Dirjen Pajak menyampaikan
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Yang kedua, industri batubara berkontribusi terhadap penerimaan devisa, pembangunan daerah, dan penciptaan

lapangan kerja. Maka perlu melihat dari adanya kontribusi dari keberadaannya bukan hanya dari sisi fiskal.

Kemudian, kebijakan fiskal berorientasi pada optimasi cadangan batubara untuk mencapai penerimaan negara yang

berkesinambungan. Perlu melihat dari cadangan batubara yang mana semakin lama akan semakin membutuhkan biaya

produksi yang tinggi, apabila pengenaan pajak yang berlebihan akan menjadi tidak ekonomis yang berakibat ke cadangan

dan suply batubara nasional.

bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan, sampai saat ini

terpenuhi 80% dari target penerimaan, yang harapannya akan

bertambah lagi sampai akhir 2020.

Pada kesempatan ini APBI yang diwakili oleh Jul Seventa hadir

memberikan masukan/usulan kepada pihak DJP bahwa dalam

membuat kebijakan aturan pelaksanaan agar mempertimbangkan

time horizon jangka panjang, jadi tidak melihat penerimaan negara

dari tahun per tahun saja tapi perlu secara long-term paradigm.

Di tengah kondisi pandemi yang
belum usai, mayoritas perusahaan
produsen batubara di Indonesia
masih bisa beroperasi dengan normal
dan masih melaksanakan pengelolaan
lingkungan dengan baik. Hal ini
dibuktikan dengan diberikannya
PROPER Emas kepada sejumlah
perusahaan dalam naungan
Kementerian ESDM, yang juga
anggota dari APBI-ICMA, antara lain
PT. Kideco Jaya Agung, PT. Adaro
Indonesia, PT. Kaltim Prima Coal, dan
PT. Bukit Asam dari Kementerian LHK
(14/12). Oleh karena itu,
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) optimis industri
batubara dalam negeri dan global
masih positif ke depan di tengah
ketidakpastian ekonomi global ini.

Menurut Dodik Ariyanto, Deputi
Analis Direktorat Jenderal Minerba,
KESDM, optimisme tersebut
didukung oleh tren harga batubara
yang mulai menunjukan kenaikan di 3
(tiga) bulan terakhir.

Pihaknya mengatakan untuk tetap
memberikan manfaat, maka bisnis
batubara harus melakukan konversi
agar bisa berkontribusi pada
konsumsi energi global menuju yang
lebih bersih. Salah satunya dengan
melakukan hilirisasi batubara agar
memberikan nilai tambah.

Selain itu, produksi batubara
Indonesia sebagian besar masih
diekspor (sekitar 75%) dan diperlukan
peningkatan penggunaan batubara
dalam negeri untuk ketahanan
energi. Hal ini Dodik sampaikan di
acara Indonesia Mining Outlook 2021
yang diselenggarakan oleh Majalah
Tambang secara daring (15/12).

Sesuai UU No. 3 Tahun 2020, bagi
pemegang IUP, hilirisasi batubara
dapat dilakukan melalui
pengembangan dan atau
pemanfaatan batubara. Bagi IUPK,
wajib melaksanakan pengembangan
dan atau pemanfaatan batubara.
Sebagaimana diketahui, untuk men-

dorong hilirisasi batubara,
pemerintah memberikan insentif
antara lain; royalti hingga 0%, harga
khusus batubara, masa berlaku IUP
sesusai umur ekonomis proyek,
insentif perpajakan dan kepastian
pembeli.

Menyambung paparan dari KESDM,
Hendra Sinadia selaku Direktur
Eksekutif dari APBI-ICMA yang turut
hadir dalam diskusi tersebut
menyampaikan bahwa pihaknya
setuju bahwa kedepannya
permintaan batubara akan meningkat
namun belum bisa ke level 2018.
Adapun tantangan kedepan yang
masih banyak, khususnya dalam
tekanan perbankan
atau funding untuk proyek-proyek
batubara. Oleh karena itu, pihaknya
mengatakan bahwa jika
memungkinkan agar aturan hilirisasi
dibuat lebih fleksibel dari komposisi
bisnis yang tidak membebani
perusahaan terutama dalam
sisi funding.

Peluang dan Tantangan Penerapan Hilirisasi
Batubara di Indonesia



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

memberikan Anugerah Program Penilaian Peringkat

Kinerja Perusahaan (Proper) Tahun 2020. Dari total

2.038 perusahaan, sebanyak 125 perusahaan meraih

peringkat Proper Hijau dan 32 perusahaan mendapat

predikat Proper Emas.

Anggota APBI-ICMA Peraih PROPER 

Emas 2020

Proper Emas merupakan tingkat penganugerahan tertinggi yang memiliki arti bahwa perusahaan telah melakukan

pengelolaan terhadap lingkungan melebihi dari yang disyaratkan. Tingkatan ini biasa disebut dengan Beyond Compliance.

Peserta Proper tahun ini terdiri dari 972 agroindustri, 584 Manufaktur Prasarana Jasa, dan 482 Pertambangan Energi

Migas. Yang terbaru, KLHK melalui penilaian Proper menambahkan kriteria sensitifitas dan daya tanggap perusahaan

terhadap kebencanaan dalam penilaian aspek pemberdayaan masyarakat.

Berikut daftar 32 perusahaan peraih

Proper Emas: PT Pertamina EP Asset

1 - Field Rantau, PT Tirta Investama

Mambal, PT Indonesia Power Unit

Pembangkitan Bali, Unit

Pesanggaran, PT Pertamina (Persero)

Marketing Operation Regional IV Fuel

Terminal Rewulu, PT Polytama

Propindo, PT Bio Farma (Persero), PT

Pertamina EP Asset 3 - Tambun Field,

PT Pertamina EP Asset 3 - Subang

Field, PT Pertamina (Persero)

Refinery Unit VI Kilang Balongan,

PT.Indonesia Power Unit

Pembangkitan dan Jasa

Pembangkitan Kamojang Unit PLTP

Darajat, PT Pertamina Geothermal

Energy Area Kamojang, Star Energy

Geothermal (Wayang Windu) Ltd,

Star Energy Geothermal Salak, Ltd, PT

Industri Jamu Dan Farmasi Sido

muncul, PT Pertamina (Persero)

Marketing Operation Regional IV Fuel

Terminal Maos, PT Pertamina

(Persero) Refinery Unit IV Kilang

Cilacap, PT PLN (Persero)

Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara,

PT Pertamina Hulu Energi West

Madura Offshore (PHE WMO), PT

Pertamina Gas Area Jawa Bagian

Timur, PT Pertamina (Persero)

Marketing Operation Regional V Fuel

Terminal Tanjung Wangi, PT PJB Unit

Pembangkitan Gresik, PT Adaro

Indonesia, PT Badak NGL, PT Pupuk

Kalimantan Timur, PT Kideco Jaya

Agung, PT Kaltim Prima Coal, PT

Sahabat Mewah dan Makmur, PT

Bukit Asam, Tbk. Unit Pelabuhan

Tarahan, PT Pertamina (Persero)

Refinery Unit II Kilang Sei Pakning,

JOB Pertamina - Medco E&P Tomori,

PT Pertamina Hulu Energi Jambi

Meran

Kriteria ini pada dasarnya meminta

komitmen pimpinan perusahaan

untuk memberikan perlindungan

kepada karyawannya. Sehingga, tidak

melakukan pemutusan hubungan

kerja.

Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya

mengapresiasi tingginya disiplin

perusahaan dalam menaati peraturan

perundangan. Tercatat, perusahaan

bisa meningkatkan pengendalian

pencemaran dan lingkungan di masa

pandemi ini.

"Kami mengapresiasi meskipun

dalam pandemi covid-19 kinerja

perusahaan tetap dijaga dan

dipertahankan. Ketaatan perusahaan

terhadap peraturan LHK mencapai

88%. Ini naik dibanding 2019 yang

hanya mencapai 85%," kata Siti.
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Masukan Asosiasi Terhadap RPP Bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagaimana telah disahkannya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana telah diamanatkan proses

penyusunan peraturan turunannya. Oleh karena itu, Dewan Pengurus Nasional (DPN) APINDO telah

membentuk tim penyusun masukan RPP UU Cipta Kerja yang terbagi berdasarkan bidang/komite, salah satunya

juga diisi oleh perwakilan dari APBI di bidang ESDM dan APKI di bidang lingkungan hidup.



Acara dibuka oleh Wakil Ketua APBI, Bramantya Putra yg
membawahi Komite Lingkungan dan Tata Kelola
Pertambangan, dengan dihadiri oleh 98 anggota. Selaku
Ketua Komite Lingkungan, Bramantya menegaskan
pentingnya koordinasi dengan Pemerintah dan Asosiasi.
Anggota APBI juga telah melaksanakan kewajiban
lingkungan.

Sementara itu terkait sosialisasi, Lilik selaku Dir BinOps
PUPR menjelaskan beberapa perbedaan antara aturan
yang dikeluarkan tahun 2020 dengan aturan sebelumnya
di tahun 2015, dimana perbedaan yang signifikan terletak
kepada siapa izin pengalihan alur sungai. Sebelumnya
perusahaan selaku pemohon harus mengajukan ke Sekjen
namun sekarang ini, izin langsung diajukan ke Dirjen SDA.
Pada aturan sebelumnya Dirjen SDA memberi saran teknis
yang pada aturan baru menjadi kewenangan Balai Besar
Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai.

Diskusi Permen yang sudah berlaku sejak akhir Agustus
lalu ini menarik minat anggota. Terutama dengan
beberapa aturan yang masih jadi pertanyaan seperti yang
terkait dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Hanya saja pertanyaan-pertanyaan terkait izin pengalihan
sungai di Kawasan hutan masih harus didiskusikan lagi
dengan pihak lain, seperti Kementerian Lingkungan Hidup.

Pertanyaan dari anggota yang hadir ini dikarenakan dalam

Permen PUPR 21/2020 yang sudah berlaku juga terdapat
ketentuan tentang sungai baru yang menjadi Barang Milik
Negara (BMN) dimana aturan ini menimbulkan pertanyaan
baru untuk pemegang IPPKH.

Sementara, Lilik juga menambahkan tentang ketentuan
dalam aturan yang terbaru terkait syarat-syarat pengajuan
izin dimana perusahaan yang saat ini tengah mengajukan
izin tetap harus memenuhi dan melengkapi hitungan aspek
hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengalihan alur
sungai melalui analisis model, yang sebelumnya tidak ada
diaturan lama. Hal ini bertujuan agar rencana pengelolaan
sumber daya air yg ingin dialihkan supaya fungsi sungai
tetap terjaga.

Sosialisasi antara PUPR dengan APBI ini sendiri merupakan
yang pertama kalinya. Adapun pertanyaan yang diajukan
anggota cukup banyak dan beragam. Termasuk terkait
kewenangan pengajuan izin berdasarkan lokasi atau
wilayah sungai tersebut berada. Adapun dari penjelasan
pihak PUPR, kewenangan izin harus dilihat dari beberapa
kriteria.
PermenPUPR 21/2020 mengatur kewenangan di pusat,
namun apa yg ditentukan pemerintah daerah mengikuti
norma, standar, proseduk dan kriteria (NSPK) yg
dikeluarkan oleh pusat. Termasuk perlakuan dan
pengelolaan baik sungai maupun anak sungai sama tidak
ada perbedaan dalam hal pengajuan ijin.

APBI mengikuti beberapa pertemuan yang diinsiasi oleh APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia) dimana dalam forum

tersebut APBI menyampaikan poin-poin masukan permasalahan terkait lingkungan. Pembahasan bersama draft RPP

pelaksanaan UU Cipta Kerja bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara intensif bersama

sekitar 8 (delapan) asosiasi. Selain itu juga gabungan masukan tersebut telah didiskusikan bersama konsultan hukum.

Untuk membahas bersama APINDO menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) Turunan UU Cipta Kerja (UUCK) terkait lingkungan hidup yang dihadiri oleh APBI serta asosiasi-asosiasi industri
lainnya secara daring (24/12).
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Rabu (02/12), Direktur Bina Operasi Dan Pemeliharaan, Kementerian PUPR Ir.
Lilik Retno Cahyadiningsih, MA memberikan sosialisasi Peraturan Menteri
PUPR No:21 Tahun 2020 tentang. Acara sosialisasi Permen PUPR tentang
Pengalihan Alur Sungai ini merupakan inisiasi dari APBI untuk anggota
terutama yang wilayah pertambangannya memerlukan pengalihan alur sungai.
Sebelumya, terdapat banyak kendala dan hambatan perizinan alur sungai
untuk kegaitan usaha yang dialami oleh anggota.

Izin Pengalihan Arus Sungai Sesuai
Aturan Baru

ICR : Export Series - Menjawab Tantangan Ekspor Batubara 2021

Pada kesempatan ini senang kali APBI Learning Center dapat kembali menyelenggarakan acara Webinar, kali ini APBI

bekerjasama dengan S&P Global Platts (10/12). Sebagaimana diketahui tahun 2021 sudah di depan mata. Dengan kondisi



pandemi Covid-19 seperti ini masih menjadi tantangan bagi industri pertambangan karena berimbas pada menurunnya
permintaan batubara global, bahkan kondisi yang dialami oleh beberapa perusahaan harus memberhentikan sementara
operasinya karena tidak menutup biaya produksi. Terlepas dari kondisi tersebut, kebijakan pemerintah juga
mempengaruhi industri batubara nasional.

Pada webinar inipun terdapat banyak narasumber yang bisa memberikan insight yang luar biasa untuk menatap tahun
2021 ini, sebut saja seperti HE. Djauhari Oratmangun selaku Dubes Indonesia Untuk Republik Rakyat Tiongkok &
Mongolia, HE. Sidharto Reza Suryodipuro selaku Dubes Indonesia untuk India & Bhutan, Masriati Lita selaku Minister
Counsellor Fungsi Ekonomi, KBRI di Hanoi, M. Wafid selaku Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, DJMB,
Dodik Ariyanto, Kasubdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara DJMB, Deepak Kanan
selaku Managing Editor of Thermal Coal, S&P Global Platts dan Para narasumber dan peserta yang telah hadir seperti
Kurnia Ariawan dan Hendri Tan selaku perwakilan dari pengurus APBI, lalu perwakilan buyer dari China dan India.

Batubara masih sebagai salah satu komoditas yang diandalkan dan berkontribusi dalam membantu peningkatan
pertumbuhan dan pengembangan ekonomi regional maupun nasional. PNBP dari sektor minerba mencapai 26 triliun.
Ekspor batubara merupakan komoditas ekspor non-migas terbesar kedua Indonesia dan perannya sangat penting di saat
perdagangan dunia sedang dalam kondisi pelemahan global saat ini. Ekspor batubara Indonesia sampai dengan Oktober
mencapai 364 juta ton. Dengan pangsa pasar terbesar yaitu Tiongkok sebesar 98,7 juta ton atau 31% dari total ekspor,
kemudian India sebesar 23% dan diikuti Jepang, Korsel serta beberapa negara ASEAN lainnya termasuk Vietnam.
Adanya pergerakan positif, dalam 2 bulan terakhir ini harga batubara mulai merangkak naik ke level 59,65 USD/ton,
harapannya harga dapat terus membaik di tahun mendatang. Seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi di negara tujuan
ekspor, salah satunya Tiongkok. Ada indikasi impor batubara Tiongkok akan mengalami kenaikan signifikan pada
Desember ini karena meningkatnya permintaan dari pabrik-pabrik Tiongkok. Selain itu, juga industri di Jepang, Korea
Selatan yang sudah mulai pulih kembali. Hal tersebut memberikan harapan optimis akan ada peningkatan permintaan
batubara kedepannya. Dengan diselenggarakannya webinar ini para anggota apbi khususnya sudah mulai bisa melihat
prospek pada tahun 2021, dari semua pembicara yang sudah menyampaikan materinya memang dilihat tahun 2021
masih memiliki sentiment yang positif terhadap pangsa pasar batubara.
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Seperti halnya peran APBI sebagai mitra pemerintah dalam

menyampaikan usulan kebijakan/regulasi, market

diplomacy, menjalin komunikasi baik dengan stakeholder,

media maupun dengan lembaga/institusi terkait termasuk

Kedutaan Besar untuk membangun hubungan baik salah

satunya dengan Kedubes Australia di Jakarta. Sebagaimana

APBI Virtual Meeting dengan Bidang

Ekonomi Kedubes Australia

Menara Kuningan Building ,1st Floor, Suite A, M & N

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

Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

secretariat@apbi-icma.org

+62-21 3001 5935 

+62-21 3001 2477

Secretariat Office

yang telah dilakukan sebelumnya bahwa secara regular APBI menerima kunjungan/pertemuan dari Kedutaan Besar

Australia untuk berdiskusi dan bertukar informasi pada kesempatan ini meeting yang diinisiasi oleh Kedubes Australia

dilakukan secara daring (21/12).

Pihak Kedubes Australia diwakili oleh Marsha Sudar selaku Sekretaris Dua Bidang Ekonomi dan Kusuma Wijaya selaku

Senior Economic Research Officer. Dari pihak APBI sendiri diwakili oleh Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif dan Gita

Mahyarani, Deputi Direktur Eksekutif dengan didampingi oleh Tim Sekretariat. Pertemuan ini lebih kepada perkenalan

karena adanya pergantian posisi Sekretaris Bidang Ekonomi yang baru-baru ini dijabat oleh Ibu Marsha Sudar juga guna

menyampaikan pandangan APBI seputar current isu di industri batubara dan pemanfaatan batubara untuk energi secara

umum.


