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Adanya Rencana Kenaikan Tarif 

PNBP di Sektor Kehutanan

Sebagai implementasi dari UU Cipta Kerja (UUCK) dan aturan turunannya, KLHK

mengadakan rapat (17/6) mengenai pembahasan skenario kenaikan tarif PNPB

kompensasi dan PNBP penggunaan kawasan hutan. Dalam upaya menyusun PP

baru, dimana Balitbang KLHK sedang melakukan kajian terkait tarif PNBP.

Peserta rapat yang hadir dalam pertemuan ini mayoritas dihadiri dari

pemerintah, trutama dari KLHK, tidak ada nama dar KESDM yang hadir dalam

undangan tersebut, dari akademisi hadir perwakilan dari yaitu Prof. Dr.

Bramasto Nugroho, semenntara asosiasi hanya APBI yang diundang.

Tujuan KLHK menerapkan PNBP untuk mengoptimalkan penerimaan negara

dan meningkatkan pelaksanaan tugas & fungsi pemerintah dalam pelayanan,

pengaturan, perlindungan masyarakat dan pengelolaan kekayaan negara

termasuk pemanfaataan SDA berkelanjutan. Terkait dengan isu ini terdapat

beberapa analisis tarif PNBP yang sudah diusulkan. Seperti pendekatan dengan

nilai tegakan, pendekatan rehab DAS, penilaian jasa lingkungan (nilai intrinsik),

serta penilaian lahan kompensasi. Menurut yang diutarakan oleh KLHK, usulan

tarif PNBP yang akan ditetapkan akan mengalami kenaikan sebesar 4 kali lipat

dari tarif PNBP kehutanan saat ini.

Maka itu APBI akan bersurat ke pihak DJMB agar program antar Kementerian

dapat disinkronisasikan sehingga tidak menimbulkan beban ganda bagi pelaku

industri.
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Di dalam draf RUU KUP 
yang diterima, 
rencananya tarif pajak
yang ditetapkan, minimal 
Rp 75 per kilo gram (kg) 
karbon dioksida
ekuivalen (CO2e) atau
satuan yang setara.

Info Penting

MenKeu Sri Mulyani Indrawati berencana untuk mengenakan pajak
karbon pada tahun depan. Ini ditujukan untuk mengurangi emisi
karbon yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Rencana ini
tertuang dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (RUU KUP) yang hari ini, Senin (28/06/2021) dibahas
bersama Komisi XI DPR RI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibawah Departemen Internasional mengadakan

rapat koordinasi (9/6) terkait dengan penyusunan Taksonomi Hijau (THI) sektor

www.                        .org

Rapat Koordinasi Penyusunan Taksonomi Hijau Indonesia 
(THI) Sektor Energi

Dijelaskan juga subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang
yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.
Adapun pajak karbon yang berlaku yakni barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang
menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu dan pada periode tertentu.

Maka itu APBI dibawah kendali dari Pandu Sjahrir tengah berupaya untuk menyusun road map
dalam upaya penurunan karbon di Indonesia serta melihat cara yg tepay tentang penerapan
pajak karbon.

APBI pun telah bersurat kepada seluruh anggota perihal : Permohonan Masukan/Pandangan
terkait Rencana Penerapan Pajak Karbon pada tanggal 30 Juni 2021 via email secretariat APBI-
ICMA.

dengan komunitas global seperti

World Bank, IMF dan OECD. Sehingga

diharapkan seluruh investasi yang

dilakukan akan sepenuhnya

mengadopsi investasi hijau dimana

setiap keputusan yang diambil akan

memperhatikan aspek lingkungan,

sosial dan tata kelola.

Keuangan Berkelanjutan (Sustainable

Finance) di Indonesia didefinisikan

sebagai dukungan menyeluruh dari

industri jasa keuangan untuk

pertumbuhan berkelanjutan yang

dihasilkan dari keselarasan antara

kepentingan ekonomi, sosial, dan ling

energi, yang dalam rapat ini pun lebih

mengedepankan pembahasan untuk

memajukan EBTKE, mulai dari

pembahasan RUU EBTKE untuk

memberi dorongan agar energi

terbarukan di Indonesia dapat

berjalan. Maka untuk itu, OJK

memiliki peran penting untuk

mempercepat implementasi

keuangan berkelanjutan, sejalan

dengan usaha menjaga kestabilan

ekonomi dan keuangan dari dampak

pandemi Covid-19 .

Selain itu kolaborasi baik di dalam

negeri hingga global terus dibangun

-kungan hidup.
Dalam rangka mendukung
pencapaian Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMn), Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) pada 5 Desember 2014 telah
menerbitkan Roadmap Keuangan
Berkelanjutan 2015-2019.

Roadmap tersebut berisi paparan
rencana kerja program keuangan
berkelanjutan untuk industri jasa
keuangan yang berada di bawah
otoritas OJK, yaitu perbankan, pasar
modal dan Industri Keuangan Non-
Bank (IKNB).

Penerapan Pajak Karbon di Indonesia 

Tahun 2022
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Webinar: Constructed Wetland Dalam Upaya
Pemulihan Kerusakan Lahan

Dalam Webinar ini (15/6) APBI diwakili oleh Delma Azrin sebagai perwakilan

Komite Lingkungan APBI-ICMA. Delma menyampaikan beberapa poin dari

paparannya. Pada dasarnya APBI mendukung dan mendorong penelitian,

pengembangan dan implementasi constructed wetland sebagai bagian dari

upaya pemulihan lingkungan di tambang batubra. APBI pun mendukung

upaya sosialisasi dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan

implementasi constructed wetland. Dan yang terakhir disampaikan bahwa

APBI siap bekerjasam dalam penyusunan kebijakan pemerintah terkait

constructed wetland dan upaya pemulihan lingkungan lainnya.

APBI berpartisipasi memenuhi undangan Rapat Koordinasi Pembahasan

Tindak Lanjut Pendanaan Rehabilitasi Mangrove dari Kemenko Marves(4/6

dan 9/6). Dalam rapat yang dipimpin Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan

Iklim dan Kebencanaan Kemenko Marves, agenda utama yang dibahas

adalah upaya pendanaan rehabilitasi mangrove melalui CSR yang merupakan

kelanjutan dari rapat koordinasi tanggal 28 April 2021 yang dihadiri oleh PT

Pelindo dan asosiasi perusahaan sawit. Dari paparan di Rapat Koordinasi

tanggal 28 April tercantum komitmen dari PT Pelindo dan asosiasi industri

kelapa sawit dalam mendukung pendanaan rehabilitasi mangrove yang ditar-

Materi paparan narasumber
FGD "Constructed Wetland 
dalam Upaya Pemulihan
Lingkungan" tgl. 16 Juni
2021.Link:
http://bit.ly/MateriWebina
rCWL

Info Penting

Kewajiban Rehabilitasi Mangrove dari Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

untuk melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS)

seluas wilayah IPPKH/PPKH sebagaimana diatur di

peraturan perundang-undangan sektor kehutanan.

Oleh karena itu, APBI-ICMA mengusulkan agar sebaiknya

upaya rehabilitasi mangrove tersebut dapat

disinkronisasikan dengan Kementerian ESDM dan

Kementerian LHK. Dalam rapat tersebut kami juga

menyampaikan bahwa perusahaan pertambangan juga

wajib melaksanaan pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat (PPM) yang diatur oleh Pembina kami

Kementerian ESDM. Program PPM di sektor pertambangan

mencakup antara lain program rehabilitasi dan reklamasi

sehingga dalam pelaksanaannya dapat disinkronisasikan

dengan upaya rehabilitasi mangrove yang sedang didorong

oleh Kemenko Marves.

-getkan (periode 2021-2024) seluas 600.000 hektar dan

target per tahun 150 ha. Dalam rapat koordinasi tanggal 4

Juni 2021, APBI-ICMA menyambut baik upaya pemerintah

dalam mendorong rehabilitasi mangrove sebagai bagian

dari upaya bersama dalam memenuhi target pengurangan

emisi gas rumah kaca.

APBI juga menyampaikan bahwa kegiatan reklamasi dan

rehabilitasi merupakan bagian integral dari kegiatan

penambangan dan diatur secara tegas di dalam peraturan

perundang-undangan yaitu di dalam UU No. 3 Tahun 2020

tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral

dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya. Bagi

perusahaan pertambangan yang juga pemegang Izin

Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH) diwajibkan

http://bit.ly/MateriWebinarCWL
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Sebagai tindaklanjut Rapat sebelumnya pada tgl. 1

April perihal Optimisasi Logistik Batu Bara Melalui

Kegiatan Usaha Jasa Kepelabuhanan terkait

penataan proses bisnis Ship To Ship Transfer (STS) di

perairan Muara Berau serta sebagai tindak lanjut

dari Surat APBI ke Menko Marves untuk

pembahasan tarif dan pelayanan jasa di STS Muara

Berau. Kemenko Marves mengundang Rapat koordi

Koordinasi Usulan Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan di STS 
Muara Berau Oleh Pemilik Kargo Serta Penyedia Jasa

Peserta rapat ini diwakili

dari bebrapa instansi

Kemenhub: Direktur

Kepelabuhanan, Kepala

KSOP-II Samarinda

Kem-ESDM: Staf Khusus

Menteri ESDM, Dirjen

Minerba, Direktur

Batubara

Kemenko Marves: Ass 

Deputi bidang Koordinasi

& Pertambangan;

Kemenko Perekonomian: 

Ass Deputi

Asosiasi & Industri : APBI, 

INSA & PT Tiga

Bersaudara

Info Penting

nasi (11/6) untuk berdiskusi antar stakeholder dengan tujuan penertiban transhipment point

dan kelancaran transportasi batu bara. Rapat ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang

Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kemenko Marves. Adapun usulan APBI antara lain:

• Agar Kemenhub meninjau kembali keabsahan ijin BUP PTB dan Perjanjian Konsesi tanggal 4

Desember 2020 antara KSOP Samarinda dan PTB.

• Bisnis proses kegiatan STS di Muara Berau tetap berjalan seperti biasa dimana shipper

dapat menunjuk langsung PBM / pemilik FC untuk memberikan jasa STS

• Tarif dan jasa PTB sebagai BUP di Pelabuhan Muara Berau menggunakan benchmark tarif

dan jasa yang sudah berlaku di Pelabuhan Taboneo, Banjarmasin, Kalsel.

Sebagaimana diketahui pemerintah RI dan Tiongkok sepakat untuk

mengadakan acara bilateral energy forum (ministerial level). Acara the 6th

Indonesia-China Energy Forum pada tanggal 8-9 Juli 2019 yang lalu

dilaksanakan di Beijing, RRT dan dihadiri oleh wakil dari APBI dan beberapa

perusahaan anggota (MHU, Arutmin, dan PTBA). Untuk

penyelenggaraan the 7th Indonesia-China Energy Forum, Indonesia akan

bertindak sebagai tuan rumah, dan Biro Komunikasi, Layanan Informasi

Publik Kementerian ESDM yang akan mengorganisir acara tersebut.

Tindak Lanjut Indonesia – China Energy Forum (ICEF) ke 6 dan Persiapan ICEF ke 7

PT Len Industri, PT Pertamina

(Persero), PT PGN, dan PT Musim

Mas.

Masing-masing dari instansi

kemudian memberikan updates

/perkembangan pada proyek atau

kerjasama dengan counterpart RRT

yang dibahas pada ICEF ke 6. Pada

kesempatan tersebut, perwakilan dari

Sekretariat APBI menyampaikan

selama ini asosiasinya aktif

berkomunikasi dengan pihak CNCA,

termasuk dalam pelaksanaan

pertemuan Webinar untuk bertukar

informasi. Pada November 2020 lalu,

telah ditandatangani MoU antara

APBI dengan CCTDA untuk pembelian

Oleh karena itu, dalam rangka

memonitor acara ICEF ke 6 dan

mempersiapkan acara ICEF ke 7, Biro

KLIK mengundang para pihak-pihak

terkait yang sudah berpartispasi dan

akan berpartisipasi pada kegiatan

forum kerjasama bidang energi

antara Indonesia dan Tiongkok ini

dalam rapat koordinasi secara daring

pada Kamis (17/06).

Sebagai informasi, rapat tersebut

dihadiri oleh sejumlah Direktorat

dibawah Kementerian ESDM, Dit.

Astimpas dan Dit. Konsuler

Kementerian Luar Negeri, KBRI

Beijing, APBI, APROBI, PT Kideco, PT

Multi Harapan Utama, PT Baramulti,

kontrak batubara (MoU berlaku
selama 3 tahun). Pada awal Januari
2021, kedua pihak bertemu dan
sepakat untuk menambahkan
investasi hilirisasi batubara dalam
area kerja sama yang disepakati.

Dalam hal teknis pelaksanaan dan
waktu ICEF ke 7 direncanakan untuk
diselenggarakan pada bulan
Oktober/November 2021, secara
tatap muka apabila memungkinkan.

Hal ini kemudian direspon oleh
perwakilan Dit. Konsuler Kemlu
bahwa aturan pelaku perjalanan dinas
luar negeri untuk kegiatan ICEF ke 7
nanti harus merujuk pada
Permenhumkam No 26 dan SE Satgas
Penanganan Covid-19 No 08.
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Rapat Konsultasi Forum Multi Stakeholder Group 

terkait Ruang Lingkup Pelaporan EITI 

Rapat konsultasi MSG (11/6) dilaksanakan berdasarkan Undangan

Sekretaris Jenderal KESDM, Nomor: 55.Und/DI.02/SJN.D/2021 pada

tanggal 8 Juni 2021 secara virtual. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari

Pemerintah Pusat: KESDM, Kemenko Perekonomian, Kemenko

Marves, Kemenkeu, Kementerian BUMN. SKK Migas, dan Asosiasi

(IPA, IMA, APBI), lalu Pemerintah Daerah Bersama dengan NGO.

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

FGD Dengan Dept. Kebijakan Ekonomi dan 
Moneter Bank Indonesia

APBI dalam hal ini diwakili oleh Hendra Sinadia mendapat
undangan untuk menjadi narasumber (25/6) dalam FGD
bersama BI. FGD ini diadakan dalam rangka penyusunan
asesmen perekonomian dan perkembangan isu strategis terkini
untuk mendukung perumusan kebijakan di Bank Indonesia,
kami bermaksud menyelenggarakan FGD internal BI terkait
perkembangan dan prakiraan produksi batu bara.


