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KAJIAN IMPLIKASI RENCANA PENINGKATAN TARIF ROYALTI BATUBARA DAN 
PENERAPAN BEA KELUAR TERHADAP INDUSTRI BATUBARA INDONESIA 

 
BAB I   

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 
Industri pertambangan batubara selama ini menjadi sektor industri yang memiliki peran 
besar dalam mendukung pembangunan nasional. Sektor pertambangan batubara 
mendukung pembangunan ekonomi regional, menciptakan lapangan kerja, berkontribusi 
terhadap penerimaan negara, memasukkan devisa melalui ekspor, mendukung 
elektrifikasi dan ketahanan energi nasional. Kontribusi sektor batubara terhadap 
penerimaan negara berupa pembayaran pajak dan non-pajak, termasuk pembayaran 
royalti. Namun peran dan keberlangsungan industri pertambangan batubara sangatlah 
rentan dengan volatilitas harga komoditas dan juga perkembangan ekonomi secara 
global.  
 
Perkembangan ekonomi dunia dalam dua tahun terakhir ini tidak menggembirakan. 
Perekonomian di sebagian negara Eropa mengalami kontraksi yang mendorong 
lemahnya permintaan atas komoditas, termasuk batubara. Meskipun saat ini China 
masih merupakan pasar terbesar batubara, namun perlambatan pertumbuhan China 
dibanding periode beberapa tahun yang lalu turut berperan terhadap pelemahan harga 
komoditas. Dalam situasi ekonomi yang tidak begitu kondusif saat ini, pemerintah secara 
umum berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Namun tekanan ekonomi 
global tidak dapat dihindari serta kelemahan pengelolaan ekonomi seperti yang 
disampaikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu telah 
menyebabkan membesarnya defisit neraca berjalan, melesetnya target pertumbuhan 
ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah, peningkatan inflasi dll.  
 
Untuk mendukung tambahan penerimaan negara, Komisi Keuangan DPR-RI meminta 
agar pemerintah memaksimalkan sumber pendanaan dari sektor industri pertambangan 
batubara yang dinilai selama ini menikmati keuntungan besar namun kontribusinya 
dianggap tidak signifikan. Untuk itu pemerintah sedang menyusun rencana untuk 
meningkatkan tarif royalti dan menerapkan Bea Keluar atas ekspor batubara. Tarif royalti 
yang lebih tinggi akan dikenakan kepada perusahaan pertambangan batubara pemegang 
IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang selama ini membayar royalti lebih kecil dari 
pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara).  
 
Selain untuk peningkatan penerimaan negara, dasar pemikiran dari Komisi Keuangan 
DPR-RI dalam meningkatkan tarif royalti dan menerapkan Bea Keluar adalah perlunya 
konservasi sumber daya batubara. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kegiatan 
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pertambangan ilegal semakin marak. Kegiatan penambangan tanpa izin atau yang 
dikenal juga dengan istilah PETI eskalasinya semakin meningkat dengan skala yang masif. 
Kegiatan ilegal tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada 
konservasi cadangan batubara di masa yang akan datang.  
 
Sebagai tindak lanjut dari keinginan peningkatan penerimaan negara dari sektor industri 
batubara, pemerintah akan merevisi PP No. 9 Tahun 2012 mengenai PNBP sektor 
pertambangan mineral dan batubara. Tarif royalti yang berlaku saat ini menurut PP No. 9 
Tahun 2012 untuk pemegang IUP Batubara adalah 3%, 5%, dan 7% tergantung kalori 
batubara yang dihasilkan. Salah satu pertimbangan pemerintah adalah menyamakan 
tarif royalti yang berlaku bagi pemegang PKP2B dengan pemegang IUP dan IUPK 
batubara. Besaran tarif royalti baru bagi pemegang IUP batubara yang sedang dikaji 
adalah 10-13.5%. Menurut argumen pemerintah, dengan tarif royalti sebesar 13.5%, 
perusahaan pemegang PKP2B membukukan laba yang signifikan. Oleh karena itu 
pemerintah menganggap bahwa penerimaan negara akan meningkat signifikan apabila 
tarif royalti bagi pemegang IUP dan IUPK batubara disamakan dengan tarif royalti yang 
berlaku bagi pemegang PKP2B. 
 
Selain peningkatan tarif royalti, pemerintah juga akan berupaya mengenakan Bea Keluar 
atas ekspor batubara yang nantinya akan diatur melalui penerbitan peraturan menteri 
keuangan. Pengenaan Bea Keluar ini akan diberlakukan kepada seluruh perusahaan 
pertambangan batubara selain pemegang PKP2B Generasi 1 yang bersifat lex specialist, 
yaitu meliputi pemegang PKP2B Generasi 2, PKP2B Generasi 3 maupun IUP dan IUPK. 
Menurut informasi, besaran tarif Bea Keluar yang diusulkan adalah sebesar 10%.  
 

1.2 Tujuan 

 
Kajian ini dilaksanakan oleh tim dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) 
dengan harapan akan tercapainya diskusi dan kerjasama dari semua pemangku 
kepentingan (stakeholders) mengenai beberapa hal di bawah ini: 
 
1) Pemahaman kondisi industri pertambangan batubara saat ini 

a. Kontribusi pertambangan batubara terhadap pembangunan nasional; 
b. Peran sektor batubara dalam mendukung elektrifikasi; 
c. Tantangan yang dihadapi sektor pertambangan batubara ditanah air; 

 
2) Implikasi Kenaikan tarif Royalti terhadap produksi batubara bagi pemegang IUP 

a. Dampak terhadap perusahaan pertambangan batubara; 
b. Dampak terhadap sektor jasa usaha pertambangan batubara; 
c. Dampak terhadap perbankan; 

 
3) Pertimbangan aspek hukum dan analisa ekonomi terhadap kebijakan penerapan Bea 
Keluar atas ekspor batubara 
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a. Mekanisme penerapan Bea Keluar atas ekspor batubara; 
b. Perbandingan penerapan Bea Keluar atas komoditas ekspor lainnya. 

 
4) Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari industri 
pertambangan batubara dengan mempertimbangkan keberlanjutan industri   

a. Kebijakan yang realistis dengan mempertimbangkan kondisi pertambangan 
batubara saat ini; 
b. Kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri batubara dan energi nasional. 

 

1.3 Batasan Analisis 

 
Dalam melakukan analisis, terdapat beberapa batasan antara lain: 
 
1) Data-data yang digunakan sebagai dasar analisis didapatkan dari studi literatur, 
wawancara dengan pakar dari berbagai disiplin ilmu (seperti pakar hukum, pakar 
ekonomi, pakar perpajakan), presentasi yang dilakukan selama proses FGD dan 
workshop serta kuesioner dari perusahaan tambang anggota APBI. 
 
2) Analisis difokuskan kepada implikasi terhadap rencana peningkatan tarif royalti bagi 
perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan penerapan Bea Keluar atas 
ekspor batubara.  
 

1.4 Metodologi 

 
Penyusunan kajian oleh tim dari APBI dilakukan untuk dapat memberikan masukan yang 
konstruktif bagi pemerintah terkait implikasi terhadap rencana kebijakan pemerintah 
untuk meningkatkan penerimaan negara dari industri batubara. Masukan dari tim APBI 
adalah berupa rekomendasi bagi pemerintah mengenai formula dan peningkatan tarif 
royalti untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mempertimbangkan volatilitas 
harga komoditas batubara dan keberlanjutan industri pertambangan batubara. Input 
dari tim APBI juga berupa kontribusi pemikiran terhadap rencana penerapan Bea Keluar 
atas ekspor batubara. Berikut adalah penjelasan dari metodologi kajian yang dilakukan 
oleh tim dari APBI:  
 
Kajian kondisi sektor batubara 
Landasan utama dari kajian tim APBI adalah mengenai kondisi industri batubara saat ini 
dan prediksi prospeknya dimasa yang akan datang. Kajian dilakukan oleh tim APBI sejak 
awal Juli 2013 sebagai tindak lanjut dari pertemuan APBI dengan wakil dari Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktur Jenderal Pajak.  
 
Formulasi aspek kajian 
Formulasi aspek kajian merupakan salah satu langkah metodologi penting karena 
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menentukan bentuk analisis yang dilakukan oleh tim APBI. Formulasi aspek kajian 
dilakukan sejak Focus Group Discussion (FGD) seri pertama dan dilengkapi seiring dengan 
pengkinian hasil-hasil dari seri FGD selanjutnya. Formulasi awal aspek kajian tim APBI 
didasarkan dari pertemuan awal antara tim pengkajian dengan komite pengarah 
(steering committee) pada tanggal 4 Juli 2013.  
 
Data sekunder 
Data sekunder kajian didapatkan dari kajian literatur. Sumber data literatur yang 
digunakan berupa buku, jurnal, makalah, laporan, dan data sekunder lainnya untuk 
memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memberi masukan bagi 
pemerintah dan industri. Data sekunder digunakan sebagai landasan awal pengkajian 
untuk kemudian dikonfirmasi dan divalidasi dengan data-data primer dari narasumber 
yang bersangkutan.  
 
Data primer 
 Focus Group Discussion (FGD) 

FGD merupakan metode yang digunakan tim APBI untuk memperoleh informasi 
baru, mengkonfirmasi data, dan mensosialisasikan hasil analisis berdasarkan data 
yang telah diperoleh. FGD juga merupakan wadah pertemuan antar berbagai pihak 
yang dapat memberikan perspektif menyeluruh sebagai masukan yang konstruktif 
bagi pemerintah dan stakeholders. FGD telah diadakan sebanyak lima kali, yaitu di 
tanggal 8, 9, 24 Juli di Gedung Balai Kartini Jl. Jend. Gatot Subroto. FGD tanggal 17 
Juli diadakan di sekretariat APBI di Menara Kuningan Lt. 1 Jl. HR Rasuna Said. 
Sedangkan FGD seri terakhir tanggal 31 Juli 2013 diadakan di Pomelotel, Patra 
Kuningan. Alur kegiatan FGD secara umum adalah : (1) presentasi analisis dari tim 
APBI; (2) presentasi wakil perusahaan batubara/ kontraktor pertambangan/ 
pemerintah; (3) diskusi, dan (4) kesimpulan. 
 

 Diskusi Terbatas 
Diskusi terbatas dilakukan oleh tim APBI kelompok kerja (working group) perpajakan 
dan hukum untuk mendapatkan opini dari ahli perpajakan dan ahli hukum.  

 
Di bawah ini adalah ilustrasi metodologi kerja tim berdasarkan jadwal kerja ~6 minggu. 

 
Gambar 1 - 1 Metodologi Kerja Tim Kerja FGD APBI 



 11 

Analisis 
Analisis merupakan metode yang dilakukan secara terus menerus oleh tim APBI guna 
merumuskan dan memberi masukan. Analisis tim APBI dilakukan berdasarkan atas data 
primer dan sekunder yang diperolehnya serta berpatokan pada metodologi dan aspek 
kajian yang telah ditentukan.  
 
Kesimpulan 
Kesimpulan akhir dirumuskan setelah usai dilakukannya rangkaian FGD dan diskusi 
terbatas. 
 
Rekomendasi 
Hasil kajian diajukan sebagai rekomendasi/masukan bersama kepada pemerintah 
mengenai kebijakan peningkatan tarif royalti dan penerapan Bea Keluar industri 
batubara. Formulasi dari rekomendasi tim disusun oleh tim APBI serta dibahas bersama 
dengan perusahaan-perusahaan anggota APBI guna mendapatkan masukan dan 
persetujuan. 
 

1.5 Proses Yang Dilakukan 

 
Bahan masukan untuk kajian ini dilakukan melalui pelaksanaan seri kegiatan FGD seperti 
dibawah ini: 
 
 FGD Seri 1 

Jadwal   : Hari Senin tanggal 8 Juli 2013 pkl. 14.00-16.00 wib 
Tempat  : Gedung Balai Kartini, Jl. Jend. Gatot Subroto 
Topik      : Paparan Industri Terhadap Implikasi Peningkatan Tarif Royalti dan 

Penerapan Bea Keluar 
Narasumber : presentasi dari perusahaan-perusahaan batubara anggot APBI 
mewakili produsen batubara kalori rendah, menengah, dan tinggi. 

  
 FGD Seri 2 

Jadwal   : Hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 pkl. 14.00-16.00 wib. 
Tempat  : Gedung Balai Kartini, Jl. Jend. Gatot Subroto 
Topik      : Peningkatan Tarif Royalti dan Penerapan Bea Ekspor Batubara Dari 

Perspektif  Hukum dan Perpajakan 
Narasumber : praktisi dan ahli hukum dan perpajakan dari Pricewaterhouse Coopers 

 dan Christian Teo & Partner. 
 
 FGD Seri 3 

Jadwal   : Hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 pkl. 14.00-16.00 wib. 
Tempat  : Sekretariat APBI, Menara Kuningan Level 1, Jl. HR Rasuna Said 
Topik      : Dampak Penurunan Harga Komoditas Batubara Terhadap Industri Jasa 

Usaha Pertambangan 
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Narasumber : wakil dari Aspindo, Petrosea, Pama Persada, Trakindo, MBSS, Kartika 
 Shipping, dll. 
 
 FGD Seri 4 

Jadwal   : Hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, pkl. 14.00-16.00 wib. 
Tempat  : Gedung Balai Kartini, Jl. Jend. Gatot Subroto 
Topik      : Pandangan Pemerintah Terhadap Rencana Peningkatan Tarif Royalti 

dan  Penerapan Bea Keluar 
Narasumber : wakil dari Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 

 ESDM, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu 
 
 FGD Seri 5 

Jadwal   : Hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, pkl. 14.00-16.00 wib. 
Tempat  : Pamelohotel, Patra Jasa 
Topik      : Alternatif Solusi Peningkatan Penerimaan Negara dari Industri 

Batubara 
Narasumber : tim FGD APBI, wakil-wakil dari perusahaan anggota APBI 

 
Selain itu juga dilakukan tiga sesi konsultasi dengan jajaran Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral yang dilakukan pada 29 Juli 2013, 2 Agustus 2013, 23 Agustus 
2013. 
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BAB II  
GAMBARAN INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA SAAT INI 

 

2.1 Overview Industri Batubara Thermal  

 
Peran Strategis Industri Batubara Indonesia di Pasar Global 
 
Industri batubara Indonesia memegang peranan penting dalam perdagangan batubara 
internasional. Untuk batubara thermal (thermal coal) Indonesia menguasai sekitar 36% 
pangsa pasar internasional. Grafik di bawah ini menggambarkan komposisi ekspor 
negara-negara penghasil batubara di dunia. 
 

 
Gambar 2 - 1 Jumlah Ekspor Negara-Negara Penghasil Batubara (Juta Ton) 

 
Saat ini pasar batubara di kawasan Asia masih didominasi oleh Cina dan India. Indonesia 
memegang peran strategis sebagai eksportir batubara di Asia khususnya Cina, India dan 
negara-negara di Asia Timur. Di tahun 2012, ekspor batubara ke Cina dan India 
masing-masing mencapai sekitar 76.8 juta ton dan 73.6 juta ton. Selain Cina dan India, 
pangsa pasar yang menjanjikan mulai bertumbuh di Korea Selatan. Ekspor batubara ke 
Korea Selatan di 2012 tercatat sekitar 38.8 juta ton. Jumlah tersebut jauh melampaui 
ekspor ke negara-negara Asia Timur lainnya seperti Taiwan, Jepang dan Hongkong yang 
masing-masing tercatat sekitar 26.6. 20.7, dan 11.8 juta ton pada periode yang sama. 
Faktor rendahnya harga FOB (Free-on-board) dan biaya pengapalan (shipping cost) 
menjadi faktor utama yang membuat negara-negara di Asia Timur meminati batubara 
dari Indonesia.  
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Terdapat kecenderungan konsumen untuk mulai menyesuaikan dengan penggunaan 
batubara berkalori rendah. Pengembangan batubara kalori rendah semakin meningkat 
untuk kebutuhan elektrifikasi domestik. Permintaan yang tinggi terhadap batubara 
sebagai alternatif energi pengganti minyak bumi dikarenakan biaya yang relatif murah 
dibandingkan sumber energi lain. Kontribusi batubara sebagai sumber energi untuk 
pembangkit listrik diproyeksikan akan semakin besar dan terus berkembang. Dengan 
peran strategis Indonesia sebagai eksportir batubara utama di kawasan Asia Tenggara, 
mayoritas steam plant, seperti di Malaysia, Thailand, dan Filipina, dibangun dan didisain 
mengikuti rentang kualitas batubara Indonesia.  
 
Pertumbuhan industri yang melaju pesat di negara-negara anggota ASEAN lainnya 
seperti Vietnam, Kamboja, Laos, dan bahkan Myanmar menjadi peluang yang menarik 
bagi ekspor batubara Indonesia. Untuk jangka menengah dan panjang, peluang potensi 
pasar ASEAN dapat menjadi alternatif yang perlu dimanfaatkan. Pemberlakuan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015 yang akan menjadikan pasar ASEAN 
sebagai pasar yang terintegrasi seharusnya dijadikan sebagai momentum penting untuk 
perkembangan industri batubara untuk masa depan. 
 
Mengenai prospek ekspor batubara di masa depan, menurut prediksi yang dibuat oleh 
Wood McKenzie Coal Market Service, akan terjadi perubahan trend dalam perdagangan 
batubara internasional. Negara-negara penghasil batubara dari kawasan Atlantik akan 
memperluas jangkauannya ke wilayah Asia. Hal ini dipicu oleh melemahnya permintaan 
batubara dari Amerika Serikat dan Eropa. Trend penurunan permintaan dari AS antara 
lain disebabkan karena penemuan cadangan "shale gas". Selain itu, ekonomi Eropa saat 
ini masih sedang mengalami kontraksi akibat pelemahan dari zona Euro. 
 

 
Gambar 2 - 2 Distribusi Import Batubara Cina sebagai Importir Terbesar di Asia Pacific 
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Dengan kondisi pelemahan ekonomi global saat ini dan prediksi perubahan trend 
perdagangan batubara global di periode tahun 2022 ke atas, maka menarik untuk dikaji 
apakah Indonesia dapat mempertahankan peran strategisnya di zona Asia Pasifik yang 
akan semakin kompetitif. Peran strategis tersebut masih dapat dipertahankan jika 
Indonesia dapat merealisasikan pertumbuhan ekspor yang maksimal hingga periode 
tahun 2022.  
 
Meskipun pasokan batubara Indonesia memegang peran penting dalam pasokan global, 
namun pasokan batubara dari kegiatan aktifitas tambang ilegal yang jumlahnya cukup 
signifikan turut memperburuk kondisi pasar global yang mengalami kelebihan pasokan 
(oversupply). Kondisi oversupply menurunkan posisi tawar dari produsen batubara. 
Perkiraan pasokan global akan terus menurun melebihi permintaan (demand) kebutuhan 
batubara yang akan mengakibatkan tekanan penurunan harga jual komoditas.  
 
Kebutuhan Batubara untuk Kepentingan dalam Negeri 
 
Permintaan batubara untuk kepentingan domestik saat ini masih relatif rendah 
dibandingkan dengan kapasitas produksi nasional. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 
merupakan industri yang paling banyak menggunakan batubara sebagai bahan bakar. 
Berdasarkan data dalam kurun waktu 1998-2008, penggunaan batubara di PLTU setiap 
tahunnya rata-rata meningkat sebesar 13.37%. Peranan PLTU pada pembangkit listrik 
nasional adalah yang terbesar, yaitu sekitar 54%. Akan tetapi dengan tingkat 
pertumbuhan penggunaan batubara di PLTU tersebut masih belum dapat mengimbangi 
kapasitas produksi batubara per tahun dimana di tahun 2012 jumlah produksi sebesar 
386 juta ton.    
 

 
Gambar 2 - 3 Perbandingan Produksi Batubara Indonesia dengan Kebutuhan Domestik 

 
Dengan target energy mix 2020 sebesar 86%, keberlanjutan (sustainability) industri 
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batubara harus dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan domestik di masa yang akan 
datang. Hal ini juga disebabkan kebutuhan pengembangan teknologi dan 
penyempurnaan operasional dari energi alternatif lain untuk mencapai skala ekonomis. 
Batubara merupakan pilihan utama karena membutuhkan biaya terendah dibandingkan 
sumber alternatif lainnya. PT. PLN sendiri memproyeksikan peningkatan kebutuhan 
batubara sebesar 3 kali lipat pada tahun 2020 menjadi 126 juta ton untuk elektrifikasi 
nasional.  
 

 
Gambar 2 - 4 Proyeksi Energy Mix Nasional oleh PT. PLN 

 
Dari kebutuhan pasokan batubara untuk ketahanan energy nasional, mayoritas berasal 
dari low rank coal dengan kategori ADB di bawah 5100 Kcal/kg. Grafik berikut 
menggambarkan proyeksi kebutuhan batubara berdasarkan kualitas. 
 

 
Gambar 2 - 5 Proyeksi Kebutuhan Domestik Batubara Berdasarkan Kualitas 

 
Tabel berikut ini dipergunakan sebagai dasar kategorisasi kualitas batubara berdasarkan 
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Air Dried Basis (ADB) serta menunjukkan ketersediaan cadangan dan sumber daya 
nasional Indonesia. 
 
Tabel 2 - 1 Kategori Kualitas Batubara (ADB), Ketersediaan Cadangan dan Sumber Daya 
Nasional 

 
 
Menurut PT. PLN sebagai konsumer batubara dalam negeri terbesar, kebijakan 
penggunaan low-rank coal (LRC) didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:  
 Kebijakan Energi Nasional 2003-2020 (disusun oleh Kementerian ESDM);   
 Data sumber daya batubara Indonesia (60% dari 104.8 Miliar ton merupakan LRC 

(Lignite); 
 Penggunaan LRC dalam teknologi PLTU sudah dinyatakan proven;  
 Lebih ekonomis (rupiah per kwh lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar 

minyak). 
 
Grafik di bawah ini menggambarkan data perbandingan biaya produksi listrik 
berdasarkan sumber energi: 

 
Gambar 2 - 6 Perbandingan Biaya Produksi Listrik Berdasarkan Sumber Energi 
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Kondisi Makro Ekonomi dan Sektor Pertambangan Batubara yang Kurang Kondusif 
 
Penurunan harga komoditas batubara yang drastis dan diperburuk dengan peningkatan 
biaya operasional secara signifikan dalam dua tahun terakhir ini membuat industri 
batubara sedang dalam kondisi yang tidak menggembirakan. Harga acuan batubara 
global (indeks harga Newcastle) telah mengalami penurunan sebesar 34% dibandingkan 
level tertinggi sebesar U$132 pada Januari 2011. Hal ini dipicu karena pelemahan 
ekonomi Eropa dan pelambatan pertumbuhan ekonomi China.  
 
Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan 
mengalami perlambatan yang cukup signifikan sampai tahun 2014. Sektor pertambangan 
dan penggalian telah menunjukkan pertumbuhan negatif pada Q1 2013 dan diperkirakan 
trend ini akan berlangsung sampai akhir 2012. Pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 
1%-1,4% juga jauh lebih kecil dibandingkan sektor-sektor lain. Hal ini tentunya kurang 
menguntungkan bagi agregat pertumbuhan nasional. 
 
Tabel 2 - 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor Usaha 

 
 

Mengingat defisit neraca perdagangan Indonesia yang masih cukup besar, yaitu US$ 1,7 

Milyar di 2012, batubara sebagai salah satu komoditas ekspor Non-Migas memegang 

peran yang cukup penting. Di tahun 2013 sendiri pada periode Januari – Juli defisit 

perdagangan mencapai US$ 5,65 Milyar dengan kontributor utama defisit Migas sebesar 

US$ 7,63 Milyar. Namun ekonomi global yang belum kuat menyebabkan masih lemahnya 

harga komoditas global pada triwulan II-2013. Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia 

(IHEx) sepanjang triwulan II-2013 masih mengalami kontraksi. Di bawah ini pergerakan 

Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHEx). 
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Gambar 2 - 7 Pergerakan Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHEx) 

 
Dalam kuartal pertama dan kedua tahun 2013 terjadi banyak fakta-fakta di lapangan 
yang mengkhawatirkan bagi kelangsungan industri batubara. Dari hasil FGD diterima 
informasi bahwa di provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, praktis hanya 7 dari 30 
tambang batubara yang masih melanjutkan operasinya saat ini. Beberapa perusahaan 
tambang batubara besar yang tercatat di bursa dikabarkan mengalami kesulitan dalam 
melaksanakan kewajiban pembayaran hutang ke beberapa kontraktor/supplier. Terkait 
pembayaran hutang ke pihak perbankan, banyak perusahaan pertambangan yang 
dikhawatirkan mengalami gagal bayar (default). Penghentian beberapa tambang untuk 
efisiensi biaya operasional sudah semakin meluas. Pemberlakuan kebijakan PHK atau 
langkah untuk merumahkan karyawan di perusahaan pertambangan semakin banyak 
terjadi, termasuk di Kab. Kutai Timur.  
 
Penurunan profitabilitas industri pertambangan tercatat cukup signifikan di tahun 2012 
apabila dibandingkan dengan tahun 2011 seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini: 
 
Tabel 2 - 3 Perbandingan Indeks Harga dan Kinerja Perusahaan Batubara Tercatat di Bursa 

 
Dalam US$ Milyar 

Perusahaan Batubara tercatat di bursa 
2012 2011 Perubahan Tahun 

ke Tahun  
Indeks harga 
Newcastle ($/ton) 

97.0 121.2 -20% 

Revenue 19.4 19.6 -1% 

Cash Operating Cost 15.9 13.1 21% 

EBITDA 3.5 6.5 -46% 

Net Profit 1.1 3.1 -64% 
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Maraknya Aktifitas Pertambangan Tanpa Izin dan Perdagangan Liar 
 
Kegiatan pertambangan tanpa izin atau yang biasa disebut dengan istilah PETI semakin 
marak. Aktifitas penambangan ilegal tersebut eskalasinya semakin meluas dan dampak 
yang ditimbulkan sangat negatif baik kerusakan lingkungan, masalah sosial, dampak 
terhadap kerugian negara dll. Kegiatan PETI skalanya tidak lagi dilakukan secara 
tradisional seperti yang dilakukan oleh penambangan rakyat yang memiliki IPR, tetapi 
aktivitasnya dilakukan dengan skala besar menggunakan peralatan berat. Bahkan 
aktivitas PETI umumnya dilakukan di dalam konsesi milik perusahaan pemegang PKP2B 
dan IUP.  
 
Produksi batubara yang disinyalir berasal dari kegiatan penambangan dan perdagangan 
ilegal jumlahnya cukup signifikan. Menurut data dari Kementerian ESDM dan data yang 
dilaporkan oleh perusahaan batubara yang listing di bursa, jumlah produksi batubara 
tahun 2012 sebesar 395.6 juta yang rinciannya terdiri dari, produksi dari pemegang 
PKP2B 261.4 juta ton dan pemegang IUP 134.2 juta ton. Sedangkan menurut data dari 
Biro Pusat Statistik, pasokan batubara Indonesia di tahun 2012 sebesar 451.9 juta ton, 
terdiri dari batubara yang diekspor 384.4 juta ton dan konsumsi domestik 67.5 juta ton. 
Sehingga dari rekonsiliasi kedua data tersebut (451.9 juta ton - 395.6 juta ton) terdapat 
sekitar 56.3 juta ton ekspor batubara yang tidak terverifikasi yang diduga kuat berasal 
dari kegiatan penambangan ilegal.    
 

 
Gambar 2 - 7 Ilustrasi Perhitungan Potensi Pertambangan dan Perdagangan Ilegal 
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Pasokan batubara oleh aktifitas PETI dalam jumlah yang besar tersebut turut memicu 
terjadinya kelebihan pasokan (oversupply) di pasar batubara global. Over supply tersebut 
berdampak pada penurunan posisi tawar dari produsen batubara. Margin keuntungan 
yang diperoleh oleh pelaku PETI diperkirakan cukup besar, karena kegiatan PETI tidak 
membayar kewajiban keuangan kepada negara, tidak membangun infrastruktur, tidak 
melakukan pengelolaan lingkungan secara benar, dll. Oleh karena itu, meskipun harga 
komoditas batubara semakin merosot diperkirakan kegiatan penambangan ilegal tidak 
terlalu terpengaruh. Bahkan dikhawatirkan aktifitas penambangan tanpa izin dan 
perdagangan ilegal akan semakin meluas.   
 
Kegiatan penambangan ilegal tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. 
Dari analisa data yang dilakukan oleh tim APBI, potensi kehilangan pendapatan negara 
dari aktifitas penambangan ilegal sebesar US$ 340-359 juta. Kehilangan pendapatan 
negara meliputi pembayaran royalti, PPh badan, dan PPN. 
 

 
Gambar 2 - 8 Simulasi Perhitungan Kerugian Pemerintah Akiba Pertambangan dan 

Perdagangan Ilegal 

2.2 Kontribusi Pertambangan Batubara Indonesia 

 
Kontribusi Pertambangan Batubara Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional dan 
Regional 
 
Kontribusi sektor pertambangan terhadap GDP non-migas Indonesia terus tumbuh dari 
tahun 2004 hingga 2012. Menurut hasil kajian tim APBI dari data yang diolah dari Badan 
Pusat Statistik, sektor pertambangan non-migas berkontribusi sekitar 3.1% dari GDP. 
Trend tersebut terus meninggi hingga di tahun 2012 tercatat sekitar 6.1%. Dalam 
struktur ekspor di tahun 2012, industri batubara memiliki kontribusi sebesar 13.8%. 
Angka tersebut menunjukkan kenaikan hampir 4x lipat dalam kurun waktu 8 tahun 
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terakhir. Di tahun 2004, kontribusi industri batubara terhadap ekspor nasional mencapai 
3.8%, sedangkan di tahun 2012 sebesar 13.8%.  
 

 
Gambar 2 - 9 Kontribusi Sektor Pertambangan Batubara Terhadap GDP Non Migas dan Ekspor 

 
Sumber daya batubara Indonesia umumnya tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Sektor 
pertambangan batubara memegang peranan cukup penting terutama di daerah-daerah 
yang kaya dengan cadangan batubara di kawasan timur Indonesia. Kontribusi 
pertambangan batubara di dua propinsi penghasil batubara terbesar di Indonesia, yaitu 
Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sangat signifikan. Di tahun 2011, kontribusi 
pertambangan batubara terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Timur sekitar 49% 
dan Kalimantan Selatan 24%.  
 
Dengan cadangan batubara yang terutama terkonsentrasi di Kalimantan dan Sumatera, 
peran industri batubara cukup krusial dalam merealisasikan aspirasi Master Plan 
Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), khususnya Koridor Ekonomi 1 
Sumatera sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi serta 
Koridor Ekonomi 3 Kalimantan sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang.  
 
Multiplier Effect Industri Pertambangan Batubara 
 
Sektor pertambangan termasuk sektor yang memiliki efek ekonomi berganda (multiplier 
effect) yang tinggi. Kegiatan usaha pertambangan batubara memberikan efek multiplier 
terhadap pembentukan output pendapatan dan tenaga kerja di berbagai daerah di tanah 
air. Menurut hasil kajian Pricewaterhouse Coopers, kegiatan usaha pertambangan 
memiliki nilai penggandaan (multiplier) sebesar 1.6-1.9 kali. Angka itu menandakan 
bahwa peningkatan satu unit nilai ekspor pertambangan mampu meningkatkan output 
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(omzet) perekonomian daerah penghasil batubara sebesar 1.6-1.9. Oleh sebab itu, 
kegiatan pertambangan batubara menjadi pendorong ekonomi penting di daerah-daerah 
penghasil batubara seperti antara lain di provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, 
Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. 
 
Dari omzet batubara pada tahun 2012 sebesar ~US$ 20 Milyar sebesar ~60%-65% 
dibayarkan kepada kontraktor, supplier dan penyedia jasa lain, ~20%-25% dibayarkan 
kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam bentuk pajak, PNBP 
ataupun pungutan dan sumbangan lain, sedangkan ~5% dikembalikan kepada 
masyarakan dalam bentuk imbal jasa pekerja dan dana CSR. Ilustrasi di bawah ini 
menggambarkan multiplier effect industri batubara secara garis besar. 
  

 
Gambar 2 - 10 Ilustrasi Multiplier Effect Industri Pertambangan Batubara (2012) 

 
Penciptaan Lapangan Kerja (Pro-Job Creation) 
 
Sektor pertambangan batubara berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. 
Lapangan kerja yang tercipta tidak hanya di industri tambang batubara sendiri, namun 
juga di sektor industri jasa pendukung tambang (khususnya kontraktor penambangan 
dan penyedia jasa transportasi). Selain itu, industri batubara menciptakan lapangan kerja 
informal di sekitar tambang yang manfaatnya sangat dirasakan terutama oleh 
masyarakat setempat. 
 
Estimasi tenaga kerja pada sektor pertambangan batubara adalah sebesar 70% dari 
sektor pertambangan dan penggalian yang dipublikasi secara rutin oleh Biro Pusat 
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Statistik (BPS). Hal ini karena pertambangan batubara merupakan salah satu industri 
yang bersifat padat karya. Menurut data BPS, jumlah tenaga kerja di sektor 
pertambangan dan galian di tahun 2012 tercatat sekitar 1.134.000 pekerja. Jumlah 
tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 832 ribu orang di 2010 dan 947 ribu 
orang di tahun 2011. Namun seiring dengan memburuknya profitabilitas industri 
batubara, jumlah pekerja menurun menjadi 1.089.000 pada bulan Februari 2013. 
 
Tenaga kerja di sektor pertambangan termasuk industri tambanga batubara banyak 
menggunakan tenaga kerja alih daya (outsourcing). Berdasarkan data yang disampaikan 
oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Usaha Pertambangan Indonesia (Aspindo), jumlah tenaga 
kerja jasa penambangan sebesar 488 ribu atau sekitar 45% dari total jumlah tenaga kerja 
sektor pertambangan batubara. Pemilik tambang sendiri memperkerjakan ~11% dari 
total tenaga kerja.  
  

 
Gambar 3 - 1 Estimasi Jumlah dan Komposisi Pekerja Industri Pertambangan Batubara 

 
Terkait dengan kesempatan kerja, industri pertambangan batubara juga memperhatikan 
pengembangan kemampuan tenaga kerja. Program pelatihan untuk peningkatan skill 
tenaga kerja, misalnya operator alat berat dan staf pendukung operasional, semakin 
berkembang seiring dengan pengembangan sektor industri batubara. Program tersebut 
memberikan manfaat yang tidak sedikit terutama kepada daerah dengan tersedianya 
tenaga kerja yang terlatih (skilled worker). Dengan semakin bertumbuhnya tenaga kerja 
yang terlatih, hal itu akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor industri lainnya. 
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Gambar 2 - 11 Komposisi Perusahaan Jasa Pendukung Tambang Batubara 

 
Industri pertambangan batubara memiliki peran yang cukup signifikan dalam 
mendukung pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Kontribusi terhadap 
pembangunan daerah cukup nyata, khususnya untuk pemerataan pembangunan di luar 
Jawa sesuai amanat MP3EI. Keterdapatan sumber daya mineral dan batubara yang 
umumnya di daerah-daerah terpencil di kawasan timur Indonesia dan sebagian di 
Sumatera membuat sektor pertambangan batubara menjadi motor penggerak (prime 
mover) pembangunan beberapa daerah di luar pulau Jawa. 
 
Produksi batubara (berdasarkan persetujuan RKAB 2011) perusahaan pemegang PKP2B 
mencapai 236 juta ton per tahun. Sedangkan produksi pemegang IUP (termasuk PTBA) 
sebesar 40 juta ton. Sekitar 70% dari produksi batubara Indonesia berasal dari 
perusahaan tambang batubara yang telah mencatatkan sahamnya di bursa (listed 
companies).  
 
Tabel 2 - 4 Distribusi Produksi Batubara Indonesia 2012 (Juta Ton) Berdasarkan Tipe Kontrak 
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Kontribusi Terhadap Pengembangan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah 
 
Industri pertambangan batubara mempunyai peran yang penting dalam pembangunan 
dan pengembangan masyarakat (community development and empowerment) yang 
merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL). Jauh 
sebelum TJSL diatur dalam peraturan perundang-undangan, melalui UU No. 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan pertambangan baik pemegang PKP2B 
maupun Kuasa Pertambangan (KP) telah melaksanakan inisiatif Corporate Social 
Responsibility (“CSR”). Program dan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan 
pertambangan batubara terutama bagi perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa 
saham disajikan secara transparan dan akuntabel. Program dan kegiatan CSR sangat 
beragam dari masing-masing perusahaan sesuai dengan kondisi masyarakat dan wilayah 
setempat.  
 

 
Gambar 3 - 2 Estimasi Kontribusi CSR Perusahaan Tambang Batubara 

 
Selain tanggung jawab sosial, perusahaan pertambangan batubara juga melaksanakan 
pengelolaan dan perlindungan lingkungan seperti yang disyaratkan dalam peraturan 
perundang-undangan. Persyaratan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari AMDAL 
dan UKL/RPL sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam meminimalkan dampak 
lingkungan dari kegiatan usaha pertambangan batubara. Dalam pelaksanaan tanggung 
jawab lingkungan, perusahaan pertambangan batubara juga melaksanakan reklamasi 
secara rinci dan mengkomukasikan perencanaan dan pencapaiannya kepada 
Kementerian ESDM. Selain itu, perusahaan menyisihkan dana cadangan untuk kegiatan 
pasca tambang yang diatur secara rinci dalam PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi 
dan Pascatambang.  
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Selain kontribusi terhadap pengembangan masyarakat, sektor pertambangan pada 
umumnya, termasuk batubara, adalah sektor pionir yang berkontribusi terhadap 
pengembangan wilayah. Sesuai dengan karakteristiknya, keterdapatan sumber daya 
mineral batubara umumnya berada di wilayah yang sulit terjangkau (remote area). Di 
lain pihak, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menyediakan dan membangun 
infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Hal itu yang mendorong 
perusahaan-perusahaan pertambangan umumnya menyiapkan dan membangun sendiri 
infrastrukturnya berupa jalan, jembatan, jetty, pelabuhan, lapangan terbang, dll.   
 
Sebagai industri pionir, industri batubara adalah motor penggerak perekonomian di 
banyak daerah. Peran industri pertambangan terhadap pembentukan produk domestik 
bruto regional (PDRB) di beberapa daerah cukup signifikan. Dengan ketersediaan sarana 
dan prasarana yang dibangun oleh perusahaan pertambangan batubara, hal itu 
mendorong pembangunan wilayah di daerah-daerah. Potensi yang dihasilkan 
pertambangan juga menjadi salah satu alasan dalam pembentukan daerah-daerah 
otonom baru. Pemekaran provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi baru Kalimantan 
Utara adalah bukti kuat bagaimana sektor pertambangan batubara memiliki peran 
strategis dalam pengembangan wilayah.   
 
Industri batubara dan industri pendukungnya memberikan kontribusi yang cukup 
signifikan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam bentuk 
pajak, pungutan, sumbangan maupun lapangan kerja. Royalti (termasuk dana 
pengembangan pada kontrak PKP2B) dibayarkan kepada pemerintah daerah sebesar 90% 
dan pemerintah pusat sebesar 10%. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga 
diterima oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan komposisi 80% dan 20%. 
Kewajiban pajak lain sebagai konsekuensi aktivitas tambang batubara yang dibayarkan 
kepada pemerintah pusat adalah pajak penghasilan (biasa disebut PPh badan), pajak 
penghasilan karyawan (PPh 21) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembelian 
barang dan jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh PKP2B Gen 2, IUP dan sebagian PKP2B 
Gen 3. 
 
Selain royalti dan PBB, pemegang IUP membayarkan berbagai pajak daerah, pungutan 
daerah dan sumbangan pihak ketiga yang besarnya berbeda-beda tergantung lokasi 
tambang. Pemilik tambang juga membayarkan dana CSR dengan jumlah bervariasi. 
Ringkasan kontribusi industri batubara digambarkan pada tabel/ matriks berikut ini. 
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Tabel 2 - 5 Matriks Kontribusi Industri Batubara 

 
 

2.3 Tantangan Utama Industri Batubara 

 
Meskipun Indonesia adalah pengekspor batubara terbesar di dunia dan memiliki peran 
strategis dalam perdagangan batubara secara global, namun sektor industri batubara 
sangatlah rentan (vulnerable) terhadap risiko yang terkait dengan berbagai faktor 
eksternal termasuk faktor kebijakan (policy risk). Tantangan utama yang dihadapi oleh 
industri pertambangan batubara Indonesia adalah antara lain: 
 
Ketidakpastian Pertumbuhan Ekonomi Global 
 
Pertumbuhan ekonomi global tidak sesuai dengan perkiraan dan masih diliputi tingkat 
ketidakpastian (uncertainty) yang tinggi. Prediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 
2014 diperkirakan masih tidak kondusif. Kondisi ini turut dipicu oleh krisis ekonomi Eropa 
yang terjadi sejak 2012. Menurut data yang sampaikan oleh Bank Indonesia, zona Euro 
masih melemah hingga minus 0.5% di tahun 2013. Dari data tersebut, prediksi yang 
dilakukan oleh Bank Dunia dan IMF menunjukkan pelemahan zona Euro di tahun 2013 
dan pertumbuhan di bawah 1% di tahun 2014. Ekonomi China sebagai pasar utama 
ekspor batubara Indonesia juga mengalami pelemahan di tahun 2013 dan 2014 
dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2012.   
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Tabel 2 - 6 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia oleh World Bank dan Bank Indonesia 

 
 
Volatilitas Harga Batubara 
 
Pada dasarnya industri pertambangan adalah industri yang berisiko tinggi disebabkan 
faktor volatilitas dari harga komoditas pertambangan. Volatilitas harga yang tinggi 
menjadi salah satu tantangan industri batubara yang berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan. Harga komoditas batubara mengalami penurunan yang cukup signifikan 
dalam dua tahun terakhir. Hal itu dipicu oleh ketidakpastian dan pelemahan ekonomi 
dunia.  
 
Penurunan harga sejak Januari 2011 mencapai 34% berdasarkan sumber dari Global Coal 
Newcastle. Sementara itu, penurunan indeks saham pertambangan batubara dari 
periode Januari hingga Mei 2013 menurut analisa dari tim APBI sebesar 75%. 
Perhitungan penurunan indeks saham pertambangan batubara diolah dari sumber 
Bloomberg. Indeks tersebut dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kapitalisasi 
saham Adaro, Toba Bara, Bukit Asam, Atlas, BUMI, Indo Tambang Megah Raya, Indika 
Energy, Tanito Harum, Borneo, Berau Coal, dan Golden Energy.  
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Gambar 2 - 12 Perbandingan Indeks Harga Batubara dan Kinerja Perusahaan Tambang 

Batubara (Tercatat di Bursa) Indonesia 

 
Tekanan terhadap harga batubara (price pressure) masih tetap akan berlangsung hingga 
tahun 2016 akibat kelebihan permintaan (over supply) global.  Menurut perkiraan, 
puncak over supply akan terjadi di tahun 2016. Beberapa faktor yang menekan 
penurunan harga batubara adalah antara lain: 

‐ Faktor pelemahan ekonomi Eropa dan Cina; 
‐ Munculnya energi alternatif seperti antara lain shale gas; 
‐ Produsen menggenakan strategi peningkatan volume untuk mencapai economic of 

scale;  
 
Salah satu tantangan utama yang dihadapi sektor pertambangan batubara adalah 
meningkatnya biaya produksi secara signifikan. Analisis tim APBI menunjukkan cash cost 
untuk produksi batubara mengalami peningkatan sebesar 50% dalam kurun waktu 
2009-2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi semakin tingginya cash cost, antara lain: 

‐ Berkurangnya cadangan dengan biaya rendah. Pembukaan tambang baru dilokasi 
yang lebih sulit dijangkau yang terutama disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur 
yang kurang memadai; 

‐ Meningkatnya biaya pengambilan overburden karena peningkatan stripping ratio 
(nisbah pengupasan); 

‐ Peningkatan upah pekerja secara signifikan; 
‐ Kenaikan harga alat-alat berat; 
‐ Kenaikan faktor produksi lain, termasuk upah pekerja dan bahan bakar (non-subsidi), 

diesel/listrik, biaya akuisisi lain dll.   
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Gambar 2 - 13 Realisasi Cash Cost Indonesia (USD/ton); Sumber: McClouskey 

 
Tidak Terjadi Peningkatan Signifikan dalam Eksplorasi Greenfield 
 
Daya saing Indonesia dalam menarik investasi untuk eksplorasi greenfield semakin 
menurun dibandingkan dengan negara-negara penghasil sumber daya mineral dan 
batubara lainnya. Hasil survei dari Fraser Institute (sebuah lembaga kajian berbasis di 
Kanada) di tahun 2012/2013 menunjukkan peringkat Indonesia di urutan ke 96 atau yang 
terendah dalam hal Indeks Persepsi Kebijakan. Peringkat tahun ini adalah klimaks dari 
kemerosotan peringkat Indonesia sejak survei di tahun 2000 yang lalu. Hal ini 
menandakan bahwa daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing untuk 
mendorong eksplorasi green field semakin menurun.  
 

 
Gambar 2 - 14 Indeks Persepsi Kebijakan Negara-Negara                         
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Penghasil Mineral & Batubara 

 
Tantangan utama yang dihadapi untuk target nasional dan mempertahankan posisi 
sebagai market leader adalah ketersediaan cadangan dan peningkatan daya saing 
(competitiveness). Ketersediaan cadangan sangat penting artinya untuk mendukung 
keberlanjutan (sustainability) dari industri batubara nasional. Menurut data dari 
Kementerian ESDM, jumlah sumber daya batubara (coal resources) sekitar 120 miliar ton, 
sedangkan cadangan batubara (coal deposit) sekitar 28 miliar ton.  
 
Tabel 2 - 7 Jumlah Cadangan & Sumber Daya Berdasarkan Propinsi 

 
 
Untuk meningkatkan cadangan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana 
mendorong eksplorasi greenfield. Menurut data dari Pricewaterhouse Coopers dalam 
Survey of Mine 2013, faktor utama yang dihadapi oleh industri batubara dalam 
meningkatkan eksplorasi greenfield adalah masalah perizinan terkait penggunaan 
kawasan hutan. Proses dan mekanisme perizinan pinjam pakai kawasan hutan menjadi 
sumber permasalahan utama yang dihadapi perusahaan pertambangan.  
 
Ketidakpastian Hukum dalam Hal Perizinan Tambang 
 
Sejak diberlakukannya desentralisasi pertambangan sebagai dampak dari otonomi 
daerah, permasalahan tumpang tindih perizinan menjadi permasalahan serius yang 
harus segera diselesaikan. Dengan diberikannya kewenangan seluas-luasnya kepada 
pemerintah untuk menerbitkan izin pertambangan, potensi penyalahgunaan kekuasaan 
menjadi faktor penyebab banyaknya izin-izin tambang yang bermasalah. Menurut data 
dari Kementerian ESDM terdapat sekitar lebih dari 10.600 IUP yang diterbitkan oleh 
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan di dalam UU No. 4 Tahun 
2009.  
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Banyaknya IUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sementara sumber daya 
pemerintah yang melakukan pengawasan sangat sedikit maka dikhawatirkan 
pengawasan terhadap kegiatan penambangan khususnya terhadap 
perusahaan-perusahaan yang izinya berpotensi tumpang tindih menjadi tidak optimal. 
Dalam hal ini data-data produksi dan ekspor dari perusahaan-perusahaan yang izinnya 
bermasalah tidak terpantau secara baik oleh pemerintah. Selain itu, dengan kurangnya 
pengawasan maka sangat besar kemungkinan terjadi penyelewengan dan pelanggaran 
yang dengan sengaja dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang izinnya bermasalah. 
 
Guna membenahi permasalahan tumpang tindih perizinan pertambangan di daerah, 
Kementerian ESDM melakukan review atas seluruh IUP yang telah diterbitkan untuk 
melihat apakah izin-izin tersebut secara administrasi tidak bermasalah atau "clear and 
clean". Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa dari sekitar 10.600 IUP yang 
dikaji, hanya sekitar kurang dari 50% yang izin-izinnya dianggap memenuhi kriteria clear 
and clean tersebut. Dengan demikian  lebih dari 50% dari IUP-IUP yang diterbitkan oleh 
pemerintah daerah masih bermasalah. Dengan menertibkan izin-izin pertambangan 
bermasalah dan meningkatkan pengawasan melalui koordinasi yang baik dengan 
pemerintah daerah seharusnya pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan negara 
dari sektor industri pertambangan batubara.  

 
Pungutan Daerah 
 
Pengenaan pungutan pajak dan retribusi daerah menambah beban usaha sektor 
pertambangan. Hal itu disebabkan karena dalam banyak hal pengenaan pajak dan 
retribusi daerah tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih 
tinggi. Penerbitan peraturan daerah yang mengatur penerapan pajak dan retribusi 
daerah sering kali berubah seiring dengan bergantinya kepemimpinan di daerah tersebut. 
Pajak daerah juga memiliki variabilitas yang tinggi, seperti misalnya di Aceh yang 
berdasarkan UU Otonomi Khusus menerapkan pajak daerah sesuai dengan Qanun. 
 
Selain beban pajak dan retribusi daerah, kegiatan usaha pertambangan di daerah juga 
dihadapkan dengan beban pengeluaran tambahan sumbangan pihak ketiga, atau sering 
disebut SP3. Pembayaran SP3 di banyak daerah dihitung berdasarkan tonase batubara 
yang dihasilkan. Dalam studi kasus satu perusahaan pemegang IUP, jumlah pembayaran 
SP3 meningkat dari tahun ke tahun. Pembayaran SP3 perusahaan IUP tersebut ke 
pemerintah daerah di tahun 2010 sebesar Rp 17,3 miliar, kemudian meningkat di tahun 
2011 menjadi Rp 38,6 miliar, dan dan terus meningkat menjadi Rp 44,9 miliar pada 
tahun 2012. Peningkatan pembayaran seiring dengan meningkatnya produksi batubara 
yang dihasilkan.  
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Gambar 3 - 3 Studi Kasus Pembayaran SP3 Daerah oleh Salah Satu IUP 

 
Semakin Maraknya Aktivitas Penambangan dan Perdagangan Ilegal 
 
Kegiatan pertambangan liar ilegal yang sering disebut dengan kegiatan PETI 
(penambangan tanpa izin) intensitasnya semakin masif dan semakin sulit dikendalikan. 
Aktifitas PETI banyak dilakukan di lahan konsesi pemegang PKP2B atau IUP. Kegiatan 
ilegal tersebut mengabaikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan sehingga 
memperburuk persepsi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan yang selama ini 
telah mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Aktifitas PETI juga 
merugikan tidak hanya perusahaan batubara pemegang PKP2B atau IUP, tetapi juga 
merugikan negara karena para penambang liar tidak membayar pajak dan 
kewajiban-kewajiban keuangan lainnya. Negara sangat dirugikan dengan hilangnya 
potensi penerimaan negara yang disebabkan oleh penambangan liar tersebut. 
 
Seperti yang disampaikan di bab sebelumnya, perkiraan jumlah produksi dari kegiatan 
penambangan batubara ilegal tanpa izin sekitar 50-60 juta ton. Hampir seluruh produksi 
batubara dari penambangan ilegal merupakan batubara kalori rendah. Kegiatan ilegal 
tersebut mengakibatkan negara kehilangan potensi penerimaan negara sekitar Rp 
3,4-5.5 triliun.   
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BAB III   
ANALISIS PERMASALAHAN 

 

3.1 Analisis Peningkatan Tarif Royalti dan Pengenaan Bea Keluar Ekspor Batubara  

 
3.1.1 Analisa Aspek Perpajakan Royalti Industri Batubara 
 
Untuk lebih mengetahui peningkatan tarif royalti dari perspektif industri 

pertambangan batubara, perlu disampaikan secara singkat mengenai aspek perpajakan 
yang berlaku bagi pemegang PKP2B dan IUP seperti pada table di bawah ini: 
 
Tabel 3 - 1 Perbandingan Struktur Tarif Royalti & Perpajakan Terhadap PKP2B dan IUP 

Keterangan PKP2B - 
Generasi 1 

PKP2B - 
Generasi 2 

PKP2B - 
Generasi 3 

IUP 

Dana Hasil 
Penjualan 
Batubara (Royalti 
dan Dana 
Pengembangan 
Batubara) 

13.5% dari harga 
jual setelah 
dikurangkan 
biaya marketing 
dan penjualan 

13.5% dari harga 
jual setelah 
dikurangkan 
biaya marketing 
dan penjualan 

13.5% dari harga 
jual setelah 
dikurangkan 
biaya marketing 
dan penjualan 

Royalti sebesar 
3% - 7% (open 
pit) dari harga 
jual FOB 
Tongkang 

Pajak 
Penghasilan 

35%-45% 
(mayoritas 45%), 
terdapat fasilitas 
perhitungan PPh 

Mengikuti 
prevailing laws 
25% 

Maksimum 30%, 
terdapat fasilitas 
perhitungan PPh 

Mengikuti 
prevailing tax 
laws,  
25% 

Pajak 
Pertambahan 
Nilai 

Lex Specialis, 
tidak terkena 
pajak penjualan 

 Lex Specialis, 
10% penjualan 
domestik, 0% 
penjualan 
ekspor, PPN 
Masukan dapat 
dikreditkan 

Mengikuti 
prevailing laws 
(PPN Masukan 
tidak dapat 
dikreditkan) 

Pajak Bumi dan 
Bangunan 

Tidak diatur Mengikuti 
prevailing laws  

Lex Specialis Mengikuti 
prevailing laws 

  
3.1.2 Simulasi Skenario Dengan Asumsi Data per Kuartal 1 Tahun 2013 
 
Tim APBI menggunakan 3 simulasi skenario, yaitu dampak atas kenaikan tarif royalti, 
penerapan bea keluar, dan dampak atas kenaikan tarif royalti + penerapan bea keluar. 
Kajian dampak dilakukan berdasarkan data-data yang diterima dari anggota APBI. 
Simulasi skenario menggunakan asumsi data kondisi harga batubara di kuartal 1 tahun 
2013, yaitu $91.3/ton, dan kenaikan tarif royalti untuk pemegang IUP dari tarif semula 
yang berkisar 3%-7% menjadi 10%-13,5%, serta penerapan Bea Keluar sebesar 10%. 
Dengan asumsi harga $91.3/ton, hasil kajian menunjukkan sekitar 21% tambang 
mengalami cash margin yang negatif.  
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Gambar 3 - 4 Ilustrasi Tambang yang Mengalami Kerugian dengan Indeks Harga Newcastle  

Q1 2013 Sebesar US$ 91.3/ton 

 
Menurut hasil kajian Tim APBI, kenaikan tarif royalti dari semula 3% (sesuai PP No. 9 
Tahun 2012) menjadi 10% akan menyebabkan penurunan margin laba (profit margin) 
sebelum pajak dan PPh badan sebesar 47%. Ilustrasi penurunan tersebut dapat dilihat 
pada table di bawah ini: 
 
Tabel 3 - 2 Simulasi Peningkatan Royalti terhadap Profitabilitas dan PPh Badan 

Tarif Royalti Lama 3% Sebelum Sesudah % Perubahan 

Tarif Royalti a 3.0% 10.0% 233% 

Efek pada margin keuntungan perusahaan  

Margin Laba 
Sebelum Pajak 

b 15.0% 8% -47% 

PPh Badan c = b x 25% 3.75% 2.0% -47% 
Margin Laba 
Setelah Pajak 

b - c 11.3% 6.0% -47% 

 
Dengan peningkatan tarif royalti maka akan terjadi penurunan margin laba sebelum 
pajak seperti yang disimulasikan di bawah ini: 
 
Tabel 3 - 3 Sensitivitas Penerapan Tarif Royalti Baru terhadap Margin Laba Sebelum Pajak 

  Rentang Penerapan Tarif Royalti Baru 

  10% 12% 13% 
Margin Laba 
Sebelum Pajak 

5% -140% -180% -200% 

10% -70% -90% -100% 

15% -47% -60% -67% 

20% -35% -45% -50% 
25% -18% -36% -40% 
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Hasil kajian tim APBI untuk 3 skenario di atas adalah sebagai berikut: 
1) Kenaikan tarif royalti menjadi 10-13,5% :  

Diperkirakan terdapat sekitar 28% perusahaan tambang yang membukukan 
kerugian. Terjadi penutupan perusahaan tambang sekitar 20% yang akan 
berakibat pada penurunan produksi 20%. 

2) Penerapan Bea Keluar ekspor batubara 10% (kecuali generasi 1 PKP2B): 
Terdapat sekitar 33% perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian. 
Diperkirakan 30% tambang yang akan tutup dan berdampak pada penurunan 
produksi sebesar 27%. 

3) Kombinasi kenaikan tarif royalti + penerapan Bea Keluar: 
Sekitar 40% tambang akan tutup yang akan berakibat pada penurunan produksi 
sebesar 27%. 

 

 
Gambar 3 - 5 Simulasi Sensitivitas Tambang yang Mengalami Margin Negatif           

Berdasarkan Perubahan Indeks Harga 

 
3.1.3 Opsi dan Strategi Perusahaan Batubara 

 
Penurunan drastis harga komoditas batubara global berdampak pada penurunan margin 
keuntungan perusahaan yang kemudian secara otomatis mendorong langkah penurunan 
produksi. Untuk menyiasati penurunan drastis harga batubara dan peningkatan cash cost 
yang signifikan, maka perusahaan pertambangan batubara melakukan langkah-langkah 
efisiensi biaya yang memiliki implikasi negatif terhadap pertumbuhan baik secara jangka 
pendek maupun jangka panjang. Selain itu, strategi penurunan stripping ratio (nisbah 
pengupasan) atau selective mining dilakukan untuk menjaga agar margin keuntungan 
tidak semakin menurun. Penurunan ratio tersebut akan berdampak pada penurunan 
cadangan. Tabel Di bawah ini memberi gambaran secara singkat opsi-opsi yang dapat 
dilakukan oleh industri pertambangan batubara serta implikasinya. 
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Tabel 3 - 4 Implikasi Opsi Strategis Perusahaan Batubara terhadap Penurunan Profitabilitas 

No. Opsi Implikasi Jangka Pendek Implikasi Jangka Panjang 
 

1. Penurunan 
Stripping Ratio 

Penurunan biaya 
penambangan. 
 
Berkurangnya pendapatan 
kontraktor jasa 
pertambangan. 

Rasionalisasi karyawan 
khususnya kontraktor jasa 
pertambangan. 
Menurunnya cadangan yang 
dapat ditambang (mineable 
reserves). 

2. Negosiasi harga 
dengan kontraktor 
jasa pertambangan 

Penurunan pendapatan 
kontraktor. 
 
Terjadi potensi perselisihan 
komersial. 

Perang harga (price war) dari 
kontraktor yang dapat 
berpengaruh terhadap 
kualitas pekerjaan.  

3. Optimalisasi 
produksi 

Peningkatan produksi 
secara signifikan untuk 
mencapai economic of 
scale. 
 
Penurunan produksi untuk 
memperkecil kerugian. 

Penutupan beberapa tambang 
kecil yang tidak optimal. 
 
Semakin berkurangnya usia 
tambang (mine life). 
 
Terganggunya arus kas 
perusahaan.  

4. Penundaan atau 
pembatalan 
belanja modal 
(capital 
expenditures) 

Penurunan pendapatan 
industri pendukung 
(penyedia alat-alat berat). 

Berkurangnya investasi 
eksplorasi greenflied. 
 
Penurunan tingkat 
pertumbuhan industri jangka 
panjang.  

 
3.1.4 Studi Kasus Dampak Terhadap Industri Batubara 

 
Berdasarkan analisa terhadap historikal kinerja keuangan perusahaan tambang terbuka, 
kontribusi total terhadap penerimaan pemerintah cukup seimbang antara pemegang 
tipe kontrak yang berbeda (PKP2B Gen 1-3 dan IUP). Pada periode 2010-2012, secara 
akumulasi lima perusahaan tambang terbuka (ADRO, HRUM, ITMG, TOBA dan PTBA) 
yang masing-masing memegang tipe kontrak yang berbeda mengkontribusikan 18%-23% 
dari total penjualan batubara kepada pemerintah dalam bentuk royalti dan dana 
pengembangan, PPh badan, PPN, PBB dan pajak lainnya. Porsi pendapatan investor yang 
cukup bervariasi menggambarkan kinerja perusahaan dalam mengelola sumber daya 
yang dimiliki. Range pendapatan investor terhadap penjualan adalah 13% sampai 27% 
dengan PT. Bukit Asam sebagai salah satu BUMN memiliki imbal hasil investasi yang 
tertinggi. 
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Tabel 3 - 5 Akumulasi Kinerja Keuangan Beberapa Perusahaan Tambang Terbuka 2010-2012 

 
 
Dengan penurunan harga menjadi US$ 91,3/ton pada kuartal pertama 2013, perusahaan 
batubara mengalami dampak profitabilitas yang cukup signifikan. Analisa terhadap 
laporan keuangan kuartal pertama menunjukkan bahwa kontribusi kepada pemerintah 
masih cukup stabil yaitu 14%-24% dari penjualan batubara. Perlu dicermati bahwa porsi 
investor terkena dampak volatilitas harga yang cukup besar dengan menurunnya range 
laba bersih menjadi 3%-18% dari total penjualan. 
 
Tabel 3 - 6 Kinerja Keuangan Beberapa Perusahaan Tambang Terbuka Q1 2013 

 
 
Dampak penurunan profitabilitas yang lebih besar terlihat pada pemegang IUP, 
khususnya dengan skala produksi yang relatif kecil. Sebagai studi kasus, kinerja keuangan 
empat anggota APBI pemegang IUP dengan produksi tahunan di bawah dua juta ton 
pada periode 2011 sampai kuartal pertama 2013 mengalami penurunan profitabilitas 
dan pada periode tertentu tidak mampu mempertahankan laba sebelum pajak yang 

ADRO HRUM ITMG TOBA PTBA

PKP2B Gen 1 PKP2B Gen 3 PKP2B & IUP IUP IUP

Kinerja Keuangan (US$'000)

Penjualan 10,352,563 2,359,170 6,465,466 1,169,748 3,249,540

Beban Pokok Penjualan (7,117,937) (1,539,965) 4,314,178 831,559 1,733,483

Laba Kotor 3,234,627 819,205 2,151,288 338,189 1,516,058

Laba Sebelum Pajak 2,412,468 610,630 1,598,401 253,938 1,151,665

Laba Setelah Pajak 1,344,929 467,094 1,182,320 182,898 870,355

Bagian Pemerintah (US$'000)

Beban Pajak Penghasilan 1,067,539 143,537 398,678 71,040 295,950

Royalti 1,053,091 232,625 809,382 68,156 200,575

PPN yang tidak dapat dikreditkan -                 98,100 304,166 63,326 72,373

Pajak lainnya n.a -                 2,041 4,459 33,227

Total Bagian Pemerintah 2,120,629 474,262 1,514,267 206,982 602,124

% Porsi Pemerintah terhadap Penjualan 20% 20% 23% 18% 19%

% Porsi Laba Bersih Investor terhadap Penjualan 13% 20% 18% 16% 27%

ADRO HRUM ITMG TOBA PTBA

PKP2B Gen 1 PKP2B Gen 3 PKP2B & IUP IUP IUP

Kinerja Keuangan (US$'000)

Penjualan 692,000 221,700 562,675 94,942 280,008

Beban Pokok Penjualan (590,000) (434,253) (80,553) 183,806

Laba Kotor 305,458 128,422 14,389 96,202

Laba Sebelum Pajak 129,000 9,400 94,327 8,376 67,100

Laba Setelah Pajak 76,000 7,050 71,988 5,972 50,169

Bagian Pemerintah (US$'000)

Beban Pajak Penghasilan 53,000 2,350 40,184 2,680 19,346

Royalti 77,000 19,800 67,968 5,106 16,109

PPN yang tidak dapat dikreditkan -             9,000 29,202 5,933 9,598

Pajak lainnya -             -                -                2,565 1,826

Total Bagian Pemerintah 130,000 31,150 137,354 16,285 46,879

% Porsi Pemerintah terhadap Penjualan 19% 14% 24% 17% 17%

% Porsi Laba Bersih Investor terhadap Penjualan 11% 3% 13% 6% 18%
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positif. Hal ini diakibatkan oleh tekanan harga dan kenaikan biaya penambangan. Upaya 
yang telah dan sedang dilakukan antara lain mengurangi stripping ratio, rasionalisasi 
karyawan, menggenjot produksi untuk mencapai skala ekonomis dll.   
 
Tabel 3 - 7 Akumulasi Kinerja Operasional & Keuangan Sampel IUP Periode 2011 – Q1 2013 

 

 

3.2 Implikasi Kenaikan Tarif Royalti Bagi Industri Batubara 

 
3.2.1 Dampak Terhadap Penciptaan Tenaga Kerja 

 
Dari simulasi skenario dampak seperti yang disampaikan di atas, dampak yang paling 
dirasakan oleh seluruh stakeholders adalah berkurangnya kesempatan karena 
langkah-langkah rasionalisasi yang dilakukan oleh perusahaan. Upaya tersebut tidak 
dapat dihindari sebagai langkah efisiensi untuk meminimalkan kerugian. Berdasarkan 
data hasil kajian tim APBI, terdapat sekitar 300.000 orang pekerja akan kehilangan 
pekerjaan apabila kombinasi peningkatan tarif royalti dan penerapan Bea Keluar 
dilaksanakan. Mayoritas pekerja yang terkena imbas tersebut adalah pekerja informal 
dan pekerja yang tidak memiliki skill yang memadai (unskilled worker). Pekerja-pekerja 
tersebut mayoritas berasal dari daerah sekitar tambang atau penduduk lokal.  
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Gambar 3 - 6 Simulasi Pekerja Tambang Batubara Berdasarkan                  

Peningkatan Tarif Royalti dan Penerapan Bea Keluar 

 
Di saat ini dengan kondisi harga komoditas yang semakin menurun dengan peningkatan 
cash cost yang signifikan, banyak perusahaan yang terpaksa melakukan tindakan 
merumahkan karyawan atau bahkan memberhentikan pekerja untuk meminimalkan 
kerugian. Menurut informasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Kalimantan Selatan, dengan kondisi saat ini diperkirakan ada sekitar 25.000 orang 
pekerja sektor tambang di provinsi tersebut yang terancam kehilangan pekerjaan. Saat 
ini perusahan-perusahaan kontraktor jasa pertambangan telah melakukan PHK.   
 
Dengan semakin berkurangnya lapangan pekerja, maka slogan pemerintah untuk 
membuat kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan (pro-jobs creation) 
semakin tidak tercapai. Banyaknya pekerja lokal yang kehilangan pekerjaan 
dikhawatirkan dapat memicu permasalahan sosial yang serius di saat tekanan inflasi 
semakin tinggi akibat dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Daerah-daerah 
yang akan terkena dampak terutama adalah daerah yang pertumbuhan ekonominya 
ditopang oleh industri pertambangan batubara. Sementara itu kemandirian daerah di era 
otonomi belum maksimal sehingga peluang kerja dan penciptaan kerja di sektor lain 
masih relatif sangat kecil.   
 

3.2.2 Penurunan Penerimaan Negara 
 
Wacana peningkatan tarif royalti dan penerapan bea keluar berpotensi menurunkan 
agregat pendapatan negara karena penurunan produksi akibat penutupan tambang dan 
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penurunan profitabilitas perusahaan yang mempengaruhi pajak penghasilan. 
Menggunakan data harga dan struktur biaya kuartal 1 2013, total penerimaan tahunan 
negara dengan jumlah produksi besar 384 juta ton adalah ~US$ 5,3 Milyar. Peningkatan 
royalti IUP menjadi 10%-13,5% (berdasarkan kalori) akan meningkatkan total PNBP 
karena pendapatan royalti namun menurunkan pendapatan dari pajak. Total 
peningkatan pendapatan pemerintah adalah ~US$ 100 Juta dari industri batubara 
namun dengan implikasi penutupan 28% pelaku usaha tambang sehingga berpotensi 
mengurangi penerimaan dari industri pendukung. 
 
Pemberlakuan bea keluar sebesar 10% berpotensi mengurangi total penerimaan negara 
sebesar ~US$ 300 Juta setiap tahunnya karena penutupan 33% tambang. Sedangkan 
kombinasi peningkatan tarif royalti dan penerapan bea keluar berpotensi mengurangi 
total penerimaan negara sebesar ~US$ 500 Juta setiap tahun. Dengan trend penurunan 
harga batubara (US$ 77 di Juli-Agustus 2013), perkiraan penerimaan negara akan 
semakin menurun, khususnya dengan makin maraknya pertambangan dan perdagangan 
batubara ilegal.  
 

 
Gambar 3 - 7 Skenario Pendapatan Pemerintah Akibat Peningkatan                     

Tarif Royalti dan Penerapan Bea Keluar (data Q1 2013) 

 
 

Penurunan stripping ratio (nisbah pengupasan), yaitu penurunan jumlah volume lapisan 
penutup (overburden) yang perlu disingkirkan (dalam meter kubik) untuk memperoleh 



 43 

satu ton batubara otomatis akan berakibat pada turunnya biaya produksi. Hal itu akan 
berimpilikasi pada menurunnya pendapatan negara dari Pajak Pertambangan Nilai (PPN).  

 
Dari perspektif pemerintah, peningkatan tarif royalti diharapkan akan meningkatkan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Akan tetapi, dengan kondisi harga batubara 
yang turun drastis dan kenaikan biaya operasional yang menurunkan tingkat 
profitabilitas perusahaan batubara, kenaikan PNBP tersebut akan tergerus (offset) oleh 
penurunan PPh Badan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah secara 
total.  

3.2.3 Dampak Terhadap Kontribusi Industri Terhadap Pengembangan Masyarakat 
 

Sebagai bentuk langkah efisiensi biaya untuk menekan kerugian dan mempertahankan 
kelanjutan usaha, kemungkinan besar perusahaan akan mengurangi biaya-biaya terkait 
dengan pengembangan masyarakat atau biaya-biaya terkait dengan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan (TJSL). Dari data-data yang diperoleh oleh tim APBI, akan terjadi 
penurunan alokasi biaya TJSL di tahun mendatang. Proyeksi tersebut dilakukan dengan 
skenario dampak apabila tarif royalti dinaikkan dan bea keluar dikenakan terhadap 
ekspor batubara. 
 
Tim APBI menggunakan data-data alokasi dana TJSL dari perusahaan tambang batubara 
yang sahamnya tercatat dibursa. Saat ini dari perusahaan yang listing di bursa, alokasi 
dana TJSL tahun 2012 sebesar $169 juta. Rata-rata alokasi TJSL sekitar 0.73% dari gross 
revenue. Dengan menggunakan asumsi tersebut, alokasi dana TJSL jika tarif royalti 
dinaikkan diperkirakan berkisar $164 juta di tahun 2014. Apabila bea keluar diterapkan, 
alokasi TJSL menurun menjadi sekitar $152 juta. Penurunan alokasi dana TJSL akan lebih 
besar jika kombinasi peningkatan tarif royalti dan penerapan bea keluar dilaksanakan, 
yang mana diperkirakan jumlah alokasi sebesar $141 juta, atau terjadi penurunan 
sebesar $28 juta dibandingkan alokasi di tahun 2012.   
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Gambar 3 - 8 Simulasi Kontribusi CSR Berdasarkan Peningkatan                       

Tarif Royalti dan Penerapan Bea Keluar 

 
Secara umum program atau kegiatan yang terdampak dapat dikategorikan dalam 3 
kelompok, yaitu donasi/bantuan untuk fasilitas dan infrastruktur masyarakat lokal, 
program pemberdayaan masyarakat, dan program konservasi lingkungan hidup. Untuk 
donasi infrastruktur masyarakat lokal, program atau kegiatan yang akan terdampak 
antara lain pembangunan dan perawatan fasilitas sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, 
infrastruktur jalan dll. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, program yang alokasi 
dananya akan terdampak yaitu pelatihan dan rekrutmen karyawan lokal, pembinaan 
pengusaha mikro dan pemberdayaan pengusaha wanita. Adapun program konservasi 
lingkungan yang terimbas antara lain program terkait dengan perlindungan satwa-satwa 
langka dll. 
    

3.2.4 Dampak Terhadap Industri Pendukung  
 

Selain akan berdampak kepada perusahaan pertambangan, peningkatan tarif royalti dan 
penerapan bea keluar atas ekspor batubara juga dampaknya akan berimbas kepada 
industri jasa usaha pertambangan. Dari data yang dipresentasikan oleh Asosiasi 
Perusahaan Jasa Usaha Pertambangan Indonesia (Aspindo) dalam seri ke-4 dari FGD, 
kondisi industri batubara yang tidak menggembirakan saat ini berimpas cukup signifikan 
bagi industri kontraktor pertambangan. Diperkirakan sudah lebih dari 5.700 pekerja 
telah dirumahkan dan diterminasi (PHK) dan akan berlanjut paling tidak hingga akhir 
tahun 2013 ini. Idle capacity atau kapasitas peralatan yang tidak terpakai dari peralatan 
kontraktor pertambangan saat ini rata-rata berkisar 25%. Hal ini berimbas terhadap 
penurunan produksi sekitar 17-25%. 
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Dengan dilakukannya opsi penurunan produksi dan stripping ratio untuk menekan 
kerugian, maka hal itu akan berdampak kepada margin keuntungan perusahaan industri 
jasa usaha pertambangan. Dari hasil FGD, simulasi dampak terhadap industri kontraktor 
pertambangan adalah sebagai berikut: 
  
Tabel 3 - 8 Simulasi Implikasi Profitabilitas & PPh Kontraktor Pertambangan terhadap 
Penurunan Produksi 

PPh dari kontraktor Pertambangan 

Dalam US$ juta Sebelum Sesudah Perubahan 

Penurunan Produksi 0% 10%  

Perkiraan Income Kontraktor 2.482 2.234 (248) 

Margin Laba Sebelum Pajak 15% 10%  

Laba Sebelum Pajak 372 302 (71) 

Beban Pajak Penghasilan (93) (75) 18 
Laba Setelah Pajak 279 226 (53) 

 
ASPINDO juga mensimulasikan penurunan pendapatan PPN dari kontraktor 
pertambangan yang dapat mencapai ~US$ 195 juta akibat penurunan produksi dan 
striping ratio pemegang IUP. PPN merupakan salah satu elemen pajak yang besar karena 
diterapkan sebesar 10% dari total pembayaran pemilik tambang terhadap kontraktor. 
Penurunan produksi dan stripping ratio akan mengurangi pendapatan kontraktor 
tambang secara signifikan di luar renegosiasi kontrak yang umum dilakukan untuk 
menjaga profitabilitas usaha. 

 
Gambar 3 - 9 Simulasi Efek Terhadap Kontraktor Pertambangan (ASPINDO) 
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Selain kontraktor pertambangan, perusahaan alat berat juga terkena dampak yang cukup 
serius dari penurunan profitabilitas industri. Pangsa pasar alat berat di Indonesia yang 
didominasi oleh sektor pertambangan turun dari ~US$ 17,4 Juta di tahun 2011 menjadi 
~US$ 14,4 Juta di tahun 2012. Komatsu, salah satu perusahaan alat berat yang kini 
memiliki pangsa pasar terbesar di Indonesia, juga mengalami penurunan pendapatan 
yang terutama akibat penurunan pendapatan dari sektor pertambangan. 
 

 
Gambar 3 - 10 Pangsa Pasar Alat Berat (US$ Juta) dan Komposisi                

Pendapatan Komatsu Berdasarkan Sektor Industri 

 
Berdasarkan FGD industri pendukung pada 16 Juli 2013, setidaknya terdapat tiga 
dampak utama terkait investasi alat: 
1. Price war dan penurunan profitabilitas 

‐ Tidak dilaksanakannya maintenance rutin untuk barge sehingga umur berkurang 
‐ Kesulitan pembayaran pinjaman (leverage rata-rata industri ~70%) 

 
2. Penurunan utilisasi alat 

‐ Peningkatan ukuran idle alat sehingga menurunkan profitabilitas 
‐ Over capacity industri nasional sehingga membatasi pertumbuhan usaha baru 

 
3. Keterbatasan akses capital 

‐ Kesulitan pendanaan maupun refinancing dengan bunga yang terjangkau 
‐ Penundaan atau pembatalan investasi untuk peremajaan alat 

 
3.2.5 Dampak Terhadap Sektor Perbankan  
 

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, data menunjukkan terjadi peningkatan kredit 
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bermasalah (non-performing loan atau disingkat NPL) yang cukup signifikan di sektor 
industri pertambangan. Kenaikan NPL akan berdampak negatif bagi perkembangan 
industri perbankan nasional. NPL tersebut dipicu oleh penurunan drastis harga 
komoditas batubara dan peningkatan cash cost secara signifikan khususnya dalam kurun 
waktu 2 tahun terakhir ini.  
 
Dari data Bank Indonesia, porsi pinjaman perbankan untuk sektor pertambangan dan 
penggalian periode November 2011 - Maret 2013 berkisar 26%. Di periode November 
2011, NPL tercatat sekitar Rp 1,03 triliun yang kemudian meningkat secara drastis 
menjadi Rp 2,7 triliun di bulan Maret 2013. Peningkatan NPL dalam periode tersebut 
tercatat sekitar 161%. Di sisi lain, total pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan 
pembiayaan menunjukkan penurunan.  
 

 
Gambar 3 - 11 Trend Peningkapan Kredit Bermasalah Sektor Pertambangan & Penggalian 

 
Pertumbuhan pembiayaan lembaga keuangan non bank kepada sektor pertambangan 
dan penggalian juga telah menunjukkan penurunan sejak awal 2012. Grafik di bawah ini 
menunjukkan pembiayaan lembaga keuangan non bank penyedia jasa pertambangan 
yang dikategorikan sebagai Sewa Guna Usaha (SGU) berdasarkan klasifikasi Bank 
Indonesia. Penurunan pembelian alat berat disebabkan oleh dua hal: 1) Penurunan 
jumlah produksi atau overburden yang ditambang sehingga mempengaruhi peningkatan 
tingkat idle alat eksisting dan pengurangan investasi atau Capex; 2) Tidak dilakukannya 
replacement alat berat berdasarkan jadwal pemeliharaan alat. Poin kedua mengenai 
replacement juga perlu diperhatikan karena akan menambah biaya per unit produksi 
dengan masih dipergunakannya alat yang sudah berumur. 
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Gambar 3 - 12 Perkembangan Kredit Perbankan Sektor Pertambangan 

 
Kontraktor pertambangan dengan aset bernilai besar berupa alat berat rentan terhadap 
penurunan harga komoditas karena akan mempengaruhi kemampuan pembayaran 
kepada lembaga perbankan. Pembiayaan alat berat pada umumnya dilakukan melalui 
leasing dan kredit perbankan dengan komposisi pembiayaan eksternal sebesar ~70%. 
Trend pembiayaan yang sama juga berlaku untuk perusahaan barging dalam pembelian 
barge dan sarana transportasi lain. Tekanan terhadap harga batubara lazim direspon 
oleh industri dengan penurunan stripping ratio maupun renegosiasi nilai kontrak yang 
menurunkan pendapatan kontraktor pertambangan maupun industri pendukung lain. 
 
Salah satu indikator yang umum digunakan untuk memprediksi kebangkrutan 
perusahaan adalah formula Z-Score yang dipublikasi oleh Edward I. Altman dari New 
York University pada tahun 1968. Lazim disebut Altman Z-Score, formula ini 
memperhitungkan tingkat kesehatan perusahaan dari elemen-elemen laporan keuangan 
(neraca dan laporan laba rugi) dengan 72% tingkat akurasi memprediksi kebangkrutan 
dalam periode dua tahun ke depan. Analisa terhadap beberapa kontraktor tambang 
batubara Indonesia menunjukkan bahwa lima dari enam kontraktor berada dalam 
Distress Zone yang rentan terhadap kebangkrutan dalam dua tahun mendatang karena 
memiliki score di bawah 1,81. Mengingat kontraktor tambang batubara yang padat karya, 
kontribusi cukup besar bagi pemerintah (estimasi PPh badan ~US$ 187 Juta pada tahun 
2012) dan pengaruh ke sektor perbankan yang cukup besar, hal ini tentunya perlu 
menjadi perhatian bersama. 
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Gambar 3 - 13 Komposisi Aset dan Analisa Altman Z-Score untuk Beberapa Kontraktor 

Tambang yang Tercatat di Bursa 

 
3.2.6 Prospek dan Keberlanjutan Industri Pertambangan Batubara Indonesia 
 

Kenaikan tarif royalti barubara menurunkan daya saing industri batubara Indonesia. 
Perubahan tarif royalti batubara dalam PP No. 9 Tahun 2012 yang baru diterbitkan 
setahun lalu praktis membuat tingkat ketidakpastian hukum di industri batubara 
Indonesia akan menjadi sangat tinggi. Hal itu juga akan menyebabkan ketidakpastian 
berusaha yang semakin menyurutkan minat investasi yang saat ini dibutuhkan. Tingkat 
ketidakpastian hukum dan ketidakpastian berusaha yang tinggi akan membuat investasi 
di sektor pertambangan di Indonesia semakin tidak menarik. Bahkan dengan tingkat tarif 
royalti existing saat ini di PP No. 9/2012 saja, peringkat Indonesia di survei persepsi 
kebijakan yang dilakukan oleh Fraser Institute sangat rendah.  
 
Dengan minimnya eksplorasi greenfield, sektor batubara sangat memerlukan investor 
yang berminat untuk berinvestasi di eksplorasi greenfield yang investasinya sangat besar. 
Berkurangnya minat investasi eksplorasi greenfield tentunya akan merugikan bagi masa 
depan pertambangan di tanah air. Keberlanjutan (sustainability) industri pertambangan 
masa depan sangat bergantung pada eksplorasi greenfield. Faktor kepastian hukum dan 
kepastian berusaha di industri pertambangan menjadi faktor terpenting di industri yang 
karakteristiknya bersifat jangka panjang, padat modal, dan dengan risiko tinggi ini.   
 

3.3 Aspek Hukum Penerapan Bea Keluar Ekspor Batubara 

 
3.3.1 Kerangka Regulasi dan Mekanisme Penerapan Bea Keluar Ekspor Batubara 

 
Kerangka Regulasi 
Kerangka regulasi yang digunakan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: 
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‐ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU MInerba";  
‐ UU No. 10 Tahun 2005 yang telah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2006 tentang 

Kepabeanan; 
‐ UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan; 
‐ UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 
‐ PP No. 55 Tahun 2008 tentang Bea Keluar Ekspor Barang; 
‐ PP No. 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan; 

 

 
Gambar 3 - 14 Framework Regulasi Pertambangan yang Mengatur Penerimaan Negara Bukan 

Pajak, Pengendalian Produksi dan Kewajiban Lingkungan 

 
Sebagai penyelenggara pemerintahan Negara, Pemerintah memiliki kewenangan yang 
diatur oleh undang-undang untuk menerapkan bea keluar termasuk bea keluar atas 
ekspor batubara. Pemberlakuan kebijakan penerapan bea keluar harus memenuhi 
tujuan-tujuan yang telah diatur oleh perundang-undangan. Kewenangan tersebut diatur 
dalam UU No. 16 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dimana terdapat 4 tujuan dari 
diterapkannya bea keluar , yaitu : 
 menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; 
 melindungi kelestarian sumber daya alam; 
 mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di 

pasaran internasional; atau 
 menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.  
 
Berdasarkan UU Kepabeanan, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk 
menerapkan tarif bea keluar atas ekspor komoditas tertentu hingga maksimal 60% dari 
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harga patokan ekspor (HPE). 
 
Mekanisme Penerapan Bea Keluar Batubara 
 
Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)  PP 55/2008 dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul 
menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau 
menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait. 
Penerapan BK atas ekspor batubara akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui 
penerbitan peraturan Menteri Keuangan (PMK) berdasarkan usulan atau pertimbangan 
dari Menteri ESDM. Bea Keluar dikenakan dengan rumus Tarif x Jumlah Satuan Barang x 
Harga Ekspor x Nilai Tukar Mata Uang Asing. 
 
Tahapan penetapan dan penerbitan aturan tentang bea keluar adalah sebagai berikut: 
Menteri ESDM menerbitkan peraturan menteri untuk mengendalikan ekspor batubara 
berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 4/2009. Pertimbangan penerbitan 
Permen ESDM juga akan mengacu kepada tujuan penerapan BK yang diatur dalam UU 
Kepabeanan. Selanjutnya, Menteri ESDM membuat Surat kepada Menteri Keuangan 
berisi dasar pemikiran perlunya diterapkan bea keluar atas ekspor batubara.  Menteri 
Keuangan memiliki kewenangan menetapkan tarif pengenaan bea keluar sampai 
setinggi-tingginya 60%. Kebijakan tersebut harus didasarkan atas pertimbangkan dan 
pendapat dari menteri terkait, dalam hal ini Menteri Perdagangan dan Menteri ESDM; 
 
Gambaran singkat mekanisme penerbitan peraturan pengenaan bea keluar seperti di 
bawah ini: 

- Menteri ESDM : menerbitkan peraturan menteri ESDM atau menyampaikan surat 
kepada menteri keuangan perihal usulan pengenaan bea keluar atas ekspor 
batubara; 

 
- Menteri Keuangan : menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang 

menetapkan tarif bea keluar atas ekspor batubara. PMK yang disusun oleh Badan 
Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu tersebut mencantumkan konsideran peraturan 
menteri ESDM dan surat dari Menteri ESDM. PMK juga mencantumkan ketentuan 
tentang penerapan tarif bea keluar berdasarkan atas Harga Patokan Ekspor (HPE), 
yang mana HPE ditetapkan oleh Menteri Perdagangan; 

   
- Menteri Perdagangan : menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 

yang mengatur tata niaga ekspor komoditas batubara dengan konsideran Permen 
ESDM dan PMK. Menteri Perdagangan menetapkan HPE komoditas batubara 
berdasarkan harga rata-rata internasional; 

 
- Dirjen Bea & Cukai Kemenkeu : menerbitkan Surat Edaran (SE) yang 

menginstruksikan kepada seluruh jajarannya terkait pemberlakuan pengenaan Bea 
Keluar atas ekspor batubara; 
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UU Kepabeanan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan dalam 
menerapkan tarif bea keluar atas ekspor komoditas. Penetapan BK melalui penerbitan 
PMK dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Menteri Perdagangan dan Menteri 
ESDM. Dengan kata lain, penerapan kebijakan BK meskipun ditetapkan dalam suatu 
peraturan menteri keuangan (PMK) atas ekspor batubara, proses dan substansinya 
melibatkan lintas sektoral. Hal ini berbeda dengan penetapan tarif royalti yang masuk 
sebagai kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam satu 
peraturan pemerintah (PP). 
 
Sejatinya suatu kebijakan yang melibatkan lintas sektoral perlu diatur dalam satu PP, 
termasuk dalam hal ini penerapan BK atas ekspor batubara, agar sejalan dengan 
semangat yang terkandung dalam UU No. 12/2011 tentang Pembentukan 
Perundang-undangan. Selain itu, penerbitan peraturan penerapan BK dalam bentuk PP 
sama mekanismenya dengan penetapan royalti sebagai PNBP yang diatur dalam suatu PP. 
Pendapat ini didukung oleh Prof. Dr. Erman Rajagukguk, SH.,LL.M, yang berpandangan 
bahwa suatu aturan yang substansinya melibatkan lintas sektoral harus dimuat dalam 
suatu PP dan bukan dalam bentuk peraturan menteri. 
 

3.3.2 Kajian Hukum Penerapan Bea Keluar atas Ekspor Batubara  
 
Meskipun Menteri Keuangan memiliki kewenangan berdasarkan UU Kepabeanan untuk 
menerapkan bea keluar terhadap ekspor komoditas tertentu, namun kewenangan 
tersebut bersifat limitatif. Dalam artian, kebijakan penerapan bea keluar haruslah 
memenuhi 4 tujuan yang diatur dalam UU Kepabeanan. Seperti yang dikemukakan 
sebelumnya, terdapat  4 tujuan terhadap penerapan BK atas barang ekspor, dalam hal 
ini konteksnya adalah BK atas ekspor batubara, yaitu (1) Menjamin terpenuhinya 
kebutuhan dalam negeri; (2) Melindungi kelestarian sumber daya alam; (3) 
Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasar 
internasional; atau (4) Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.  
 
Di bawah ini analisa singkat atas 4 tujuan penerapan bea keluar atas ekspor komoditas 
batubara:  
 

1) Menjamin Terpenuhinya kebutuhan dalam negeri 
Penerapan bea keluar atas ekspor batubara haruslah memenuhi tujuan untuk 
pemenuhan kebutuhan dalam negeri atas produk batubara. Pada hakikatnya, 
pemenuhan kebutuhan dalam negeri adalah kewajiban dari pemerintah. 
Pemenuhan kebutuhan dalam negeri atas produk batubara diatur dalam rezim 
UU Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 5 UU No. 4/2009 mengatur 
ketentuan mengenai kebijakan pengutamaan batubara untuk kepentingan dalam 
negeri demi kepentingan nasional yang dilakukan setelah berkonsultasi dengan 
DPR-RI. Pelaksanaan pengutamaan batubara untuk kepentingan nasional dapat 
dilakukan melalui instrumen pengendalian produksi dan ekspor.  



 53 

 
Pengaturan pengutamaan batubara dan/ atau mineral untuk kepentingan dalam 
negeri dikenal dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Perusahaan 
pemegang IUP dan IUPK Produksi, baik untuk mineral maupun batubara, wajib 
untuk mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan 
dalam negeri. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 84 ayat 1 PP No. 23 Tahun 
2010. Penetapan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri merupakan 
kewenangan dari Menteri ESDM dalam mengendalikan produksi.  
 
Kebutuhan dalam negeri batubara pada umumnya untuk kebutuhan PLTU atau 
pembangkit listrik tenaga uap (coal-fired power plant atau CFPP). Tindak lanjut 
hal itu diatur oleh Menteri ESDM dalam Keputusan Menteri No. 2934 
K/30/MEM/2012 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Mineral 
Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2013 ("KepMen 
ESDM no. 2934/2012"). Dengan demikian, hingga saat ini pemerintah telah 
memiliki kebijakan DMO yang bertujuan untuk menjamin kebutuhan pasokan 
batubara untuk kepentingan dalam negeri.  
 
Meskipun UU No. 4/2009 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk 
menerapkan instrumen pengendalian produksi dan ekspor untuk pengutamaan 
dalam negeri atas produksi batubara, namun pengendalian ekspor batubara 
melalui penerapan BK sejatinya tidak dapat diterapkan tanpa 
mempertimbangkan efektifitas dari instrumen pengendalian produksi. Dengan 
kata lain, apabila instrumen pengendalian produksi melalui pelaksanaan DMO 
dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka BK seharusnya tidak diterapkan. 
Menurut data tahun 2012, penggunaan batubara untuk kebutuhan domestic 
sebesar 67 juta ton sedangkan jumlah ekspor batubara sebesar 304 juta ton. 
 
Berdasarkan analisis di atas mengenai kebutuhan batubara dalam negeri, maka 
penerapan Bea Keluar atas ekspor komoditas batubara tidak dapat memenuhi 
tujuan terjaminnya kebutuhan batubara dalam negeri. Justru penerapan Bea 
Keluar akan membuat terganggunya ekspor batubara yang kemudian akan 
membanjiri pasokan dalam negeri yang kapasitasnya terbatas.  
 
Pemberlakuan instrumen DMO yang telah diatur oleh Kementerian ESDM adalah 
instrumen hukum yang relevan mengatur pemenuhan kebutuhan batubara 
dalam negeri. Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri dapat 
terpenuhi melalui pelaksanaan DMO, sehingga penerapan Bea Keluar 
dikhawatirkan menjadi tidak efektif.  

 
2) Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam 

Penerapan Bea Keluar atas ekspor komoditas batubara haruslah dilandasi dengan 
tujuan untuk perlindungan kelestarian sumber daya alam. Pemerintah 
beranggapan bahwa penerapan Bea Keluar akan menekan produksi batubara 
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secara masif yang pada akhirnya dapat meminimalkan dampak kerusakan 
lingkungan yang ditimbulkan oleh eksploitasi batubara yang didorong oleh 
ekspor. 
 
Penerapan Bea Keluar dalam konteks untuk tujuan perlindungan kelestarian 
sumber daya alam dapat dipertanyakan. Pengelolaan lingkungan hidup 
perusahaan pertambangan batubara tunduk kepada aturan UU Minerba dan UU 
No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU 
Minerba disusun dengan berazaskan antara lain azas berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan. Pengaturan kewajiban pengelolaan lingkungan bagi 
industri pertambangan diatur di dalam UU Minerba. Pengaturan pengelolaan 
lingkungan bagi perusahaan pertambangan pemegang IUP, KK, dan PKP2B 
merujuk kepada rejim UU Lingkungan Hidup.    
 
Perlindungan atas kelestarian sumber daya batubara tidak semata-mata dapat 
dilakukan hanya dengan mengendalikan ekspor batubara melalui penerapan Bea 
Keluar. Upaya pelestarian sumber daya alam juga dilakukan oleh perusahaan 
pertambangan batubara dengan merujuk kepada pengaturan dalam UU Minerba, 
seperti antara lain: 
‐ Kewajiban pengelolaan lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan 

pascatambang (Pasal 39 ayat 2 butir j); 
‐ Kewajiban menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang (Pasal 39 

ayat 2 butir k); 
‐ kewajiban konservasi mineral atau batubara (butir s); 
‐ penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik.  

 
Pelaksanaan kewajiban-kewajiban di atas berada di bawah pengawasan 
pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten) sesuai kewenangannya. Kewajiban 
reklamasi dan pascatambang diatur dalam PP No. 78/2010 tentang Reklamasi 
dan Pascatambang. Kementerian ESDM juga mengatur tentang kewajiban bagi 
perusahaan tambang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan 
perusakan dan pencemaran lingkungan seperti diatur dalam KepMen 
Pertambangan dan Energi No. 1211/1995.  
 
Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan PKP2B 
juga didasarkan kepada dokumen AMDAL yang harus mendapatkan persetujuan 
dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan 
dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pertambangan yang baik dan 
benar (good mining practice) juga dapat meminimalkan dampak lingkungan yang 
ditimbulkan oleh kegiatan usaha pertambangan batubara.  
 
Seperti yang dikemukakan dalam argumentasi hukum terkait dengan pemenuhan 
syarat pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri, upaya pengendalian 
produksi dan ekspor batubara untuk kelestarian sumber daya batubara 
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merupakan kewenangan Menteri ESDM yang diatur dalam UU Minerba. Dalam 
hal ini Kementerian ESDM telah memiliki berbagai instrumen kebijakan, seperti 
pelaksanaan reklamasi dan pascatambang serta pengelolaan lingkungan, untuk 
memastikan bahwa kegiatan usaha batubara telah dilaksanakan dengan 
mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, penerapan 
Bea Keluar atas ekspor batubara dengan tujuan perlindungan atas kelestarian 
batubara dikhawatirkan tidak akan efektif untuk mengurangi dampak lingkungan 
dari kegiatan batubara.  
 
Upaya lain yang seharusnya dimaksimalkan adalah menertibkan penerbitan IUP 
yang semakin tidak terkendali, sebagai ekses dari minimnya pengawasan pusat 
dalam pelaksanaan otonomi daerah. Seperti diketahui, hingga saat ini terdapat 
sekitar lebih dari 10 ribu IUP yang telah diterbitkan oleh pemerintah 
kabupaten/kota dan provinsi. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 40% yang 
dinyatakan "clear & clean" oleh Kementerian ESDM. Sertifikat "clear & clean" itu 
hanyalah pernyataan bahwa perusahaan yang bersangkutan izinnya secara 
administratif tidak tumpang tindih dengan izin-izin yang lain. Hal itu tidak berarti 
pemegang IUP yang dinyatakan C & C telah menjalankan prinsip-prinsip good 
mining practices. Karena itu dalam hal ini pemerintah sebaiknya memfokuskan 
upaya penertiban penerbitan perizinan IUP dengan berkoordinasi dengan 
pemerintah daerah.  
 
Selain itu, upaya pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan 
di daerah perlu lebih ditingkatkan untuk meminimalkan dampak lingkungan. 
Ketentuan yang diatur dalam PP No. 55/2010 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Pertambangan Minerba perlu dilaksanakan dengan baik untuk 
mengatasi dampak negatif kegiatan pertambangan minerba.   

 
3) Mengantisipasi kenaikan harga drastis atas komoditas batubara 

Dengan tujuan ini pemerintah berkeinginan untuk menerapkan Bea Keluar untuk 
mendapatkan penerimaan negara dengan porsi lebih besar terhadap kenaikan 
drastis harga komoditas batubara (windfall profit). Argumen pemberlakuan Bea 
Keluar atas windfall profit yang merupakan diskresi pemerintah sebagai 
pengelola negara mungkin dapat diterima, namun harus dipahami bahwa 
keuntungan ekstra yang diperoleh perusahaan tambang seiring dengan 
meningkatnya harga komoditas tambang bersifat musiman (cyclical) dan tidak 
akan bertahan lama.   

 
3.3.3 Penerapan Bea Keluar Terhadap Perusahaan Pemegang PKP2B 
 

Berdasarkan analisa tim FGD pemberlakuan Bea Keluar juga berdampak kepada 
pemegang PKP2B Generasi 2 dan Generasi 3 dimana berlaku prevailing laws terkait Bea 
Keluar ekspor. Tentunya hal ini menimbulkan implikasi ekonomi yang lebih besar 
dibandingkan peningkatan tarif royalti karena tambang batubara yang terkena dampak 
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juga lebih besar, yaitu hampir 50% produksi nasional batubara dari PKP2B Gen 2, PKP2B 
Gen 3 dan IUP. 
 
Dengan perlakuan dan peraturan perpajakan yang berbeda-beda, daya saing 
masing-masing pemegang tipe kontrak memiliki variabilitas yang cukup signifikan. Di 
bawah ini ilustrasi biaya produksi dengan penerapan bea keluar terhadap perusahaan 
PKP2B maupun IUP dengan asumsi rata-rata harga penjualan (Average Selling Price atau 
ASP) dan struktur biaya yang sama. 
 
Tabel 3 - 9 Ilustrasi Kebijakan Royalti, Bea Keluar dan Perpajakan terhadap Daya Saing Antara 
Tipe Kontrrak Produksi 

 
3.3.4 Putusan Mahkamah Agung terhadap Pungutan Ekspor Batubara  

 
Dalam sejarah pertambangan di Indonesia, Indonesia pernah menerapkan Pajak Ekspor 
(bukan Pungutan Ekspor) atas komoditas tambang, yaitu pada Kontrak Karya Generasi III 
(a.l PT Indomuroa Kencana). Pada saat itu ekspor batubara dikenakan pajak ekspor 
sebesar $0.5/ton. Jika dikonversi dalam tarif advalorem dengan harga saat ini, maka tarif 
pajak ekspor pada saat itu adalah 1%. 
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Di tahun 2005, pemerintah menerapkan pajak ekspor 5% atas ekspor batubara melalui 
PMK No. 31/2005. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 
07/2006 yang intinya meminta agar kementerian keuangan untuk mencabut ketentuan 
tentang PE Batubara, Kemenkeu menerbitkan PMK No. 100/2006 yang mencabut PMK 
No. 31/2005. Putusan MA diterbitkan atas perkara uji materiil antara Asosiasi 
Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dengan Menteri Keuangan terkait penerapan 
Pungutan Ekspor (PE) batubara yang tercantum di dalam PMK No. 95/2005 yang telah 
diubah dengan PMK No. 131/2005/ 
 
Dalam putusan tersebut MA memutuskan bahwa pengenaan PE atas ekspor batubara 
tidak jelas dasar hukumnya (missing link). MA merujuk kepada Taxation Theory yang 
diperkenalkan oleh Adam Smith, yang mendalilkan bahwa suatu objek pajak tidak boleh 
dikenakan atau dibebankan lebih dari satu kewajiban pembayaran pajak.  
 

3.3.5 Analisa Komparasi Penerapan Bea Keluar di Sektor Industri Lain 
 
Penerapan BK atas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) 
Penerapan BK atas ekspor CPO diatur dalam PMK No. 128/2011 sebagai revisi atas PMK 
No. 67/2010. Dasar pertimbangan penerapan BK tersebut adalah untuk menjamin 
terpenuhinya kebutuhan industri minyak goreng dalam negeri serta menjaga stabilitasi 
harga minyak goreng. Selain itu kebijakan BK atas ekspor CPO juga dimaksudkan untuk 
mendukung hilirisasi industri kelapa sawit agar meningkatkan nilai tambah.  
 
Dari struktur industri, pengenaan BK atas CPO memiliki landasan berpikir yang kuat 
karena permintaan kebutuhan minyak goreng dalam negeri sangat tinggi. Dengan 
permintaan yang tinggi pemerintah wajib untuk melakukan stabiliisasi harga dengan 
menerapkan mekanisme pungutan BK. Selain itu, industri kelapa sawit perlu didorong 
untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi. 
 
Penerapan BK atas Ekspor Bijih (raw materials) 
Jika merujuk kepada pengenaan Bea Keluar atas ekspor bijih mentah komoditas mineral 
yang diterapkan sebesar 20% berdasarkan PMK No. 75/2012, maka dasar pengenaan BK 
atas ekspor bijih tersebut adalah untuk peningkatan nilai tambah mineral serta 
kesediaan mineral untuk kebutuhan pengolahan dan pemurnian dalam negeri sebagai 
amanat dari UU Minerba. Pasal 102, 103, dan Pasal 170 UU Minerba mengatur tentang 
kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri bagi pemegang IUP dan IUPK 
Operasi Produksi serta KK untuk meningkatkan nilai tambah pertambangan mineral serta 
mendukung pengembangan industri hilir dalam negeri.  
 
UU Minerba juga mengatur tentang larangan ekspor bijih yang akan efektif berlaku di 
Januari 2014. Menurut pemerintah, pada saat larangan ekspor bijih efektif diberlakukan 
maka sebagai konsekuensinya penerapan BK yang diatur dalam PMK 75/2012 akan 
dicabut. Dengan demikian pemberlakuan BK atas ekspor bijih (raw materials) yang 
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bertujuan untuk melaksanakan kebijakan peningkatan nilai tambah bersifat sementara 
(temporer).  
 
Dalam hal ini, sebelum penerbitan aturan pemberlakuan BK atas ekspor bijih, 
pemerintah seharusnya telah memiliki kajian komprehensif, yang dapat berupa road 
map, mengenai kebutuhan pasokan bijih untuk pengolahan dan pemurnian dalam negeri. 
Pada kenyataannya kajian tersebut belum dimiliki oleh pemerintah karena instruksi 
untuk penyiapan road map, data sumber daya dan cadangan mineral baru dicantumkan 
dalam Instruksi Presiden No. 3/2012 yang diterbitkan di Februari 2013.     
 
Produk batubara berbeda dengan bijih yang dapat dilakukan proses lebih lanjut untuk 
memberikan nilai tambah, batubara bisa dikatakan produk jadi yang sudah tidak 
memerlukan proses lanjutan untuk meningkatkan nilai tambahnya. Salah satu proses 
lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah batubara adalah dengan mengolah batubara 
menjadi briket, namun seperti diketahui permintaan atas produk briket dalam negeri 
sangat lah rendah sehingga tidak akan bisa menyerap pasokan briket apabila keharusan 
pengolahan lanjutan produk batubara menjadi briket diberlakukan. Oleh karena itu 
rujukan yang dipakai Pemerintah dalam menerapkan BK atas ekspor bijih tidak dapat 
diterapkan terhadap ekspor batubara.   
 
Menurut Prof. Dr. Erman Rajagukguk, SH.,LL.M, dalam menyusun suatu rancangan 
peraturan perundang-undangan perlu dipertimbangkan analisa ekonominya (economic 
analysis). Pemikiran ini sejalan dengan teori economic analysis of law yang diperkenalkan 
oleh Richard Posner, ahli hukum yang juga pengajar senior di University of Chicago, USA. 
Pada dasarnya economic analysis of law adalah aplikasi dari metode ekonomi terhadap 
suatu analisa hukum. Konsep-konsep ekonomi digunakan untuk menjelaskan implikasi 
dari hukum dan aturan perundang-undangan, untuk mengkaji aturan hukum mana yang 
secara efisien dari pespektif ekonomi, dan untuk melihat aturan hukum mana yang akan 
diundangkan.  Dalam kaitan penerapan bea keluar, kajian ekonomi terhadap implikasi 
penerapan BK perlu menjadi bahan pertimbangan utama. Kajian ekonomi tersebut harus 
digunakan untuk faktor utama yang mendasari apakah aturan penerapan BK tersebut 
dapat secara efektif diterapka 
 
Dalam perspektif industri pertambangan, pada dasarnya pungutan terhadap ekspor 
dapat dipersamakan dengan pungutan royalti. Sebagaimana royalti, maka pungutan 
ekspor merupakan economic rent yang berbasis penjualan. Berbeda dengan economic 
rent yang berbasis laba, maka pungutan ekspor akan dikenakan kepada perusahaan 
penghasil komoditas yang menjadi obyek pungutan sekalipun kinerja keuangan 
perusahaan sedang mengalami siklus kerugian misalnya.  
 
Peningkatan upfront cost yang disebabkan oleh meningkatnya economic rent yang 
berbasis penjualan memiliki implikasi yang tidak kecil baik terhadap proyek tambang 
yang sedang berjalan maupun potensi proyek tambang di masa depan. Implikasi ini 
mungkin tidak terlalu dirasakan pada saat harga sedang melambung. Sebaliknya, 
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implikasi yang nyata baru akan terasa pada saat siklus harga mulai menyentuh level 
terendah.  
 
Bagi proyek tambang yang sedang berjalan, pilihannya hanya dua ketika harga komoditas 
kembali melemah. Pertama, tentu saja melakukan efisiensi biaya. Efisiensi biaya dapat 
dicapai dengan mengurangi aktivitas penggalian batuan lapisan atas (overburden) yang 
merupakan komponen biaya terbesar dalam tahapan produksi, dan berkonsentrasi pada 
lapisan batuan yang menghasilkan saja. Upaya ini sebenarnya hanya menunda siklus 
aktifitas dan akan menjadi beban yang harus ditanggung kemudian hari. Pada saat itu 
mungkin saja proyek tambang sudah tidak lagi ekonomis untuk dipertahankan. 
 
Yang kedua, perusahaan tambang cenderung akan menaikkan cut-off-grade, yaitu batas 
kadar batuan yang dianggap ekonomis untuk diolah. Dengan cara ini maka volume 
over-burden yang dianggap tidak ekonomis meningkat dengan mengorbankan volume 
batuan yang dianggap ekonomis. Akibatnya sebagian lapisan batuan yang sebenarnya 
dapat dimanfaatkan, jika saja upfront cost-nya lebih rendah, kemudian terbengkalai 
begitu saja.  
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BAB IV  

ALTERNATIF SOLUSI 
 
APBI sejalan dengan sikap pemerintah agar kegiatan usaha pertambangan batubara 
harus dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi penerimaan negara. Namun di 
sisi lain, industri pertambangan batubara menginginkan agar kebijakan disusun dengan 
mempertimbangkan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi. Hal ini 
dimaksudkan agar kebijakan yang dihasilkan dapat mendukung keberlanjutan industri 
yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi pemerintah, masyarakat, dan 
segenap stakeholders lainnya.  
 
Dengan wacana peningkatan tarif royalti IUP dari 3%-7% menjadi 10%-13.5% serta 
penerapan bea keluar sebesar 10% berlaku untuk IUP, PKP2B Gen 2 dan sebagian PKP2B 
Gen 3, ringkasan dampak terhadap industri batubara seperti dijelaskan di bab 
sebelumnya adalah sebagai berikut. 
 
Tabel 4 - 1 Matriks Simulasi Implikasi Industri Tambang Batubara Terhadap Peningkatan Tarif 
Royalti dan Penerapan Bea Keluar 

 
 
Agar kegiatan industri batubara dapat memenuhi keinginan pemerintah dalam hal 
peningkatan penerimaan negara dan konservasi sumber daya batubara, maka Tim APBI 
mengusulkan beberapa hal sebagai alternatif solusi:  
 Penertiban aktivitas penambangan dan perdagangan ilegal; 
 Kenaikan tarif royalti berdasarkan indeks harga; 
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 Integrasi kebijakan untuk ketahanan energi nasional.   

4.1 Penertiban Penambangan Ilegal 

 
Dalam jangka pendek, pemerintah perlu mengintensifikasi upaya untuk menertibkan 
kegiatan penambangan ilegal. Penertiban dilakukan dengan koordinasi instansi 
pemerintah terkait baik pusat maupun daerah serta aparat penegak hukum. Kebijakan 
penertiban penambangan ilegal apabila dilakukan secara efektif dan maksimal akan 
menghasilkan berdampak positif pada: 

- Pengurangan oversupply di pasar global; 
- Peningkatan penerimaan negara; 
- Perbaikan kondisi lingkungan yang rusak; 
- Terciptanya kepastian berusaha bagi perusahaan pertambangan yang bertanggung 

jawab (responsible miners). 
 
Dengan penertiban kegiatan penambangan ilegal maka pemerintah dapat 
mengektensifkan upaya untuk peningkatan penerimaan negara. Dengan jumlah produksi 
per tahun yang tidak terverifikasi berkisar 50-60 juta ton batubara kalori rendah, maka 
potensi penerimaan negara yang dapat dimaksimalkan dari upaya ekstensifikasi tersebut 
sebesar Rp 3,4 – 5.5 triliun per tahun.  
 
Tabel 4 - 2 Simulasi Perhitungan Kerugian Pemerintah Berdasarkan Kualitas Batubara dan 
Indeks Harga 

 

4.2 Kenaikan Tarif Royalti Berdasarkan Indeks Harga Tertentu 

 
Hitungan kenaikan royalti direkomendasikan berdasarkan target IRR proyek sebesar 15% 
dengan asumsi persentase hutang 50% dengan tingkat suku bunga 7% dan cost of equity 
23%. Skema dibedakan untuk kalori low (<5100 Kcal/kg) dan medium (5100-6100 Kcal/kg) 
serta kalori high (>6100 kcal/kg) karena perhitungan harga dan diskon harga pasaran 
dengan perbedaan yang cukup signifikan yaitu 25% untuk low/medium dan 10% untuk 
high calorie. 
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Gambar 4 - 1 Ilustrasi Dasar Perhitungan Tarif Royalti Berdasarkan Indeks Harga 

 
Berdasarkan target IRR diperoleh EBITDA minimum yang harus dicapai untuk 
masing-masing kategori, simulasi tambahan EBITDA karena kenaikan harga menjadi porsi 
yang dibagi rata antara pemerintah dan pengusaha/investor. 

 
Usulan kenaikan royalti berdasarkan simulasi kenaikan indeks harga (referensi HBA) 
adalah: 
 

 
 
Penggunaan penerapan indeks harga diharapkan dapat memberikan solusi yang dapat 
diterima bagi stakeholders industri pertambangan. Bagi pihak pemerintah, usulan ini 
dapat memberikan kontribusi dalam hal: 
‐ Perwujudan pertumbuhan daerah sesuai MP3I, khususnya industri batubara yang 

menopang koridor 1 dan 3; 
‐ Penciptaan Lapangan Kerja khususnya di daerah; 
‐ Penciptaan pemerataan pembangunan di daerah daerah luar Jawa; 
‐ Optimalisasi penerimaan negara saat harga batubara meningkat; 
‐ Peningkatan penemuan cadangan baru dan konversi resources ke reserves melalui 

eksplorasi berkelanjutan 

Kenaikan Royalti

<100 100-110 111-120 >120

ADB <5100 0.00% 1.28% 2.57% 5.50%

5100-6100 0.00% 1.28% 2.57% 5.50%

ADB >6100 0.00% 2.43% 4.87% 5.50%

6%

Total Royalti

<100 100-110 111-120 >120

ADB <5100 3.00% 1.28% 2.57% 5.50%

5100-6100 5.00% 6.28% 7.57% 10.5%

ADB >6100 7.00% 9.43% 11.87% 12.5%

Kualitas Batubara (Kcal/kg)

Kualitas Batubara (Kcal/kg)
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Bagi investor yang saat ini berinvestasi di sektor pertambangan (existing investor),  
penerapan indeks harga dapat membantu perusahaan batubara dalam hal: 
‐ Mempertahankan sustainability usaha pada saat harga rendah; 
‐ Meminimalisasi penutupan tambang untuk mengurangi dampak pada pertumbuhan, 

lapangan pekerjaan, pendapatan negara dan sosial; 
‐ Memenuhi kebutuhan domestik jangka pendek dan menengah (mayoritas low rank 

coal) 
 
Sedangkan bagi calon investor pertambangan batubara, usulan penerapan tarif royalti 
berdasarkan indeks harga dapat mendukung dalam hal: 
‐ Ekspektasi pengembalian investasi dengan project IRR; 
‐ Mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga; 
‐ Iklim investasi yang sehat dan daya saing global yang maksimal; 
‐ Pemenuhan kebutuhan domestik jangka panjang 

 

4.3 Integrasi Kebijakan Untuk Mendukung Ketahanan Energi  

 
Konsumsi energi per kapita Indonesia relatif masih rendah dibandingkan dengan 
negara-negara lain. Hal itu berdasarkan data perbandingan Gross Domestic Product (GDP) 
dan konsumsi energi per kapita dari 25 negara maju dan berkembang di tahun 2010. 
Konsumsi listrik menjadi salah satu indikator utama sekaligus faktor pendorong 
pertumbuhan nasional. Negara-negara berkembang seperti Amerika Serikat, Kanada, 
Australia dan negara-negara Uni Eropa rata-rata memiliki konsumsi listrik per kapita 
melebihi 4000 KWh. Korea selatan dengan perkembangan industri manufacturing dan 
teknologi yang tinggi mengkonsumsi listrik ~10.000 KWh per kapita pada tahun 2010. 
Sementara konsumsi listrik Indonesia pada periode yang sama berada pada kisaran 
~1.000 KWh per kapita, jauh lebih rendah daripada Thailand dan Mesir yang memiliki 
tingkat produk domestik bruto yang serupa. 
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Gambar 4 - 2 Perbandingan GDP per Kapita dan Konsumsi Listrik Per Kapita dari 25 Negara 

Maju dan Berkembang (2010) 

 

Batubara sebagai salah satu sumber energi termurah untuk pembangkit listrik menjadi 
opsi yang ekonomis untuk meningkatkan elektrifikasi nasional dan memastikan 
ketahanan energi di masa yang akan datang. Berdasarkan tingkat elektrifikasi eksisting, 
propinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur yang merupakan daerah penghasil 
batubara justru memiliki tingkat elektrifikasi yang rendah yaitu 60%-70%. Dengan 
penyusunan kebijakan ketahanan listrik yang terpadu, industri batubara berpotensi 
memegang peranan strategis bagi inisiatif elektrifikasi nasional. 
  

 
Gambar 4 - 3 Peta Elektrifikasi Nasional Indonesia (2012) 

 
Sejalan dengan posisi strategis industri batubara bagi pemenuhan kebutuhan listrik 2020 
oleh PLN, perlu dipertimbangkan pemberian insentif bagi industri batubara yang 
digunakan untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Beberapa usulan awal untuk 
penyusunan kebijakan adalah: 

 Mempermudah proses pengurusan izin dan kontrak PPA (Power Purchase 
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Agreement) untuk mendirikan coal fired power plant serta insentif pengurangan 
royalti untuk batubara yang dijual guna kepentingan penyediaan listrik dalam 
negeri; 

 Penyesuaian periode PPA (25 tahun) dengan IUP (2 x 10 tahun dengan kemungkinan 
perpanjangan) sehingga terdapat perpanjangan otomatis untuk perusahaan 
tambang batu bara yang membangun fasilitas power plant; 

 Kebijakan yang mengamankan margin bagi kedua belah pihak agar tercipta 
sustainability usaha jangka panjang, misalnya dengan margin cost plus untuk PPA. 

 
 
 

---000-- 
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