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Rencana Penerapan Pajak

Karbon di Indonesia

Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam pertemuan yang digagas oleh APINDO dan
diikuti 18 gabungan Asosiasi termasuk APBI (19/07) memberikan paparan
tentang pengenaan pajak karbon. Pada dasarnya saat ini belum ada aturan
khusus yang mengatur tentang Pajak Karbon. Terakhir baru dalam RUU KUP.
Oleh karena itu nantinya pengenaan pajak karbon akan diturunkan dalam
aturan seperti PP.

Karbon sendiri adalah untuk mengendalikan emisi GRK. Tahun 2016-2019
rata-rata realisasi belanja untuk perubahan iklim mencapai
Rp.86,7Triliun/tahun (4,1% dari APBIN per tahun). APBN juga sudah
berkontribusi 32,5% per tahun dari total biaya mitigasi perubahan iklim. Dapat
dilihat bahwa saat ini ada kekurangan pendanaan dalam pembiayaan
perubahan iklim.

Oleh karena itu diperlukan instrumen penyeimbang yang salah satunya
dilakukan melalui pajak karbon agar tidak menjadi beban APBN. Apalagi sesuai
dengan Indonesia untuk mengurangi GRK sebanyak 29% di tahun 2030. Pajak
karbon merupakan suatu pajak yang dikenakan atas emisi karbon dioksida dari
hasil pembakaran bahan bakar fosiil. Tarif pajak yang diusulkan adalah
Rp.75/kg (CO2e) atau satuan dihitung berdasarkan harga perdagangan karbon
dari kegiatan Result Based Payment REDD + atau Reducing Emmision From
Deforestation .
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Pajak karbon merupakan
salah satu instrument 
sekain carbon trading 
maupun pendanaan
berbasis hijau. Ada 
beberapa macam
pendanaan untuk
mencapai target agenda 
iklim termasuk
sustainable finance. 
Nantinya, carbon tax 
tidak akan berdiri sendiri
tapi juga dengan carbon 
trading dan mekanisme
lainnya. Jadi bisa
mengurangi pajak karbon
antara trading dengan
pajak agar tidak terjadi
double taxing.

Info Penting

Dengan adanya aturan pajak karbon ini diperlukan untuk menunjang
tujuan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) 2045-2050 dan target Net
Zero Emissions.

Benchmark pengenaan pajak karbon yang dicontohkan mengacu pada
negara-negara seperti Jepang, Singapura, Kolombia, Spanyol, Perancis
dan Cili. Tentunya setiap negara tidak bisa disamaratakan apalagi
antara negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu aturan
untuk mengurangi karbon demi lingkungan harus disesuaikan.

www.                        .org

APBI juga mencontohkan pengalaman
negara lain dalam penerapan pajak
karbon harus berhati-hati. Conttoh
dari Australia yang melakukan studi
cukup panjang hingga 20 tahun,
namun baru 2 tahun diterapkan
akhirnya berhenti. China sendiri
sebagai penghasil emisi yang cukup
besar mengambil langkah lain.

Senada dengan APBI, Asosiasi Baja
Indonesia juga mengingatkan bahwa
tidak semua negara menerapkan hal
serupa.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu juga menjelaskan bahwa
kebutuhan mitigasi perubahan iklim per sektor paling banyak disumbang oleh sektor energi
dan transportasi.

Salah satu yang dicontohkan adalah bagaimana target PLN dan transformasi PLTU menuju
Energi Terbarukan dengan target tahun 2060 seluruh pembangkit sudah menggunakan
energi bersih. Penerapan pajak karbon memang membutuhkan sinkronisasi antara
Kementerian Keuangan dengan Kementerian terkait lainnya seperti KLHK dan Kementerian
ESDM dan Perdagangan.

Tantangan yang lebih besar terutama pada kejelasan aturan pajak karbon itu sendiri. Apalagi
ada beberapa cara lain yang bisa ditempuh seperti perdagangan pajak. Aturan ini harus jelas
dan sinkron atas aturan lainnya.

Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia menegaskan bahwa efektivitas antar regulasi dan
roadmap yang komprehensif menuju Net Zero Emission harus jelas. Saat ini anggota APBI
telah melakukan banyak upaya mengurangi emisi. Salah satu kontribusi dengan penggunaan
B30, percepatan reklamasi kawasan hutan dan pembayaran PNBP di bidang kehutanan.

Perusahaan-perusahaan anggota APBI juga terdepan menuju energi bersih dari pemanfaatan
batubara menjadi etanol dan masih banyak lagi. ESG sendiri sudah dilakukan anggota APBI.

Dari sisi dunia usaha melihat dari draft naskah akademiknya

masih negatif. idealnya dana dari pungutan pajak karbon

harus diperuntukan untuk lingkungan.

Hal yang prioritas perlunya dipersiapkan infrastrukturnya

terlebih dahulu. Oleh karena itu, diinisiasi untuk

pembentukan tim kecil dari aliansi asosiasi untuk

memberikan posisi dan masukan bersama ke Pemerintah.

Dari pertemuan gabungan Asosiasi dengan perwakilan
pemerintah masih memerlukan waktu untuk penerapan
pajak karbon. Pentingnya kajian komprehensif dan
menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan
internasional.

Pengurangan emisi sangat penting dan harus dilakukan
dengan berbagai cara di semua lini industri, namun untuk
penerapan pajak karbon harus dikaji lebih dalam.
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Masa depan batubara menjadi perbincangan hangat dalam acara

yang digelar secara virtual oleh Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara, Kementerian ESDM, Senin malam (26/7). Diskusi ini

semakin menarik mengingat tantangan dalam kegiatan industri

batubara yang harus sejalan dengan SDGs dan Perjanjian Paris.

Ketua umum APBI Pandu Sjahrir, sebagai salah satu narasumber

menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam mewujudkan Carbon

Neutrality pada tahun 2030 harus didukung oleh industri batubara

yang merupakan salah satu penyumbang emisi yang cukup besar.

Oleh karena itu, pelaku usaha dan pemangku kebijakan harus

memiliki strategi yang tepat dalam mengurangi proyek yang dapat

mengurangi emisi.

www.                        .org

Ditjen Minerba, KESDM menggelar Focus Group Discussion (FGD)

secara daring untuk mendengarkan masukan terhadap substansi

APBI Menyoroti Pentingnya Aspek ESG Dalam
Penyusunan Indonesia Mining Guidance 2021

(ESG) yang kemudian berkembang

menjadi berbagai fokus kegiatan

berkelanjutan (Sustainability) adalah

kunci indikator pendukung investasi,

khususnya di sektor pertambangan

Mineral dan Batubara saat ini.

Adapun beberapa langkah konkrit

yang telah dilakukan oleh anggota

APBI dalam implementasi aspek ESG

di kegiatan operasi pertambangan

batubara perusahaanya, antara lain

adalah mengembangkan sumber EBT,

pemanfaatan alat-alat berbasis listrik,

dan kesuksesan pada reklamasi lahan

bekas tambang yang diterapkan oleh

dalam penyusunan Buku Pedoman

Pengusahaan Mineral dan Batubara

Indonesia tahun 2021 (Indonesia

Mining Guidance 2021) pada Kamis

(22/7). Samsia Gustina, Kasubdit

Pengembangan Investasi dan

Kerjasama, DJMB membuka acara

sekaligus diskusi yang juga

mengundang APBI untuk

memaparkan aspek dari sisi usaha

pertambangan batubara.

Dalam kesempatan ini, Direktur

Eksekutif APBI, Hendra Sinadia,

menjelaskan bahwa aspek aspek

Environmental,Social,danGovernance

mayoritas perusahaan anggota APBI.

Selain perwakilan dari APBI, juga
turut hadir Andri Gilang selaku Kepala
Subdirektorat Investasi, Kementerian
Perdagangan. Dalam acara ini pula
dipaparkan beberapa instrumen
pendukung untuk rencana
perdagangan ekspor kedepan.
Adanya aturan termasuk Free Trade
Agreement (FTA) tentunya akan
memberikan dampak dalam ekspor
ke depan. Kajian terhadap aturan
aturan yang berkaitan dengan FTA
perlu mendapat perhatian penting
dalam perdagangan berbagai sektor
tak terkecuali batubara.

Masa Depan Batubara di Tengah Tekanan Global 
Dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Selain memperhatikan aspek likuiditas dan efisiensi aliran investasi ke dalam proyek penyerapan

dan/atau penghematan karbon dengan tujuan Carbon Neutrality, pihaknya menilai harus ada

mekanisme pasar melalui perdagangan karbon kredit. Peran pemerintah melalui kebijakan

adalah untuk membantu mengakomodir, meregulasi dan mengawasi para pelaku industri.
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FGD Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi

Dalam Webinar FGD ini (29/7) APBI-ICMA diwakili oleh

Hendra Sinadia, serta dari pembicara lainnya hadir pula

Sujatmiko selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara

dan juga Ido Hutabarat dan Djoko Widajatmo yang mewakili

dari API-IMA. Sementara FGD ini dipimpin oleh Satya Yudha

selaku anggota DEN, dihadiri oleh beberapa anggota DEN

lainnya dan dihadiri pula oleh Saleh Abdurrahman selaku Staff

Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan KESDM.

masih banyaknya perusahaan pertambangan mineral dan

batubara yang tidak menyampaikan Rencana Kerja dan

Anggaran dan Biaya (RKAB). Pada prinsipnya pemerintah

tidak mempersulit, namun sebaliknya justru agar tetap

menerpkan proses tata kelola yang baik agar industri

pertambangan maju lebih baik. Sebanyak 2.345 perusahaan

sebagian besarnya tidak mengajukan RKAB.

Ditambahkan oleh Dodik Ariyanto selaku Koordinator

Pengawasan Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara

sesuai ketentuan yang berlaku bahwa pemegang Izin Usaha

Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus

(IUPK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Batubara (PKP2B) wajib menyampaikan RKAB pada tahun

berjalan.

Kemudian, terkait dengan perizinan sub-sektor minerba

dalam paparannya Surya menyampaikan Kementerian

ESDM akan melimpahkan beberapa proses izin

pertambangan minerba pada sistem Online Single

Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) milik

Kementerian Investasi/BKPM per tanggal 2 Agustus 2021

mendatang.

Tujuannya agar dapat meminimalisir praktek-praktek yang

tidak sesuai aturan yang menyebabkan menurunnya

penerimaan negara selain itu agar meningatkan

perlindungan/ keselamatan pada masyarakat serta

lingkungan. Oleh karenanya, akan ada perubahan regulasi-

regulasi yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Disisi lain masih banyak ditemukan praktik pertambangan

ilegal, selain itu adanya indikasi praktik kecurangan.

Ridwan mengungkapkan selama ini pihaknya

mendapatkan laporan asal usul barang yang tidak jelas.

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan tata kelola

sektor minerba bahwa surat keterangan asal barang tidak

lagi dibuat sepihak oleh badan usaha, namun wajib oleh

oleh surveyor dan diketahui oleh pemerintah. Untuk

membuka transparansi dalam melakukan kegiatan usaha

yang sesuai ketentuan maka, para pelaku usaha

diwajibkan menyediakan citra satelit, drone atau kamera

pengawas dalam rangka memudahkan pemerintah dalam

pengawasan produksi di lokasi pertambangan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ridwan Djamaluddin

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Kementerian ESDM

melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB) mengadakan

acara sosialiasi secara daring guna memberikan pemahaman tata cara

dan mekanisme perizinan di sektor minerba. Hal disampaikan oleh Heri

Nurzaman selaku Sesditjen Minerba pada pembukaan Acara Sosialisasi

Minerba (29/7). Kemudian dalam sambutannya Ridwan Djamaluddin

selaku Dirjen Minerba menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen

untuk terus meningkatkan komunikasi dan tata kelola sektor minerba.

Bebrapa poin penting dari FGD ini diantaranya adalah pengurangan emisi pada PLTU dengan

pemanfaatan teknologi batubara bersih seperti IGCC dan CCUS diperlukan biaya investasi yang

tinggi dan memerlukan dukungan insentif. Batubara masih berperan 80% dari produksi untuk

ekspor, dan yang terpenting ialah bahwa transformasi batubara berdampak terhadap

transformasi ekonomi

Materi paparan narasumber
FGD “Penyusunan Peta Jalan 
Transisi Energi" tanggal 29
Juli 2021. Link:
https://bit.ly/3BOgeUd

Info Penting

Sosialisasi Minerba

https://bit.ly/3BOgeUd
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Upaya dan Inovasi Perbaikan Tata Kelola Sektor

Pertambangan Minerba di Provinsi KalTim

Penyelesaian RPP turunan UU Minerba sangat penting untuk
kelanjutan kegiatan usaha perusahaan batu bara. Berbagai isu-isu
krusial hendak digodok oleh pemerintah dalam hal ini KESDM, salah
satunya terkait tata kelola pertambangan yang akan diatur dalam
Peraturan Pelaksana tentang Pengusahaan Minerba dan Keputusan
Presiden terkait Pengalihan Kewenagan Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Provinsi.
Sampe L Purba, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi dan SDA

sekaligus Kepala Sekretariat EITI Indonesia, menyampaikan hasil Laporan EITI Indonesia ke 8, pada diskusi multipihak yang
diselenggarakan secara daring oleh Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan Sekretariat EITI Indonesia pada Rabu
(21/07). Secara singkat, Sampe juga memaparkan kerangka acuan pelaporan EITI Indonesia ke 9 tahun 2021 serta
harapannya agar para pihak terkait dapat melakukan forum multipihak ini dengan rutin, agar proses penyusunan Laporan
EITI ke 9 dapat produktif dan berkesinambungan seperti di tahun sebelumnya. Laporan EITI tersebut merupakan salah
satu bentuk komitmen Indonesia dalam perbaikan tata kelola tambang dari sisi transparansi. Kendati demikian, aspek
akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pertambangan masih menjadi kendala, khususnya di daerah.

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

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

Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

Secretariat Office

Follow & Subscribe us
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YouTube    : APBI - ICMA

Peningkatan Ekspor Indonesia Melalui Skema 
Imbal Dagang B2B

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan kerap aktif
melakukan pendekatan dengan sektor swasta dalam rangka edukasi
skema imbal dagang diluar pengadaan pemerintah atau business to
business (b2b) sebagai strategi peningkatan ekspor dan devisa
Indonesia. Yang membedakan dengan skema beli sebelumnya,
pemerintah kali ini menunjuk Badan Pelaksana dengan dukungan dari

sama skema imbal

dagang b2b tersebut. Hal ini

disampaikan oleh Direktur Fasilitasi

Ekspor dan Impor, Ditjen

Perdagangan Luar Negeri, Kemendag,

Marthin dalam sambutannya di acara

perbankan, asuransi, perdagangan
berjangka, pergudangan, sehingga
dapat diupayakan untuk tidak ada
komponen devisa yang keluar.
Saat ini, sebanyak 35 negara dijajaki
oleh Kemendag dalam rangka kerja

sosialisasi virtual pada Kamis
(29/07).“Adapun dari 35 negara
tersebut, terdapat 10 negara pilot-
project yang sudah memberikan
respon positif atas imbal dagang
dengan Indonesia,” urai Marthin.

MEMPERKENALKAN ANGGOTA BARU APBI-ICMA

PT. Meranti Shipyard memiliki beberapa product dan service. Seperti Ship Repair Dengan
fasilitas jetty dan dock yang mereka miliki memungkinkan untuk melakukan perbaikan
kapal dengan ukuran panjang hingga 120 meter dengan lebar 35 meter. Lalu Ship Building
dengan berbekal pengalaman lebih dari 15 tahun , memiliki segala yang dibutuhkan untuk
membuat kapal dengan standar kualitas yang baik sesuai dengan regulasi badan klasifikasi
nasional maupun internasional.

Link Perusahaan : https://bit.ly/3rNExNu


