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Executive Summary

Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja 

Nomor 2 Tahun 2022 berdampak signifikan terha-

dap komitmen pemerintah dalam transisi energi. 

Salah satu yang dicermati adalah Paragraf 5 

terkait perubahan iuran produksi/royalti produk 

hilirisasi batubara menjadi 0%. Kebijakan royalti 

0% untuk turunan batubara merupakan langkah 

mundur dalam upaya menurunkan emisi karbon. 

Selain kerugian yang dialami dari sisi lingkungan, 

CELIOS melakukan estimasi perhitungan kerugian 

negara akibat pemberlakuan royalti 0% batubara. 

Diperkirakan terdapat potensi kerugian negara 

mencapai Rp33,8 triliun per tahun dengan asumsi 

produk turunan batubara mencapai 23% dari total 

produksi batubara. Dalam jangka panjang, 

kerugian negara dapat menembus angka Rp676,4 

triliun, bukan angka yang kecil di tengah upaya 

mencegah pelebaran defisit APBN. Dampak 

negatif dari kebijakan di dalam Perpu Cipta Kerja 

juga mengancam penurunan Dana Bagi Hasil 

(DBH) yang disetor ke daerah penghasil SDA.

Klaim bahwa produk turunan batubara atau 

Dimethyl Ether (DME) mampu menggantikan 

impor LNG pun diragukan. Studi yang dilakukan 

IEEFA menunjukkan bahwa keekonomian DME 

jauh berada di bawah impor Liquefied Natural Gas 

(LNG). Hal ini menunjukkan adanya solusi palsu 

dalam mendorong efisiensi energi di Indonesia. 

Oleh karena itu CELIOS mendesak kepada Pemer-

intah dan DPR untuk segera membatalkan Perpu 

Cipta Kerja. Kehadiran regulasi yang berpihak 

pada komitmen transisi energi yang riil serta 

memiliki dampak positif bagi keberlanjutan 

anggaran negara merupakan kebijakan yang 

seharusnya dilakukan oleh pemerintah.
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Latar Belakang Hadirnya Perpu 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un-

dang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja resmi menjadi pengganti UU Nomor 11 Tahun 

2020 Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstusional 

bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Perpu 

ini diresmikan tanggal 30 Desember 2022. Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartanto menyampaikan bahwa ada beberapa 

alasan yang mendorong diterbitkannya Perpu ini 

sebagai kegentingan yang memaksa. Pertama 

adalah antisipasi terhadap keadaan ekonomi 

global yang menyangkut ancaman resesi, pening-

katan inflasi, dan stagflasi. Selain itu, Menko 

Airlangga juga menyebutkan bahwa kondisi 

geopolitik terkait invasi Rusia ke Ukraina juga 

masuk dalam pertimbangan.

Kegentingan yang memaksa atas dasar kondisi 

ekonomi sebenarnya tidak sinkron dengan 

proyeksi yang dilakukan Pemerintah sendiri 

bahwa ekonomi masih bisa tumbuh positif, inflasi 

terkendali, rupiah terjaga. Asumsi dalam APBN 

2023 pun masih over-optimistis dengan pertum-

buhan sebesar 5,3% di 2023. Bahkan isi dari Perpu 

Cipta Kerja sendiri cenderung memicu kerugian 

negara yang cukup besar, terutama dalam konteks 

pemberian insentif yang tidak tepat sasaran. 

Antara satu indikator ekonomi dengan indikator 

lainnya saling bertolak belakang. Justru dengan 

hadirnya Perpu Cipta Kerja memunculkan kegent-

ingan yang baru, kerugian ekonomi dan kerugian 

iklim.

UU Cipta Kerja sendiri sebelumya dinyatakan 

inkonstitusional bersyarat pada November 2021 

lalu karena Mahkamah menilai bahwa metode 

penggabungan atau omnibus law tidak jelas 

apakah ketetapan ini merupakan UU baru atau 

revisi. Mahkamah juga menilai bahwa UU Cipta 

Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada 

publik. Secara spesifik Perpu ini sendiri memiliki 

implikasi yang kurang baik terhadap sektor energi 

dan iklim.



Kerugian royalti 0% terhadap APBN (PNBP) 
disaat defisit anggaran harus ditekan

Tabel 1. Estimasi Kerugian Negara dari 
Pendapatan Sektor Batubara
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Sumber: Kementerian ESDM, diolah
*Posisi PNBP Minerba per 27 Desember 2022, Kementerian Keuan-
gan
**Royalti batubara memiliki porsi 85% terhadap total PNBP Pertam-
bangan
***DME berdasarkan proyek Tanjung Enim, Sumatera Selatan
sebesar 23% dari total produksi batubara

Total Produksi 
Batubara

PNBP Mineral 
dan Batubara

R o y a l t i 
Batubara

Kehilangan 
negara dari 
Royalti 0%

666,6 juta ton* Rp173,5 triliun* R p 1 4 7 
triliun**

R p 3 3 , 8 
triliun***

Salah satu poin yang sangat krusial dalam Perpu 

Cipta Kerja di bidang energi dan lingkungan 

adalah Paragraf 5 terkait perubahan iuran 

produksi/royalti produk hilirisasi batubara menjadi 

0%. Kebijakan royalti hilirisasi batubara sebesar 

0% dalam Perpu Cipta Kerja  dapat memicu terjad-

inya kerugian bagi negara. Dengan asumsi total 

produksi batubara sebesar 666,6 juta ton per 

tahun, potensi kehilangan royalti ditaksir menca-

pai RpRp33,8 triliun per tahunnya. Jika kebijakan 

berlaku dalam 20 tahun kedepan, maka diperkira-

kan negara alami kerugian hingga Rp676,4 triliun.

Penghematan dari kerugian negara sebesar 

Rp33,8 triliun dapat digunakan untuk memban-

gun 15.281 sekolah dan 201 rumah sakit. Semen-

tara jika kehilangan royalti di akumulasi hingga 20 

tahun maka pendapatan yang seharusnya diteri-

ma negara bisa dimanfaatkan untuk membangun 

305.632 sekolah dan 4.039 rumah sakit.

Selain itu, kehilangan royalti akibat kebijakan 

hilirisasi batubara akan berdampak terhadap 

pelebaran defisit anggaran pada 2023. Sebe-

lumya pemerintah telah menetapkan batas defisit 

dibawah 3% atau sebesar 2,84% setara Rp598,2 

triliun. Target pada APBN 2023 berisiko meleset 

akibat pemberian insentif Perpu Cipta Kerja ke 

sektor batubara. Kehilangan royalti yang seha-

rusnya diterima pemerintah dari sektor batubara 

akan menambah hingga 5,7% dari total defisit 

anggaran 2023.

Pelebaran defisit anggaran akibat insentif yang 

tidak tepat sasaran memiliki andil terhadap 

penambahan jumlah utang baru. Di tengah naikn-

ya tingkat suku bunga dan ancaman berkurangnya 

minat investor negara maju membeli instrumen 

surat utang negara berkembang, kondisi ini akan 

menciptakan beban utang yang cukup berat bagi 

APBN. 



Daerah idealnya berhak mendapatkan porsi yang 

lebih besar dari DBH pertambangan, karena keru-

sakan lingkungan yang ditimbulkan dari sektor 

pertambangan cukup besar. Kebijakan royalti 0% 

hilirisasi batubara bertentangan dengan upaya 

memberikan kompensasi SDA yang adil bagi 

daerah. Selain itu, kehilangan potensi DBH diten-

gah booming harga batubara mengakibatkan 

dampak signifikan terhadap upaya pengurangan 

kemiskinan, stimulus pelaku usaha mikro, dan 

belanja mitigasi dampak kerusakan lingkungan di 

daerah penghasil SDA. 

Hilangnya pendapatan 
Dana Bagi Hasil yang diterima 
daerah penghasil SDA 

Implementasi dari Perpu Cipta Kerja memberikan 

efek negatif terhadap transfer dana bagi hasil ke 

daerah penghasil SDA. Berkurangnya setoran 

royalti dari perusahaan tambang batubara 

ke pemerintah pusat sebesar Rp33,8 triliun 

per tahun menimbulkan penyesuaian 

terhadap asumsi DBH pertambangan yang 

diterima pemer-intah daerah. Padahal, 80% 

dari PNBP royalti ditransfer ke daerah 

penghasil, baik level provinsi hingga kabupaten. 

Tercatat lebih dari 12 provinsi dan puluhan 

kabupaten masih menggantungkan pendapatan 

daerahnya dari DBH batubara.

Di Sumatera Selatan1 , Pemerintah Provinsi 

pada tahun 2021 berhasil mengantongi sekitar 

Rp223 miliar yang bersumber dari royalti dan 

land rent batubara. DBH pertambangan ini 

tidak hanya diterima oleh Pemprov Sumsel, 

melainkan juga kabupaten/kota penghasil 

maupun daerah di seki-tarnya yang berada di 

wilayah Sumsel. Secara keseluruhan, total 

DBH Batubara untuk Provinsi Sumsel mencapai 

Rp1,3 triliun dengan produksi mencapai 49,5 

juta ton dan penjualan sebesar 50,7 juta ton. 

Sementara Kalimantan Timur2 , sebagai 

penerima DBH minerba terbesar di Indonesia, 

pada tahun 2021 memperoleh Rp6,67 triliun. 

Besarnya DBH yang diterima kedua provinsi 

tersebut selama ini digunakan untuk 

pembangunan di wilayahnya.
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1 https://www.rmolsumsel.id/pemprov-sumsel-kantongi-rp22380-miliar-dari-dbh-pertambangan
2 https://kaltimkece.id/warta/ekonomi/padahal-pendaptan-dari-ba-
tu-bara-setahun-sudah-bisa-muluskan-seluruh-jalan-hingga-pelosok-kaltim 



Perpu bertolak belakang 
dengan komitmen transisi energi 
(Net Zero Emmission 2060)

Indonesia telah memiliki beberapa komitmen 

internasional terkait mitigasi krisis iklim. Namun, 

tidak jarang kebijakan nasional yang dikeluarkan 

Indonesia justru bertolak belakang dengan komit-

men tersebut dan akhirnya menjadi kontrapro-

duktif, seperti munculnya Perpu Cipta Kerja. Dim-

ulai dari Perjanjian Paris, Indonesia secara resmi 

menandatangani perjanjian tersebut pada tang-

gal 22 April 2016. 

Pada tahun 2021, Indonesia menandatangani 

Global Coal to Clean Power Transition Statement4  

di KTT Iklim COP 26 yang merupakan komitmen 

pertama Indonesia untuk keluar dari penggunaan 

batubara dan tidak membangun proyek batubara 

baru. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan 

Perusahaan Listrik negara (PLN)5  sama-sama 

memiliki target untuk mencapai nol emisi pada 

tahun 2060. Selama memegang mandat Presi-

densi G20 pada tahun 2022, Indonesia juga 

meluncurkan skema pembiayaan transisi energi 

berkeadilan yang ditujukan untuk mengakselerasi 

transisi energi berkeadilan dari energi fosil 

menuju energi terbarukan. Skema tersebut 

adalah Just Energy Transition Partnership (JETP) 

dan Energy Transition Mechanism (ETM).

JETP diluncurkan di KTT G20 pada November 

2022 dengan target nilai investasi sebesar USD 

20 miliar6  (setara Rp 314 triliun) yang merupakan 

investasi iklim terbesar sepanjang sejarah untuk 

satu negara.

Perjanjian Paris memiliki target untuk menekan 

suhu global di bawah 2°C atau setidaknya 1.5°C, 

jika dibandingkan dengan angka sebelum masa 

Revolusi Industri pada 2030. Target ini akan beru-

saha dicapai oleh negara-negara yang meratifika-

si Perjanjian Paris melalui Nationally Determined 

Contribution (NDC) yang secara detail akan men-

jelaskan upaya apa saja yang akan dilakukan 

sebuah negara untuk mengurangi emisi Gas 

Rumah Kaca (GRK) dan memitigasi kenaikan suhu 

global. Indonesia meningkatkan target NDCnya 

pada bulan September 2022 menjadi 31,89% 

dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan dukun-

gan internasional.3 

 3 https://www.forestdigest.com/detail/2034/ndc-indonesia
4https://ukcop26.org/global-coal-to-clean-power-transition-statement/
5https://bisnis.tempo.co/read/1574505/ini-strategi-bos-pln-capai-net-zero-emission-di-2060
6https://www.beritasatu.com/ekonomi/1004153/indone-
sia-dapat-komitmen-rp-314-miliar-untuk-transisi-energi
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Sejauh ini, sudah ada satu proyek hilirisasi batuba-

ra besar yang diluncurkan dan dua yang berada 

direncanakan rampung pada tahun 2025-2026. 

Bukit Asam (PTBA) yang bekerjasama dengan 

Pertamina dan Air Products and Chemicals melun-

curkan proyek DME-nya di Tanjung Enim Sumatera 

pada Januari 2022.  10Bumi Resources (BUMI) juga 

sudah menargetkan dua anak perusahaannya, 

Kaltim Prima Coal (KPC) dan Arutmin, untuk mem-

bangun fasilitas pengolahan batubara menjadi 

metanol di Bengalon, Kalimantan Timur dan IBT 

Terminal, Pulau Laut, Kalimantan Selatan11. 

Gencarnya hilirisasi batubara ini yang membuat 

akselerasi kebijakan transisi energi menjadi berto-

lak belakang, terutama bila disandingkan dengan 

target energi terbarukan yang selama ini ditetap-

kan pemerintah setiap tahunnya. Sebagaimana 

ditemukan dalam laporan Indonesia Energy Transi-

tion Outlook (IETO) 2023 IESR, bahwa pertumbu-

han bauran energi terbarukan dari total energi 

primer justru mengalami penurunan dari 11,5 

persen di 2021 menjadi 10,4 persen di 2022. Pada 

kurun waktu yang sama, bauran batubara terus 

naik dari 39 persen menjadi 43 persen.

Dengan pembagian 50:50 antara pembiayaan 

publik dan swasta, rencana investasi (investment 

plan) JETP sedang dalam tahap penyusunan dan 

akan diselesaikan dalam waktu enam bulan. 

Beberapa target yang diketahui akan diintegrasi 

dalam rencana investasi ini adalah percepatan 

pemensiunan dini PLTU batubara dengan puncak 

emisi di tahun 20307  dan target nol emisi pada 

sektor ketenagalistrikan Indonesia pada tahun 

20508.  Di samping itu, skema ETM juga diluncur-

kan pada side event KTT G20 dimana PT. Sarana 

Multi Infrastruktur (SMI), yang merupakan special 

mission vehicle dari Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu) akan menjadi Country Platform Man-

ager ETM yang akan mengelola pinjaman dana 

sebesar USD 500 juta yang didapatkan dari Asian 

Development Bank (ADB)9.  

Tentunya, karpet merah yang diberikan untuk 

pengusaha sektor batubara melalui Perpu Cipta 

Kerja merupakan hambatan nyata bagi proses 

percepatan transisi energi keadilan yang sedang 

berlangsung di Indonesia. Hilirisasi produk 

batubara melalui gasifikasi menjadi DME dan 

Methanol tentu akan menjauhkan Indonesia dari 

target nol emisinya dan memperpanjang penggu-

naan energi fosil batubara. Selain itu, risiko pem-

biayaan proyek yang salah target dari skema-ske-

ma di atas juga perlu diperhatikan. 
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7https://irid.or.id/just-energy-transition-partnership-jetp-di-indonesia-mewujudkan-transisi-energi-berkeadilan-di-indonesia/
8https://irid.or.id/just-energy-transition-partnership-jetp-di-indonesia-mewujudkan-transisi-energi-berkeadilan-di-indonesia/
9https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/44-47/investor/special-mission-vehicle
10https://finance.detik.com/energi/d-5913330/pertamina-mulai-proyek-dme-pengganti-lpg-di-tanjung-enim
11https://investasi.kontan.co.id/news/intip-proyek-hilirisasi-batubara-bumi-resources-bumi



Dampak kerugian 
lingkungan yang dihasilkan 
Perpu Cipta Kerja

Perpu Cipta Kerja menimbulkan 
ketidakpastian terhadap 
investasi di sektor EBT

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 162, dimana 

setiap orang yang merintangi atau mengganggu 

kegiatan usaha pertambangan dari pemegang 

IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi 

syarat-syarat (merujuk ke Pasal 70, Pasal 86F 

huruf b, dan Pasal 136 ayat (2) UU Minerba) akan 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 

satu tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta.  

Kehadiran Perpu Cipta Kerja yang berpihak pada 

perusahaan di sektor batubara akan menjadi 

preseden buruk bagi upaya menarik investasi di 

sektor energi terbarukan. Pemerintah dianggap 

tidak memiliki konsistensi, karena bertolak 

belakang dari upaya menuju Net Zero Emission 

dan deklarasi G20 di Bali. Jika pemerintah mem-

berikan insentif kepada perusahaan batubara 

maka dikhawatirkan realisasi dari upaya men-

datangkan investasi di sektor EBT pun akan 

terancam. Batubara yang seharusnya disubstitusi 

dengan EBT, justru akan terjadi sebaliknya, EBT 

akan disubstitusi oleh produk turunan batubara. 

Ini sebuah kejanggalan dalam proses transisi 

energi, bahkan dari sudut pandang pelaku usaha.

Pemerintah juga menggadang-gadang akan 

mendorong investasi di ekosistem kendaraan 

listrik, termasuk memberikan aneka subsidi baik 

untuk pembelian mobil dan motor listrik. 

Perpu Cipta Kerja terbukti dapat mengganggu 

komitmen iklim Indonesia dan memperparah 

kerusakan lingkungan. Ditegaskannya pemberi-

an royalti 0% kepada pelaku usaha sektor 

batubara yang melakukan pengembangan 

dan/atau pemanfaatan batubara akan men-

dorong terjadinya hilirisasi komoditas batubara 

yang pada akhirnya akan memperpanjang 

kecanduan Indonesia kepada sumber energi fosil 

yang tidak ramah lingkungan. Penambangan 

secara masif di sektor batubara diperkirakan 

akan terus berlanjut meski booming komoditas 

turun dalam jangka panjang. Secara spesifik, 

aturan hilirisasi tertuang dalam Pasal 39 Perpu 

Cipta Kerja dengan tambahan Pasal 128A ayat (2) 

UU Minerba.  

Masalah lain dari hadirnya Perpu Cipta Kerja 

adalah Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa 

dokumen analisis mengenai dampak lingkungan 

(Amdal) merupakan dasar uji kelayakan lingkun-

gan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegia-

tan. Sejatinya, Amdal seharusnya menjadi dasar 

penetapan keputusan kelayakan lingkungan. 

Perpu Cipta Kerja juga berpotensi menjadi 

instrumen kriminalisasi masyarakat yang meno-

lak tambang. 
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Investasi existing kendaraan listrik di Indonesia 

mencapai Rp1,9 triliun, dan potensi ditaksir sebe-

sar Rp242,3 triliun. Perbankan pun didorong 

untuk melakukan porsi pembiayaan di ekosistem 

EBT maupun kendaraan listrik lebih besar. Namun, 

dengan hadirnya royalti 0% bagi hilirisasi batuba-

ra, terdapat kecenderungan perbankan akan 

kembali melakukan penetrasi kredit ke sektor 

pertambangan batubara dalam jangka panjang. 

Per November 2022, penyaluran kredit investasi 

di sektor pertambangan tumbuh 74,2%, sementa-

ra kredit modal kerja naik 31% secara tahunan12.  

Situasi ini akan menimbulkan risiko pengurangan 

porsi penyaluran kredit baru pada sektor yang 

justru dibutuhkan untuk transisi energi.

Perpu Cipta Kerja dengan insentif yang bertolak 

belakang dari upaya mempercepat transisi energi, 

hanya memperkuat citra bahwa masalah terbesar 

investasi di Indonesia selain korupsi menurut 

World Economic Forum adalah ketidakpastian 

kebijakan pemerintah.  13 Padahal, pencapaian 

investasi energi terbarukan Indonesia masih 

sangat dibutuhkan. Berdasarkan IETO, target 

investasi energi terbarukan Indonesia tercatat 

tidak pernah tercapai sejak tahun 2018. Sepan-

jang lima tahun terakhir, rata-rata investasi energi 

terbarukan hanya mencapai USD 1,6 milyar per 

tahun atau 20 persen dari total investasi yang 

dibutuhkan untuk mencapai target bauran 23 

persen di 2025. Tahun 2022 lalu, bahkan hanya 

diperoleh USD 1,4 miliar atau 35 persen dari target 

(IESR, 2022).

  12 https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/M2-November-2022.pdf

DME jauh lebih mahal 
dibandingkan impor LPG 
(ekstraksi dari kajian IEEFA) 
Rencana Pemerintah Indonesia untuk menggantikan 

impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan DME 

batubara dinilai beberapa kalangan sebagai hal yang 

secara ekonomis tidak masuk akal.  Dua tahun sebe-

lum proyek DME milik PTBA diresmikan pada Januari 

2022, Institute for Economics and Financial Analysis 

(IEFFA) pada November 2020 mengeluarkan sebuah 

kajian berjudul “Proposed DME project in Indonesia 

(D)oes not (M)ake (E)conomic sense” yang 

memproyeksikan bahwa proyek gasifikasi 

batubara tersebut akan mengalami kerugian 

tahunan mencapai US$ 377 juta setelah menghitung 

biaya operasi dan finansial, angka tersebut akan 

melebihi penghematan dari impor LPG yang lebih 

rendah sebesar US$ 19 juta14. 

Studi yang dilakukan IEFFA menambahkan bahwa 

proyek gasifikasi batubara menjadi DME sendiri sudah 

dicoba di negara kaya batubara lainnya meski dengan 

skala yang lebih kecil. Salah satu studi yang ada pada 

tahun 2020 yang membahas aspek teknis dan opera-

sional proyek DME di Indonesia menggunakan data 

tahun 2018 ketika harga LPG berada pada level US$ 

591/ton. Pada saat kajian ini dikeluarkan, harga LPG 

berada pada angka US$ 365/ton, yang membuat DME 

kalah kompetitif jika dijadikan sebagai pengganti LPG. 

Angka kerugian yang dikeluarkan IEFFA di atas keluar 

setelah mereka melakukan analisa menggunakan 

harga LPG pada tahun 2020, US$ 365/ton, dan biaya 

proyek sektor batubara melalui operasi proyek DME 

yang berada di Tiongkok. Mereka menyimpulkan 

bahwa masyarakat Indonesia yang membayar pajak 

akan membayar lebih untuk energi yang lebih sedikit. 

13 World Economic Forum -Global Competitiveness Report
14https://ieefa.org/resources/proposed-dme-project-indonesia-does-not-make-economic-sense 8



Rekomendasi

Berdasarkan dari kajian yang telah dijelaskan, CELIOS memiliki beberapa 

rekomendasi kepada Pemerintah yakni;

15Windfall Tax adalah pajak tambahan yang diberikan kepada perusahaan di sektor komoditas, dihitung berdasarkan profit atau 
keuntungan extra selama periode booming harga komoditas. Windfall Tax bertujuan mengurangi eksploitasi tambang secara 
berlebihan, meningkatkan penerimaan negara, dan memberikan kompensasi kepada masyarakat atas naiknya harga energi /inflasi. 
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a)

b)

c)

d)

Pemerintah dan DPR agar segera membatalkan Perpu, perbaikan setiap regulasi termasuk 

UU Cipta Kerja perlu mengedepankan komitmen transisi energi yang berkeadilan.

Mendesak BPK dan KPK untuk melakukan kajian mendalam 

terhadap kerugian  negara akibat pemberlakuan royalti 0% produk batubara 

Idealnya, pemerintah menerbitkan Windfall Tax15  pada profit perusahaan batubara bukan sebali-

knya menerbitkan insentif yang tidak tepat sasaran kepada perusahaan yang telah 

mendapatkan keuntungan yang luar biasa akibat bonanza harga batubara.

Setiap penerbitan regulasi dan insentif perlu mempertimbangkan dampak terhadap daerah 

dimana eksploitasi SDA dilakukan sehingga tidak menimbulkan efek negatif terhadap 

pembangu-nan dan mitigasi dampak lingkungan di daerah penghasil SDA.

Pemerintah harus segera lepas terhadap ketergantungan batubara, termasuk hilirisasi produk 

turunan batubara karena sangat berisiko terhadap ekonomi dan fiskal. Terlebih harga batubara 

menunjukkan tingkat volatilitas yang terlalu tinggi.

e)




