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JAKARTA. Kebijakan peme-
rintah menetapkan batubara 
sebagai Barang Kena Pajak 
(BKP) dalam Undang-Undang 
11 tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja atau Omnibus Law me-
munculkan konsekuensi.

Alih-alih mengerek pajak 
dari pertambangan batubara, 
kebijakan tersebut justru ber-
potensi meningkatkan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) bagi 
PT Perusahaan Listrik Negara 
(PLN) selaku pembeli komo-
ditas batubara. 

Direktur Jenderal Mineral 
dan Batubara (Dirjen Miner-

ba) Kementerian ESDM, Rid-
wan Djamaluddin mengung-
kapkan hal tersebut. Dia bi-
lang, batubara sebagai barang 
kena pajak akan meningkat-
kan biaya PLN. "Itu sudah 
kami sampaikan dan diskusi-
kan dengan Badan Kebijakan 
Fiskal," ungkap dia dalam Ra-
pat Dengar Pendapat (RDP) 
bersama Komisi VII DPR RI, 
Kamis (10/12). 

Direktur Pembinaan dan 
Pengusahaan Batubara Sujat-
miko menyampaikan bahwa 
saat ini PLN sedang berkon-
sultasi dengan Kementerian 
Keuangan untuk mengantisi-
pasi dampak 10% PPN yang 
harus ditanggung perusahaan 
setrum pelat merah tersebut.

Menurut info yang Sujatmi-
ko terima, sampai saat ini PLN 
masih menanggung PPN 10% 
tersebut. "Terkait itu, PLN se-
dang meminta persetujuan 

Kemenkeu untuk mengatasi 
atau mengantisipasi konse-
kuensi 10% yang saat ini di-
tanggung oleh PLN," ungkap 
Sujatmiko.

Seperti diketahui, batubara 
kini merupakan Barang Kena 
Pajak yang atas penyerahan-
nya terutang PPN sesuai Pasal 
112 Undang-Undang Cipta 
Kerja yang mengubah Keten-
tuan Pasal 4A UU Nomor 42 

Tahun 2009.
Hingga berita ini dicetak, 

Direktur Utama PT PLN, Zul-
kifl i Zaini dan Executive Vice 
President Corporate Com-
muncation and CSR PLN 
Agung Murdifi  belum meres-
pons pertanyaan KONTAN. 
Belum terjawab, apakah ada-
nya PPN ini justru akan mem-
pengaruhi kinerja dan harga 
listrik dari PLN.

Wakil Ketua Komisi VII DPR 
Ramson Siagian mengkritisi 
dampak kebijakan ini. Sebab, 
kondisi itu semakin membe-
bani keuangan PLN. Maklum, 
mayoritas energi primer un-
tuk pembangkit listrik PLN 
masih menggunakan batuba-
ra, hingga mencapai 62%. 
"PLN bisa bangkrut. Coba 
nanti bagaimana harga listrik-
nya?" ungkap dia.

Di sisi lain, status batubara 
sebagai BKP akan berdampak 
terhadap penghitungan Pen-
dapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) dari sektor batubara. 
Sebelum batubara ditetapkan 
sebagai BKP, tarif PNBP ha-
nya 13%. Sementara saat ini 
Kementerian ESDM dan Ke-
menkeu membahas RPP de-
ngan tarif PNBP sebesar 15%. 
untuk perusahaan PKP2B 
yang akan mengubah status-

menjadi IUPK.
Dengan batubara ditetap-

kan sebagai BKP, Kementeri-
an ESDM dan Kemenkeu se-
dang mencari formulasi dan 
regulasi yang tepat, sesuai UU 
No. 3 Tahun 2020 (UU Miner-
ba). Sebab, UU Minerba men-
syaratkan adanya peningkat-
kan penerimaan negara saat 
PKP2B menjadi IUPK.

Kementerian ESDM dan 
Kemenkeu melakukan penye-
suaian (adjustment) terhadap 
royalti sebagai bagian dari 
PNBP.  "Karena batubara se-
karang BKP, ada restitusi, 
maka penurunan penerimaan 
negara dikompensasi dengan 
royalti. Royalti mau tak mau 
harus naik 15% saat batubara 
sebagai non BKP karena kalau 
royalti enggak naik, amanat 
UU 3/2020 tidak dapat dilak-
sanakan," kata Sujatmiko.   ■

Ridwan Nanda Mulyana

Peningkatan 
PPN 10% dari 
batubara akan 

menekan 
kinerja PLN.

Batubara sebagai barang kena pajak akan 
menambah biaya PLN.
Ridwan Djamaluddin, 
Dirjen Minerba Kementerian ESDM

■MANUFAKTUR ■ENERGI

Pembangunan vila di 
Bali sedang booming di 
era pandemi ini. Kok 

bisa? Bukankah industri tu-
risme sedang menukik tajam 
ke bawah? Bisa saja. 

Industri properti dan in-
dustri pariwisata adalah dua 
hal yang berbeda dengan im-
pak berjangka pendek dan 
panjang yang juga berbeda. 

Secara garis besar, sebe-
sar 60% dari GDP Bali ber-
sumber dari turisme. Jadilah 
masa pandemi ini menurun-
kan GDP hingga -11%. 

Data terakhir menunjuk-
kan sektor akomodasi hanya 
terisi 3% dari 130.000 kamar 
hotel dan 15% dari 4.000 vila. 
PHK pekerja mencapai lebih 
dari 80.000 orang.

Yang menarik, bisnis ar-
sitektur properti di Bali me-
ningkat 20% hingga 30% di-
bandingkan tahun lalu. Wah, 
kok bisa?

Ternyata, perubahan gaya 
kerja work from home (WFH) 
selama masa pandemi ini 
mengubah cara pandang 

"where to work." Ini mening-
katkan demand untuk tempat 
tinggal yang luks dan nya-
man sebagai tempat kerja.

Menurut Booking.com, 
Agoda, dan beberapa platform 
tur dan travel, Bali termasuk 
salah satu lokasi yang paling 
diminati pasca pandemi 
nanti. 

Bisa dibayangkan mereka 
yang mempunyai skill mema-
dai untuk memilih tempat 
kerja pasti akan memilih lo-
kasi yang nyaman bagaikan 
tempat liburan. Ini menjawab 
mengapa booking vila dan 
working space semakin me-
ningkat.

Pra pandemi, Bali populer 
di antara para "digital nomad" 
alias para pekerja independen 
yang mengandalkan sarana 
internet dan co-working spa-
ce. Di era pandemi ini, ter-
nyata korporasi mulai meli-
rik kemungkinan bermarkas 
di Pulau Dewata ini.

Alasannya? Ketersediaan 
para digital nomad yang telah 
membentuk komunitas tena-

ga IT dan pemasaran digital. 
Startup dapat menikmati ren-
dahnya biaya hidup, keterse-
diaan tenaga kerja kreatif, 
dan gaya hidup leisure yang 
bebas stres.

Biaya hidup di Bali terhi-
tung rendah yaitu ranking 
370 dari 589 kota di dunia. 
Biaya hidup per individu 

hanya US$ 600 per bulan 
atau US$ 2000 per keluarga 
dengan empat orang anggota. 

Pembangunan vila sendi-
ri sangat marak di Canggu 
dengan kenaikan harga tanah 
mencapai 50 kali lipat harga 
10 tahun yang lalu. Dan har-
ga tanah di tengah pandemi 
menurun hingga 15%. 

So it's a buyer's market. 
Kapan lagi dapat properti 
harga diskon? Biaya materi 
bangunan dan para pekerja 
bangunan juga dapat dipasti-
kan sedang rendah-rendah-
nya.

Tidaklah mengherankan 
jika para ekspat kini mem-
pertimbangkan membangun 
properti sebagai tempat ting-
gal utama. Pulau Bali mem-
punyai potensi jangka pan-
jang yang luar biasa. Dengan 
16 juta turis di tahun 2019 
lalu, diprediksikan angka ini 
dapat meningkat lagi segera 
setelah Covid-19 berlalu.

Sebagai pebisnis, apa 
yang dapat Anda lakukan di 
Bali pada masa pandemi ini? 

Tentu saja apabila kapital 
memungkinkan, cobalah 
mengakuisisi atau memba-
ngun properti. Gunakan ke-
sempatan rendahnya biaya-
biaya sebelum naik kembali.

Selain itu, jadilah kontra-
rian dengan berani. Bisa saja 
Anda mengakuisisi bisnis-
bisnis yang kini tengah keku-
rangan cash fl ow dengan ha-
rapan bisa cepat menaikkan 
omzet setelah Covid-19 dapat 
diatasi.

Bali diprediksikan segera 
menjadi startup hub yang di-
perhitungkan di dunia. Dan 
kini adalah waktu yang tepat 
untuk masuk ke dalam pasar 
tanpa dibebani oleh kapital 
yang tinggi.

Dengan berbagai peratur-
an yang meringankan pendi-
rian startup lokal dan asing, 
bisa dipastikan Bali akan se-
makin berjaya di antara para 
digital nomad dunia. Siapa 
tahu Bali bisa menjadi "Sil-
icon Island"? Mari masuk, 
sebelum masuk ke Bali sema-
kin mahal.                 ■

Booming Vila versus Kelesuan Turisme di BaliBooming Vila versus Kelesuan Turisme di Bali

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar 
Bisnis, Berbasis di California

BATUBARA■

Target Produksi 
550 Juta Ton di 2021
JAKARTA. Kementerian Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) resmi menetapkan 
target produksi batubara pada 
tahun 2021 mencapai 550 juta 
ton. Proyeksi itu diklaim de-
ngan mempertimbangkan ka-
pasitas produksi para perusa-
haan batubara.

Direktur Pembinaan Peng-
usahaan Batubara Kementeri-
an ESDM, Sujatmiko menyam-
paikan, rencana produksi 550 
juta ton mencakup semua je-
nis perizinan yang berada da-
lam tahap operasi produksi. 

Adapun penetapan target 
tersebut diklaim sudah mem-
pertimbangkan upaya pengen-
dalian produksi batubara na-
sional.  "Target produksi batu-
bara ini wajib menjadi acuan 
perusahaan dalam merenca-
nakan jumlah produksi batu-
bara di RKAB Tahun 2021," 
katanya, Kamis (10/12). 

Adapun rencana produksi 
yang mencapai 550 juta ton 
itu sama dengan target tahun 
2020. Alasannya, pemerintah 
masih mempertimbangkan 
pemulihan ekonomi akibat 
pandemi Covid-19. 

Mengacu data yang diterima 
KONTAN, dari total alokasi 
produksi 550 juta ton tersebut, 
sebesar 351,44 juta ton atau 
64% target 2021 adalah alokasi 
bagi perusahaan dalam kewe-
nangan pemerintah pusat. Si-
sanya sebesar 36% atau 198,56 
juta dialokasikan bagi perusa-
haan di bawah wewenang pe-
merintah daerah.

Dari total rencana produksi 
351,44 juta ton di 2021 yang 
menjadi kewenangan peme-
rintah pusat, akan menjadi 
target PKP2B sebesar 294,66 
juta ton, IUP operasi produksi 
(OP) BUMN sebanyak 24,20 
juta ton, IUP OP pusat sebesar 

0,10 juta ton dan IUP OP PMA 
sebanyak 32,48 juta ton. 

Berkenaan dengan itu, mu-
lai Jumat (11/12) hari ini Ke-
menterian ESDM akan meng-
ambil alih semua perizinan 
pertambangan dari tangan 
pemerintah provinsi. 

Hal tersebut sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Ta-
hun 2020 Tentang Pertam-
bangan Mineral dan Batubara 
(Minerba). Setelah enam bu-
lan beleid tersebut diundang-
kan, maka kewenangan per-
izinan diambil alih dari peme-
rintah daerah ke pemerintah 
pusat. Namun, Sujatmiko ti-
dak mengetahui jumlah IUP 
yang akan beralih ke pemerin-
tah pusat. 

Direktur PT ABM Investama 
Tbk (ABMM) Adrian Erlangga 
menyebutkan, target produksi 
550 juta ton itu masih ideal 
dengan prospek pasar dan 
harga batubara pada tahun 
depan. "Untuk sementara cu-
kup, sambil menanti perkem-
bangan ekonomi juga," ung-
kap dia.

Sekretaris Perusahaan PT 
Bukit Asam Tbk (PTBA) Apol-
lonius Andwie juga optimistis 
penetapan target itu sesuai 
dengan prospek pasar ke de-
pan. Dia yakin PTBA bisa 
mendukung target tersebut. 
"Melihat prospek ke depan 
yang diperkirakan membaik 
dan harga sudah terlihat mulai 
meningkat," kata dia.

Head of Corporate Com-
munication PT Adaro Energy 
Tbk (ADRO) Febriati Nadira 
menyampaikan bahwa pihak-
nya lebih memilih untuk ber-
fokus mempertahankan mar-
gin yang sehat dan kontinuitas 
pasokan ke pelanggan.

Ridwan Nanda Mulyana

JAKARTA. PT Ultra Jaya Milk 
& Trading Company Tbk 
(ULTJ) berusaha memperta-
hankan diri sebagai pemimpin 
pangsa pasar di produk susu 
ultra high temperature 
(UHT). Hingga akhir tahun 
ini, Ultra Jaya mengklaim ma-
sih menempati urutan perta-
ma dengan penguasaan mar-
ket share 39,3% di Indonesia. 

Presiden Direktur PT Ultra 
Jaya Milk & Trading Company 
Tbk Sabana Prawirawidjaja 
menyampaikan, konsumsi 
susu per kapita di Indonesia 
masih berkisar 14,6 liter per 
tahun. Hal itu masih lebih ren-
dah ketimbang negara lain di 
ASEAN yang sudah menem-
bus 20 liter per kapita. 

Di sisi lain, pemain yang 
memasuki segmen susu UHT 
di tingkat nasional semakin 
banyak. "Paling tidak, saat ini 
sudah ada 70 pabrikan (susu 
UHT) di dalam negeri. Sema-
kin banyak investor yang ma-
suk, maka kue dari bisnis ini 
akan turut membesar," ung-
kap dia, Kamis (10/12). 

Dari konsumsi susu per ka-
pita itu, Sabana mencatat, un-
tuk susu UHT milik ULTJ ma-
sih mampu menempati urutan 
pertama di pasar dengan mar-
ket share 39,3% di Indonesia. 
Sabana optimistis, saat pasar 
susu UHT membesar, maka 
Ultra Jaya berpeluang mem-
perlebar penjualannya. "Kare-
na yang akan memenangi pa-
sar ialah mereka yang mampu 
menawarkan produk berkua-
litas. Jadi kami akan terus 
menjaga performance, kami 
punya efi siensi tinggi dan kua-
litas produk baik," urai dia.

Di tengah pandemi korona, 
penjualan susu UHT Ultra 
Jaya masih mampu tumbuh di 
kuartal III-2020. Penjualan 

segmen bisnis susu UHT di 
sembilan bulan 2020 tercatat 
mencapai Rp 3,26 triliun, naik 
1% secara tahunan atau year-
on-year (yoy).

Sedangkan pelemahan pen-
jualan terjadi di segmen teh 
kemasan karton, dimana pen-
jualan saat kuartal ketiga ta-
hun ini senilai Rp 864 miliar 
atau turun 15,4% secara ta-
hunan. Beruntung segmen 
bisnis lain yang terdiri dari 
berbagai produk seperti kri-
mer dan jus buah tumbuh 2,6% 
(yoy) menjadi Rp 328 miliar.

Sehingga total pendapatan 
bersih ULTJ pada kuartal III-
2020 mencapai Rp 4,45 triliun 
atau turun 3% secara tahunan. 
Manajemen ULTJ menyatakan 
penjualan menyusut akibat 
pelemahan pasar di masa pan-
demi Covid-19, khususnya di 
lini segmen teh.

Di saat yang sama, ULTJ ti-
dak menaikkan harga produk. 
"Meski margin sedikit di ba-
wah tahun lalu, kami telah 
mengendalikan sejumlah bia-
ya sehingga bottom line kami 
hingga kuartal ketiga ini mam-
pu tumbuh positif," sebut Sa-
bana.

ULTJ meraih laba bersih 
senilai Rp 973,71 miliar per 30 
September 2020, naik 19,57% 
dibandingkan 30 September 
2019 senilai Rp 814,32 miliar.

Agung Hidayat

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Di tengah pandemi korona, penjualan susu UHT Ultra Jaya 
masih mampu tumbuh.

ULTJ Masih Pimpin 
Pasar Susu UHT

Ultra Jaya 
menguasai pasar 
susu UHT hingga 

39,3% pada 
tahun ini.

BARANG KONSUMSI■PLN Bisa Tersengat 
Beban PPN Batubara
Batubara ditetapkan menjadi barang kena pajak, harga beli batubara PLN bisa meningkat

Cukai Rokok Naik 12,5%

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Pedagang menunjukkan rokok yang dijual di sebuah kios di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (10/12). Menteri 
Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, rata-rata kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atawa cukai rokok 2021 
sebesar 12,5%. Harapannya: Kenaikan ini  dapat mengendalikan konsumsi atas barang kena cukai tersebut. Utamanya 
menekan tingkat prevalensi perokok usia 10 tahun hingga 18 tahun sebesar 8,7% di tahun 2024.

Kebutuhan Batubara PLN dalam RUPTL 
2019 - 2028 (dalam juta ton)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

97,72 109
121 129 135 136 125 132

144 153


