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ABSTRAK
Industri pertambangan batu bara Indonesia khusunya di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim)
kini menghadapi sejumlah tantangan, seperti kecenderungan penurunan harga komoditas batu bara,
tuntutan pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial, isu pemanasan global, hilirisasi batu
bara, serta terhentinya minat lembaga pembiayaan untuk mendukung industri ini. Padahal sebagai
Ibu Kota Negara (IKN) baru, sumber energi batu bara di wilayah Kaltim sangat penting untuk
mendukung kondisi perekonomian wilayah. Oleh karena itu, pemerintah harus cepat mengambil
langkah antisipatif agar sumber energi batu bara tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi,
khususnya di wilayah IKN baru ini. Selain dari sisi pemerintah, peran dari perusahaan-perusahaan
batu bara juga ikut menentukan keberhasilan ekonomi wilayah. Salah satu perusahaan pertambangan
mineral dan batu bara yang berkontribusi dalam perekonomian wilayah Kaltim adalah PT Kaltim
Prima Coal (KPC).
Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan peran sumber energi batu bara Kaltim
sebagai penopang ekonomi IKN baru. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Hasil analisis menunjukkan bahwa PT KPC sebagai perusahaan penyedia sumber energi batu bara di
wilayah Kaltim sangat berperan sebagai penopang ekonomi IKN baru melalui pembayaran pajak dan
royalti tambang terbesar. Selain itu, hasil analisis ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi
pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan sumber energi batu bara. Kebijakan strategis sumber
energi batu bara menjadi sangat penting, karena sektor sumber energi batu bara terkait erat dengan
berbagai aspek kehidupan nasional. Pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan yang
merangkum semua sektor di bidang sumber energi batu bara untuk menghasilkan alokasi sumber
daya yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk
menopang ekonomi IKN baru.
Kata kunci : sumber energi batu bara, ekonomi IKN baru.

ABSTRACT
The Indonesian coal mining industry, especially in the East Kalimantan (Kaltim) region, is
now facing a number of challenges, such as the downward trend in coal commodity prices, demands
for environmental management and social responsibility, issues of global warming, coal
downstreaming, and the cessation of interest in financing institutions to support this industry. . In
fact, as the new state capital (IKN), coal energy sources in the East Kalimantan region are very
important to support the regional economic conditions. Therefore, the government must quickly take
anticipatory steps so that coal energy sources will continue to support economic growth, especially
in this new IKN region. Apart from the government side, the role of coal companies also determines
the success of the regional economy. One of the mineral and coal mining companies contributing to
the economy of the East Kalimantan region is PT Kaltim Prima Coal (KPC).
The purpose of this paper is to describe the role of coal energy sources in East Kalimantan
as an economic support for the new IKN. The writing method used is descriptive qualitative. The
results of the analysis show that PT KPC as a company that provides coal energy sources in the East
Kalimantan region plays a very important role in supporting the new IKN economy through the
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largest payment of mining taxes and royalties. In addition, the results of this analysis can be used as
input for the government in formulating policy directions for coal energy sources. The strategic
policy of coal energy sources is very important, because the coal energy source sector is closely
related to various aspects of national life. The government must be able to formulate policies that
cover all sectors in the field of coal energy sources to produce optimal resource allocation in order
to achieve sustainable economic growth to support the new IKN economy.
Key words: coal energy sources, new IKN economy.

A. Pendahuluan
Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah,
berbagai kekayaan alam tersebar di berbagai kawasan di Indonesia dan salah satunya yaitu
sumber daya di sektor pertambangan (Hartana, 2017: 51). Pertambangan dan energi diharapkan
menjadi primadona sumber penerimaan devisa. Dua komoditi tambang tersebut kuantitasnya
sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, sehingga sering digunakan sebagai
asumsi dasar dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Irsan dan
Utama, 2016: 634).
Dipandang dari sudut ekonomi, keberadaan suatu industri pertambangan dalam suatu
wilayah akan memberikan dampak terhadap perkembangan wilayah yang akan memberi
peluang dan upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta
kesempatan berusaha. Di samping itu, keberadaan industri tersebut juga akan meningkatkan
kemampuan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya, proses kegiatan industri
pertambangan apapun jenisnya telah mampu memberikan dampak positif kepada kas negara
dari pajak dan royalti (Ayu, et.al., 2016: 135).
Namun demikian, industri pertambangan batu bara Indonesia kini menghadapi sejumlah
tantangan seperti kecenderungan penurunan harga komoditas batu bara, tuntutan pengelolaan
lingkungan dan tanggung jawab sosial, isu pemanasan global, hilirisasi batu bara, serta
terhentinya minat lembaga pembiayaan untuk mendukung industri ini. Sampai dengan Juli 2020,
produksi batu bara Indonesia mencapai 271,35 juta ton atau sebesar 49% dari rencana produksi
berdasarkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) awal sebesar 550 juta ton.
Angka ini 12% lebih rendah dari 2019 dengan produksi 616 juta ton. Selain penurunan produksi,
harga batu bara juga tergerus sampai ke level 50 USD per ton. Harga batu bara kemungkinan
bisa tergerus lagi atau mengalami stagnasi di level 50 USD-an jika tidak dilakukan pengendalian
produksi secara nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus cepat mengambil langkah
antisipatif agar batu bara tetap bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan juga menjadi
industry

yang

dapat

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

(https://ekonomi.bisnis.com/read/20200813/44/1278990/ahli-pertambangan-indonesia-gelarkonferensi-bahas-bisnis-batu-bara).
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Batu bara bukan hanya sumber daya penting untuk membangkitkan tenaga listrik tetapi
juga sebagai komoditas ekspor strategis dan prioritas utama. Indonesia adalah pengekspor batu
bara kedua terbesar secara global dan pemasok batu bara utama untuk negara-negara Asia.
Pendapatan dari batu bara adalah satu sumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
Selama empat tahun terakhir, pendapatan batu bara yang diterima mencapai rata-rata sekitar
IDR 31 triliun (2,17 miliar USD) atau mencapai rata-rata mendekati 80% dari total pendapatan
nonminyak dan gas. Selain itu, industri pertambangan menyumbang 5-8% dari Produk Domesti
Bruto (PDB) Indonesia dalam 10 tahun terakhir, yang sekitar 80%-nya berasal dari industri batu
bara. Sumber dan produksi batu bara Indonesia sebagian besar hanya tersebar di 4 dari 34
provinsi di Indonesia, yaitu provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan,
dan Kalimantan Tengah. Batu bara memiliki kontribusi yang substansial kepada ekonomi
setempat di keempat provinsi tersebut. Di Kalimantan Timur, sektor batu bara menyumbang
sekitar 35% dari PDB provinsi pada tahun 2017. Dengan menambah minyak dan gas pada
jumlah tersebut, jumlahnya hampir mencapai setengah dari PDB provinsi. Ini menandakan
bahwa Kalimantan Timur sangat bergantung kepada bahan bakar fosil (Arinaldo dan Aditama,
2019: 5).
Sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru, provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan
wilayah yang paling merasakan dampak dari aktifitas pertambangan batu bara, berdasarkan
program Corporate Social Responsibility. Kehadiran perusahaan pertambangan batu bara, salah
satunya perusahaan PT Kaltim Prima Coal (KPC) memberikan dampak kepada penerimaan
daerah berupa pajak dan royalti yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara
bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih
seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi
pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan PT KPC menjadi
salah satu perusahaan pertambangan mineral dan batu bara yang berkontribusi dalam menopang
ekonomi IKN baru di wilayah Kaltim.
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan peran sumber energi batu
bara Kaltim sebagai penopang ekonomi IKN baru. Dalam rangka membahas masalah yang telah
diuraikan di atas, maka penulis memilih untuk menggunakan metode pendekatan deskriptif.

B.

Metodologi Penelitian
Penulisan makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
(misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain) secara holistik, dan dengan cara
deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014: 6). Menurut penulis, metode
penelitian kualitatif lebih tepat digunakan dalam penulisan makalah ini karena penulis ingin
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mendeskripsikan peran sumber energi batu bara Kaltim sebagai penopang ekonomi IKN baru
di provinsi Kaltim.

C. Hasil dan Pembahasan
Kebutuhan terhadap energi akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya populasi
dan standar hidup manusia. Laju pertambahan konsumsi energi per kapita cenderung meningkat
dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan ekonomi. Energi ini dibutuhkan untuk
menggerakkan mesin produksi dan infrastruktur industri guna mencukupi kebutuhan
masyarakat (Silalahi dan Saragih, 2010: 25).
Bahan tambang yang saat ini masih menjadi primadona adalah batu bara, yang
digunakan sebagai salah satu sumber energi primer. Indonesia merupakan salah satu negara
yang memiliki potensi sumberdaya energi dan mineral yang cukup besar, termasuk didalamnya
batu bara. Pertambangan Batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di
dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Jumlah sumber daya dan
cadangan batu bara dapat diperhatikan berdasarkan pulau besar di Indonesia. Sumatera dan
Kalimantan merupakan daerah penghasil batu bara terbesar. Ada 20 provinsi yang memiliki
sumberdaya batu bara, dengan Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur merupakan provinsi
dengan tingkat sumberdaya batu bara tertinggi di Indonesia, yaitu setara dengan 82% dari total
sumberdaya batu bara di Indonesia. Sumber daya batu bara Indonesi mencapai 161,34 miliar
ton (MT) dan cadangan sebesar 28,17 MT (Dirjen Mineral dan Batu bara, 2013).
Batu bara merupakan salah satu komoditas energi penting di Indonesia. Penambangan
telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda. Sejarah penambangan batu bara dapat dibagi
berdasarkan pulau lokasi penambangan. Penambangan batu bara oleh Belanda dilakukan
pertama kali di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera yang saat ini menjadi produsen utama
batu bara di Indonesia. Batu bara di Indonesia dikenal sebagai batu bara eosen dan endapan batu
bara miosen. Endapan batu bara eosen merupakan bagian dari endapan paleogen dan terbentuk
di sepanjang tepian paparan sunda, di sebelah barat Sulawesi, Kalimantan Bagian Timur, Laut
Jawa, hingga Sumatera. Penambangan batu bara di masa sekarang di Indonesia sebagian besar
dilakukan pada batu bara miosen. Distribusi batu bara eosen dan miosen di Indonesia hampir
merata di Pulau Sumtera dan Kalimantan, mengikuti sebaran cekungan-cekungan pembaga batu
bara ekonomis (Irsan dan Utama, 2016: 636).
Batu bara merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan sebagai
pengganti bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini harganya semakin tinggi. Seiring dengan
semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penduduk dan dinamika industri yang semakin
berkembang cepat, maka kebutuhan energi dunia akan semakin meningkat pula. Di lain pihak,
keberadaan sumber daya energi minyak bumi yang semakin terbatas dan tidak dapat terbarukan
menuntut setiap negara melakukan konservasi terhadap pemakaian energi ini. Batu bara sebagai
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salah satu alternatif sumber daya energi, dunia industri mulai melirik keberadaannya sehingga
komoditas ini menjadi sumber energi yang cukup strategis (Suseno dan Haryadi, 2012: 24).
Kekayaan sumberdaya batu bara merupakan salah satu aset pembangunan nasional.
Industri pertambangan batu bara dapat menjadi peran kunci mengkonversi kekayan alam yang
belum dapat dimanfaatkan menjadi kekayaan yang dapat mensejahterakan rakyat dalam bentuk
sekolah, pemukiman, pelabuhan, jalan, jaringan listrik dan sarana umum lainnya yang dapat
memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, batu
bara telah memainkan peran yang cukup penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor ini
memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan negara yang jumlahnya
meningkat setiap tahun. Sementara itu, perannya sebagai sumber energi pembangkit juga
semakin besar. Saat ini, sekitar 71 % dari konsumsi batu bara domestik diserap oleh pembangkit
listrik, 17% untuk industri semen dan 10,1% untuk industri tekstil dan kertas (Fitriyanti, 2016:
39).
Peran sektor pertambangan walaupun relatif kecil dalam PDB namun memiliki elemenelemen strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyediaan
energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Selain itu peran
sektor pertambangan, khususnya migas, juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam
penerimaan APBN (Direktur Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, 2006: 87).
Hingga akhir 2018 lalu, data Kementerian Keuangan sebagaimana dirilis ke berbagai
media menunjukkan, PNBP dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) terus
meningkat dalam dua tahun terakhir. Hal itu dibuktikan dari realisasi PNBP sektor ESDM
sebesar Rp 217,5 triliun pada 2018, naik 53,4% dari target dalam APBN 2018 sebesar Rp 120,5
triliun. Data dari Kementerian ESDM memperlihatkan, subsektor migas memberikan kontribusi
Rp 163,4 triliun dari target Rp 86,5 triliun, sedangkan subsektor mineral dan batu bara memberi
kontribusi RP 50 triliun dari target Rp 32,1 triliun. Subsektor energi baru terbarukan dan
konvservasi energi menyumbang Rp 2,3 triliun dari target Rp 0,7 triliun. Sementara lainnya RP
1,8 triliun dari proyeksi Rp1,2 triliun (https://kpc.co.id/id/2019/03/26/kpc-pembayar-royaltitertinggi/).
Sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru, provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan
wilayah yang paling merasakan dampak dari aktifitas pertambangan batu bara. Perusahaanperusahaan pertambangan batu bara yang berada di provinsi Kaltim ini dapat menopang kondisi
ekonomi wilayah IKN baru di Kaltim. PT Kaltim Prima Coal (KPC) menjadi salah satu
perusahaan pertambangan batu bara yang berlokasi di Sangatta, provinsi Kaltim. PT KPC
mengelola salah satu pertambangan open-pit terbesar di dunia. Oleh karena itu, PT KPC
termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pemasaran batu bara untuk
pelanggan industri baik pasar ekspor maupun domestik. Dari kantor pusat yang berada di
Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimatan Timur dan kantor perwakilan di Jakarta,
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Samarinda, dan Balikpapan, PT KPC mengelola area konsesi pertambangan dengan luas
mencapai 84,938 hektar. Dengan didukung oleh lebih dari 4.499 orang karyawan dan 21.000
personel dari kontraktor dan perusahaan terkait, kapasitas produksi batu bara PT KPC mencapai
70 juta ton per tahun (https://kpc.co.id/id/sekilas-tentang-kami/).
PT KPC sebagai perusahaan penyedia sumber energi batu bara di wilayah Kaltim sangat
berperan sebagai penopang ekonomi IKN baru melalui pembayaran pajak dan royalti tambang
terbesar. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap 30
wajib pajak (WP) yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara di sektor
pajak. Acara penghargaan tersebut digelar di aula Sinergi l Gedung Radjiman Wedyodiningrat
Kantor Wilayah (Kanwil) WP besar, Jakarta, Rabu 13 Maret 2019. Salah satu WP yang
menerima penghargaan pembayar pajak terbesar adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang
merupakan anak usaha PT Bumi Resources Tbk. PT KPC diketahui telah membayarkan pajak
tahun 2018 sebesar Rp7 triliun. Sri Mulyani dalam kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa
para 30 WP yang menerima penghargaan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam usaha
membangun Indonesia. Menurut Sri, 30 WP dengan kapasitas keuangan dan bisnis yang besar
tersebut, baik yang merupakan kategori WP Orang Pribadi maupun kategori WP Badan, mampu
menyumbang 31 persen pajak di Kanwil WP besar tersebut. Sebagai informasi, sebelumnya PT
KPC juga pernah meraih penghargaan dari Indonesian Mining Association (IMA) Awards 2018.
KPC meraih dua penghargaan sebagai perusahaan tambang pembayar Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) terbesar 2017 dan perusahaan batu bara dengan pengelolaan lingkungan
terbaik 2017. PT KPC serta Grup Bumi lainnya, yakni PT Arutmin Indonesia tercatat sebagai
pembayar PNBP terbesar di Indonesia untuk 2017 yang secara keseluruhan mencapai Rp9,1
triliun. Jumlah itu lebih dari 2-4 kali lebih besar dari perusahaan lain yang juga mendapatkan
peringkat di ajang IMA Awards 2018. Sementara itu, PT KPC juga meraih penghargaan lain
sebagai perusahaan penyumbang devisi ekspor terbaik 2018. Penghargaan itu diserahkan oleh
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di
Jakarta Convention Centre (JCC) pada Desember 2018 lalu. Penghargaan lain yang diterima PT
KCP adalah penghargaan Kategori Emas (Gold Rank) pada ajang Asia Sustainability Reporting
(ASR) Rating 2018. Penghargaan itu diperoleh dari National Center For Sustainability
Reporting (NCSR) bekerja sama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioners
(ICSP)

(https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1129988-kpc-dapat-penghargaan-pembayar-

pajak-terbesar-2018-capai-rp7-triliun).
PT Bumi Resources Tbk (BUMI), produsen Batu bara Terbesar di Indonesia melalui
unit usahanya PT Kaltim Prima Coal (KPC) berpartisipasi dalam acara bergengsi Subroto
Award 2019 dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diselenggarakan di
Jakarta Theatre pada 27 September 2019. KPC menerima dua penghargaan yaitu sebagai
Perusahaan dengan Kontributor Terbesar Dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) -
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PKP2B dan Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Terbaik di Indonesia untuk Perusahaan di
bidang Batu bara. Kedua Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri ESDM,
Ignasius Jonan dan diterima oleh GM Strategic Business Development KPC, Rahmad Desmi
Fajar serta Chief Operating Officer (COO) KPC, Muhammad Rudy. Penghargaan yang diterima
KPC merupakan bukti komitmen BUMI dan unit usaha terhadap kepatuhan peraturan serta turut
berpartisipasi pada pembangunan dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Sebelum
menerima penghargaan sebagai Perusahaan dengan Kontribusi Terbesar PNBP -PKP2B di
lingkungan mineral dan batu bara, KPC juga mendapat penghargaan sebagai Wajib Pajak Besar
yang taat dan patuh. Selain itu KPC juga menerima penghargaan sebagai Perusahaan
Penyumbang Devisa Ekspor Terbaik Tahun 2018 dan Pembayar Royalti Tertinggi kategori
perusahaan non migas, yang berkontribusi terbesar atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) untuk APBN Indonesia (https://www.cnbcindonesia.com/market/20190930170001-17103240/sumbang-pnbp-terbesar-di-ri-bumi-borong-2-penghargaan).
PT Kaltim Prima Coal (KPC) menjadi perusahaan tambang pembayar royalti terbesar.
Anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) tersebut menyumbang PNBP terbesar di
Indonesia pada tahun lalu. Nilai royalti KPC pada tahun 2016 tercatat sebesar US$ 404,7 juta
atau meningkat 8,2% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar US$ 374 juta. Oleh karena itu,
Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan penghargaan tersebut kepada KPC lewat predikat
pembayar PNBP atau royalti terbesar dalam dua tahun terakhir. Anugerah Kementerian
Keuangan RI ini didapatkan perushaaan pada kategori perusahaan SDA non migas. Ashok
Mitra, CFO KPC menyampaikan, perusahaannya berdasarkan laporan EITI (Extractive
Industries Transparency Initiative) Indonesia dari Kementerian Keuangan menjadi perusahaan
tertinggi pembayaran PNBP pada 2010-2014. Selain itu, perusahaan ini juga mendapatkan
penghargaan dari Bank Indonesia (BI) sebagai perusahaan penyumbang devisa ekspor terbaik
tahun lalu. Hal ini mengartikan perusahaan secara konsisten menaati peraturan dan memiliki
tata kelola perusahaan yang baik (https://investasi.kontan.co.id/news/kpc-pembayar-royaltitambang-terbesar-di-indonesia).
Walaupun sumber energi batu bara Kaltim dijadikan sebagai salah satu penopang
ekonomi IKN baru di provinsi Kaltim, namun masih terdapat beberapa permasalahan di bidang
sektor pertambangan. Permasalahan sektor pertambangan tersebut dibagi menjadi dua macam,
yaitu permasalahan pada subsektor migas dan permasalahan pada subsektor non-migas.
Permasalahan pada subsektor migas dapat dibedakan menjadi permasalahan yang terkait dengan
kebijakan/peraturan mengenai pungutan pajak, ketentuan dalam kontrak kerja sama, masalah
tenaga kerja, dan lain-lain, serta masalah sosial dan lingkungan hidup. Sedangkan, permasalahan
pada subsektor non-migas dapat dibedakan menjadi permasalahan yang terkait dengan
kebijakan/peraturan mengenai kebijakan lintas sektoral yang tumpang tindih, implementasi
otonomi daerah yang tidak mendukung, pungutan negara (pajak dan non-pajak), dan minimnya
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pembiayaan perbankan, serta permasalahan yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan
hidup. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di sektor pertambangan perlu terus diupayakan
agar dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk sektor pertambangan, dengan cara (Direktur
Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, 2006: 89):
1.

Mengurangi pungutan baik pajak maupun non pajak yang jumlahnya cukup banyak.

2.

Menciptakan kepastian hukum terutama menyelesaikan di tingkat tinggi ketentuan yang
tumpak tindih antara kehutanan dan pertambangan, dan mengurangi kebijakan otonomi
daerah yang menghambat kegiatan dan investasi di sektor pertambangan.

3.

Meningkatkan peran pemerintah daerah agar dapat mendorong terciptanya hubungan baik
antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitarnya sehingga keberadaan
pertambangan dapat berdampak positif terhadap pembangunan masyarakat sekitarnya dan
konfik dapat dihindari.

4.

Pemerintah dalam hal ini DESDM diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi ketentuan
pemerintah mengenai kegiatan pertambangan agar interpretasi yang salah atas kewenangan
pemerintah daerah tidak terjadi. Dan untuk menjamin ketentuan dapat berjalan dengan baik
maka perlu ada tindakan tegas terhadap kesalahan pemerintah daerah oleh pemerintah
pusat.

5.

Memberikan insentif bagi investor minyak yang mau melakukan investasi di lapanganlapangan yang sudah tua mengingat biaya teknologinya sangat mahal.

D. Kesimpulan
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa PT KPC sebagai perusahaan penyedia sumber
energi batu bara di wilayah Kaltim sangat berperan sebagai penopang ekonomi IKN baru
melalui pembayaran pajak dan royalti tambang terbesar. Selain itu, hasil analisis ini dapat
dimanfaatkan sebagai masukan bagi pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan sumber
energi batu bara. Kebijakan strategis sumber energi batu bara menjadi sangat penting, karena
sektor sumber energi batu bara terkait erat dengan berbagai aspek kehidupan nasional.
Pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan yang merangkum semua sektor di bidang
sumber energi batu bara untuk menghasilkan alokasi sumber daya yang optimal dalam rangka
mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk menopang ekonomi IKN baru di
provinsi Kaltim.

E.

Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada PT Kaltim Prima Coal
(KPC) yang bersedia membantu menjadi objek analisis dalam makalah ini.
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