
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAPORAN MEDIA CETAK & ONLINE 
 

14 s.d 15 Maret 2019 
 

 
 
 
 
 

Peluncuran Laporan EITI Indonesia Tahun Pelaporan 2016 

Diskusi Publik Transparansi Industri Ekstraktif, Ekonomi Disruptif, dan Prospek Masa 

Depan Sektor Ekstraktif 
 

 

di Graha Sawala, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
 

 
 
 
 

Jenis Media Waktu Halaman 

Media Online 14 Maret 2019 05-37 

Media Online 15 Maret 2019 38-51 

Media Cetak 15 Maret 2019 52-55 



2 
 

 

 
 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 

SIARAN PERS 

No. HM.4.6/30/SET.M.EKON.2.3/03/2019 
 

Tingkatkan Transparansi Industri Migas dan Minerba, Pemerintah Luncurkan 

Laporan EITI Indonesia Ke-6 
 

Jakarta, 14 Maret 2019 
 

 

Indonesia berkomitmen untuk terus menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas 

dan minerba. Untuk itu, Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Extractive Industries 

Transparency Initiative (EITI) tahun pelaporan 2016. Laporan EITI Indonesia tahun 2016 ini 

merupakan laporan ke-6 sejak Indonesia menjadi negara pelaksana EITI. 

 
“Laporan ini sesuai dengan standar EITI yang menyaratkan publikasi maksimal 2 tahun 

berjarak dari tahun berjalan. Laporan ini sebelumnya juga sudah dipublikasikan dan dapat 

diakses oleh masyarakat pada akhir tahun 2018,” ujar Deputi Bidang Koordinasi 

Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian Montty Girianna dalam Peluncuran Laporan EITI Indonesia Tahun 

Pelaporan 2016 dan Diskusi Publik Transparansi Industri Ekstraktif, Ekonomi Disruptif, dan 

Prospek Masa Depan Sektor Ekstraktif, Kamis (14/3) di Jakarta. 

 
Standar internasional EITI telah diterapkan di 52 negara yang kaya akan sumber daya migas dan 

minerba di seluruh dunia. Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas 

pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas dan minerba. 

 
“Dalam laporan EITI 2016, perbedaan hasil rekonsiliasi antara informasi penerimaan negara 

dan pembayaran perusahaan ekstraktif adalah di bawah 5 persen. Hal ini menunjukkan 

sistem pengelolaan penerimaan negara sudah baik karena perbedaan yang ada dalam 

proses rekonsiliasi relatif cukup kecil,” papar Montty. 

 
Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah mulai dibukanya informasi identitas pemilik 

manfaat/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau Beneficial Ownership (BO) Transparansi 

puluhan  data BO  dari perusahaan sektor  ekstraktif  tersebut.  Hal  ini penting  sebagai  upaya 

pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai Peraturan Presiden 

Nomor 13 Tahun 2018. 

 
“Sejumlah perusahaan telah melaporkan siapa pemilik manfaat sebenarnya dari 

perusahaan di Laporan EITI, namun masih diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk 

jaminan kebenaran data tersebut,” kata Montty yang juga menjabat sebagai Ketua Tim 

Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif.
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Dalam perbaikan sistem jaminan data BO, saat ini sedang disusun sistem pelaporan BO yang 

dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) yang melibatkan lintas Kementerian dan Lembaga. 

 
Selain itu, EITI Indonesia juga telah mempublikasikan roadmap atau peta jalan  yang 

menguraikan rencana kegiatan dan persiapan penting untuk dapat secara penuh 

melaksanakan kewajiban transparansi informasi tersebut pada tahun 2020. 

 
Kemudian, masyarakat luas kini sudah dapat mengakses informasi seputar industri ekstraktif di 

Minerba One Map Indonesia (MOMI) dan Portal Data Industri Ekstraktif EITI Indonesia, meski 

belum semua informasi yang disyaratkan standar EITI sudah dapat diakses oleh publik. 

 
Transparansi industri ekstraktif pun menjadi salah satu faktor penting yang mendukung Indonesia 

mendapatkan peringkat yang baik dalam Resource Governance Index (RGI) tahun 2017. Negara 

kita berada di peringkat ke-11 dari 81 negara di dunia. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia di 

peringkat ketiga, hanya tertinggal dari Australia dan India. 

 
“Indonesia memperoleh penilaian yang baik di pengelolaan penerimaan negara dan transparansi. 

Walaupun sudah cukup baik, namun upaya transparansi di sektor industri ekstraktif harus semakin 

ditingkatkan,” tegas Montty Girianna. 

 
Montty juga menerangkan, laporan EITI setiap tahun hanya merekonsiliasi sekitar 100-120 

perusahaan di sektor minerba yang menyumbang sekitar 90-94 persen total penerimaan negara di 

sektor pertambangan. 

 
“Ribuan perusahaan lainnya hanya menyumbang sekitar 6-10 persen bagi total penerimaan negara 

di sektor minerba. Ke depan, juga diperlukan manajemen yang lebih baik dalam mengelola ribuan 

perusahaan yang tersebut,” pungkasnya. 

 
Hadir dalam kesempatan ini antara lain perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, pelaku 

usaha industri ekstratif, dan perwakilan masyarakat sipil. (idc/iqb) 

 
*** 

 
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

Hermin Esti Setyowati 

 
Website                              : www.ekon.go.id 

Twitter & Instagram            : @perekonomianRI 

Email                                  : humas@ekon.go.id 

 

 
Sekretariat EITI Indonesia 

Doni Erlangga 
 

 
Email     : donierlangga@eiti.ekon.go.id 

Telp       : +62-21-34832642

http://www.ekon.go.id/
mailto:@perekonomianRI
mailto:humas@ekon.go.id
mailto:donierlangga@eiti.ekon.go.id
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CATATAN EDITORIAL 
 

 

1.  Laporan EITI Indonesia 2016 dapat diunduh di  http://eiti.ekon.go.id/laporan-eiti- 

indonesia-2016/ 

2.  Peta      Jalan     Transparansi     Beneficial     Ownership     dapat      diunduh di 

http://eiti.ekon.go.id/peta-jalan-transparansi-beneficial-ownership-industri- ekstraktif/ 

3.  Portal Data Industri Ekstraktif dapat diakses di http://portal-ekstraktif.ekon.go.id 
 

4.  Prakarsa Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency 

Initiative/EITI) bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan dengan meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif. EITI menetapkan standar internasional 

bagi pelaku usaha untuk melaporkan pembayaran yang dilakukan dan bagi pemerintah 

untuk membuka angka penerimaan negara. 

5.  EITI adalah sebuah koalisi antara Pemerintah, Pelaku Usaha, Kelompok Masyarakat Sipil, 

Penanam Modal dan Organisasi Internasional. Perwakilan- perwakilan lembaga tersebut 

duduk di dalam satu Dewan Internasional (EITI International Board). 

6.  Di Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010, pelaksanaan EITI 

berada di bawah tanggung jawab Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang 

memimpin Tim Pengarah Transparansi dan dijalankan oleh sebuah Tim Pelaksana 

Transparansi yang terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, masyarakat sipil dan industri, 

dan diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan 

Lingkungan Hidup. 

7.  Sekretariat EITI Indonesia merupakan suatu lembaga di bawah Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian yang diketuai oleh Asisten Deputi III Menko Perekonomian untuk 

melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan transparansi penerimaan industri 

ekstraktif. 

8.  Standar EITI telah dilaksanakan di 52 negara di dunia. Indonesia merupakan negara 

pertama di Asia Tenggara yang memperoleh status compliance  atau patuh standar 

transparansi. 

9.  Laporan-laporan EITI, Siaran Pers, data serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan 

EITI dapat dilihat di: 

a. Situs EITI Indonesia: http://eiti.ekon.go.id/ 

b. Situs EITI International: http://www.eiti.org/

http://eiti.ekon.go.id/laporan-eiti-indonesia-2016/
http://eiti.ekon.go.id/laporan-eiti-indonesia-2016/
http://eiti.ekon.go.id/peta-jalan-transparansi-beneficial-ownership-industri-ekstraktif/
http://eiti.ekon.go.id/peta-jalan-transparansi-beneficial-ownership-industri-ekstraktif/
http://portal-ekstraktif.ekon.go.id/
http://eiti.ekon.go.id/
http://www.eiti.org/
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ONLINE MEDIA 
14 Maret 2019 

 
 

 
Title Pemerintah Luncurkan Laporan Transparansi Industri Migas dan Minerba 

Media Antara   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://www.antaranews.com/berita/810084/pemerintah-luncurkan-laporan- 

transparansi-industri-migas-dan-minerba 
 
 

 

 
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan laporan tahunan 

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) tahun pelaporan 2016 guna meningkatkan 

transparansi pada industri minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batubara (minerba). 

 
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 

Kementerian Koordinator Perekonomian Montty Girianna mengatakan standar internasional EITI 

telah diterapkan di 52 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia. 

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan 

dan penerimaan negara dari sektor migas dan minerba. 

 
"Laporan ini sesuai dengan standar EITI yang menyaratkan publikasi maksimal 2 tahun berjarak dari 

tahun berjalan. Laporan ini sebelumnya juga sudah dipublikasikan dan dapat diakses oleh 

masyarakat pada akhir tahun 2018," kata Montty dalam Peluncuran Laporan EITI Indonesia Tahun 

Pelaporan 2016 di Jakarta, Kamis.

https://www.antaranews.com/berita/810084/pemerintah-luncurkan-laporan-transparansi-industri-migas-dan-minerba
https://www.antaranews.com/berita/810084/pemerintah-luncurkan-laporan-transparansi-industri-migas-dan-minerba
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Dalam laporan EITI 2016, ada perbedaan hasil rekonsiliasi antara informasi penerimaan negara dan 

pembayaran perusahaan ekstraktif adalah di bawah 5 persen. 

 
Hal ini menunjukkan sistem pengelolaan penerimaan negara sudah baik karena perbedaan yang 

ada dalam proses rekonsiliasi relatif cukup kecil. 

 
Montty memaparkan terobosan baru dari laporan kali ini adalah mulai dibukanya informasi identitas 

pemilik manfaat pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau Beneficial Ownership (BO) 

Transparansi puluhan data BO dari perusahaan sektor ekstraktif tersebut. 

 
Hal ini penting sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme 

sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. 

 
"Sejumlah perusahaan telah melaporkan siapa pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan di 

Laporan EITI, namun masih diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk jaminan kebenaran data 

tersebut," kata Montty yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri 

Ekstraktif. 

 
Dalam perbaikan sistem jaminan data BO, saat ini sedang disusun sistem pelaporan BO yang 

dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) yang melibatkan lintas Kementerian dan Lembaga. 

 
Masyarakat kini sudah dapat mengakses informasi seputar industri ekstraktif di Minerba One Map 

Indonesia (MOMI) dan Portal Data Industri Ekstraktif EITI Indonesia, meski belum semua informasi 

yang disyaratkan standar EITI sudah dapat diakses oleh publik. 

 
Transparansi industri ekstraktif menjadi salah satu faktor penting yang mendukung Indonesia 

mendapatkan  peringkat  yang  baik  dalam  Resource  Governance  Index  (RGI)  tahun  2017. 

 
Indonesia berada di peringkat ke-11 dari 81 negara di dunia. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia di 

peringkat ketiga, hanya tertinggal dari Australia dan India. 

 
Montty juga menerangkan, laporan EITI setiap tahun hanya merekonsiliasi sekitar 100-120 

perusahaan di sektor minerba yang menyumbang sekitar 90-94 persen total penerimaan negara di 

sektor pertambangan. 

 
"Ribuan perusahaan lainnya hanya menyumbang sekitar 6-10 persen bagi total penerimaan negara 

di sektor minerba. Ke depan, juga diperlukan manajemen yang lebih baik dalam mengelola ribuan 

perusahaan yang tersebut," ujarnya.
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Title Pemerintah Luncurkan Laporan Tahunan Extractive Industries Transparency 

Initiative 

Media Kontan   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-luncurkan-laporan-tahunan-extractive- 

industries-transparency-initiative 

 

 
 
 

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai komitmen untuk menegakkan prinsip transparansi pada 

sektor migas dan minerba, pemerintah meluncurkan laporan tahunan Extractive Industries 

Transparency Initiative (IETI) tahun pelaporan 2016. Dimana laporan ini merupakan laporan keenam 

sejak Indonesia menjadi negara pelaksana EITI. 

 
"Laporan ini sesuai dengan standar EITI yang mensyaratkan publikasi maksimal 2 tahun berjarak 

dari tahun berjalan. Laporan ini sebelumnya juga sudah dipublikasikan dan dapat diakses oleh 

masyarakat pada akhir tahun 2018,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber 

Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna 

dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (14/3). 

 
Laporan tahunan EITI ini berisi laporan rekonsilisasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan 

dan penerimaan negara dari sektor migas dan minerba. Standar internasional EITI ini pun telah 

diterapkan di 52 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia. 

 
Dalam laporan EITI kali ini, perbedaan hasil rekonsiliasi antara informasi penerimaan negara dan 

pembayaran perusahaan ekstraktif di bawah 5%. "Ini menunjukkan sistem pengelolaan penerimaan

https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-luncurkan-laporan-tahunan-extractive-industries-transparency-initiative
https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-luncurkan-laporan-tahunan-extractive-industries-transparency-initiative
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negara yang sudah baik karena perbedaan yang ada dalam proses rekonsiliasi relatif cukup kecil," 

jelas Montty. 

 
Dalam laporan ini pun mulai dibuka informasi identitias pemilik manfaat atau pengendali 

sesungguhnya dari perusahaan atau benefical ownership (BO) dari perusahaan sektor ekstraktif 

tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan 

terorisme. 

 
Montty mengatakan, meski perusahaan sudah melaporkan siapa pemilik manfaat sebenarnya dari 

perusahaan di laporan EITI, masih dibutuhkan kajian yang mendalam untuk menjamin kebenaran 

data yang ada. Saat ini sistem pelaporan BO pun tengah dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional 

Pencegahan Korupsi, Komisis Pemberantasan Korusi yang turut melibatkan lintas 

kementerian/lembaga. 

 
EITI Indonesia telah mempublikasikan peta jalan yang menguraikan rencana kegiatan dan 

persiapan penting untuk dapat secara penuh melaksanakan kewajiban transparansi informasi di 

tahun 2020. Masyarakat luas juga sudah dapat mengakses informasi tentang industri ekstraktif di 

Minerba One Map Indonesia (MOMI). Transparansi industri ekstraktif ini penting untuk mendukung 

Indonesia mendapatkan peringkat yang baik dalam Resource Governance Index (RGI). 

 
Lebih lanjut, leporan EITI setiap tahun hanya merekonsilitasi sekitar 100-120 perusahaan di sektor 

minerba yang menyumbang sekitar 90% hingga 94% total penerimaan negara di sektor 

pertambangan.
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Title Pemerintah Terus Dorong Transparansi Data Industri Ekstraktif 

Media Sindonews   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://ekbis.sindonews.com/read/1386625/34/pemerintah-terus-dorong-transparansi- 

data-industri-ekstraktif-1552545014 

 
JAKARTA -  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  terus  mendorong  peningkatan 

transparansi data untuk industri ekstraktif. Hal itu dilakukan dengan memperluas pelaksanaan 

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 2019. 

 
Laporan EITI merupakan data standar global bagi transparasi perusahaan di sektor ekstraktif 

termasuk didalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batu bara. 

 
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Kementerian  Koordinator  Bidang Perekonomian Montty Girianna  mengatakan, pelaporan  data 

terbuka ini menjadi regulasi dasar pengelolaan industri ekstraktif. 

 
"Kita ingin mendapatkan informasi siapa pemilik usaha, ujung-ujungnya adalah pemilik sebenarnya. 

Itu normal saja, permasalahannya, bagaimana caranya, tidak semua orang suka informasi itu 

diketahui," ujar Montyy di Jakarta, Kamis (14/3/2019). 

 
Dia menambahkan, pelaksanaan EITI hingga ke tingkat daerah perlu diperluas. Hal ini sebagai 

langkah awal untuk rencana pelaksanaan EITI agar tidak memonopoli industri ekstratif. 

 
"Kami intinya supaya mengerti industri ini dimiliki banyak orang. Kalau segelintir orang saja itu tidak 

baik, monopoli tidak baik," jelasnya 

 
Kendati demikian belum ada sanksi bagi perusahaan migas dan minerba yang tidak menyampaikan 

laporan karena hal ini masih bersifat sukarela. "Saya tidak tahu persis ada sanksi atau tidak. dengan 

perpres itu ada landasan hukum atau payung untuk menerapkan prinsip yang sudah kita buat 

roadmap-nya," jelas dia. 

 
Saat ini, Indonesia bergabung dengan EITI sejak 2010. Penerapannya didasarkan pada Peraturan 

Presiden (Perpres) No 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah 

yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif.

https://ekbis.sindonews.com/read/1386625/34/pemerintah-terus-dorong-transparansi-data-industri-ekstraktif-1552545014
https://ekbis.sindonews.com/read/1386625/34/pemerintah-terus-dorong-transparansi-data-industri-ekstraktif-1552545014
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Title Masih Banyak Perusahaan Tambang yang Dinilai Belum Transparan 

Media Sindonews   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://ekbis.sindonews.com/read/1386649/34/masih-banyak-perusahaan-tambang- 

yang-dinilai-belum-transparan-1552548779 

 

 

 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat masih banyak perusahaan di industri 

ekstraktif belum berani membuka informasi kepada publik secara transparan. Hal ini salah 

satunya disebabkan oleh belum adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak transparan. 
 

 

"(Perusahaan) Migas sekitar 70 sampai 80 perusahaan, minerba besar 120–an besar dan kecil 

1.000–an. Idealnya kita bisa disclose semuanya, termasuk ribuan yang kecil. Biasanya 

perusahaan banyak tidak tahu pattern, mungkin saja ribuan itu dimiliki 2–3 orang," ujar Deputi 

Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kemenko 

Perekonomian Montty Girianna di Jakarta, Kamis (14/3/2019). 

 
Dia mengatakan, pemerintah terus mendorong transparansi perusahaan sektor industri 

ekstraktif. Keterbukaan informasi perusahaan tambang dibutuhkan untuk mewaspadai jika 

terjadi suatu masalah. "Kalau terjadi sesuatu di tambang itu, misal tidak comply dengan aturan 

tata ruang. Akan gampang diketahui punya siapa," katanya. 

 
Keterbukaan informasi yang dimaksud terdiri dari identitas kepemilikan perusahaan. Selain itu, 

keterbukaan informasi perusahaan tambang juga harus menyampaikan apakah merupakan 

kepemilikan pribadi atau kepemilikan bersama. 

 
"Kami intinya supaya mengerti industri ini dimiliki satu, dua atau banyak orang. Kalau segelintir 

orang tidak baik, monopoli tidak baik. Memetakan kepemilikan saja. Kan standar IETI harus 

disclose," tegasnya.

https://ekbis.sindonews.com/read/1386649/34/masih-banyak-perusahaan-tambang-yang-dinilai-belum-transparan-1552548779
https://ekbis.sindonews.com/read/1386649/34/masih-banyak-perusahaan-tambang-yang-dinilai-belum-transparan-1552548779
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Title Beneficial Ownership dari Perusahaan Ekstraktif Wajib Dibuka 

Media Media Indonesia   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link http://mediaindonesia.com/read/detail/223003-beneficial-ownership-dari-perusahaan- 

ekstraktif-wajib-dibuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PADA tahun 2020, perusahaan dari industri ekstraktif wajib membuka Beneficial Ownership (BO) 

atau pemilik manfaat perusahaan. Saat ini, Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi tengah 

menyusun sistem pelaporan BO yang lebih sistematis dan komprehensif. 

 
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan 

Lingkungan Hidup Kemenko bidang Perekonomian Montty Girianna dalam peluncuran laporan EITI 

Indonesia Tahun Pelaporan 2016. 

 
"Saat ini, sedang disusun sistem pelaporan BO yang lebih sistematis dan komprehensif. Itu 

menguatkan upaya-upaya kita untuk melangkah lebih jauh di tahun 2020," katanya di Ruang Graha 

Sawala, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (14/3). 

 
Dengan dibukanya BO tersebut, Montty mengatakan pihaknya akan memperoleh informasi 

mengenai siapa pemilik perusahaan yang sesungguhnya. Transparansi BO adalah salah satu yang 

disyaratkan dalam standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Sebagai informasi, 

EITI adalah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif. 

 
"Kalau dari kita adalah supaya mengerti industri ini dimiliki satu atau dua atau banyak orang. Kalau 

dimiliki segelintir orang, mungkin ngga baik juga. Tidak boleh ada monopoli. Justru kita ingin 

memetakan ini pemiliknya siapa. Itu standar di EITI harus disampaikan ke publik," terangnya.

http://mediaindonesia.com/read/detail/223003-beneficial-ownership-dari-perusahaan-ekstraktif-wajib-dibuka
http://mediaindonesia.com/read/detail/223003-beneficial-ownership-dari-perusahaan-ekstraktif-wajib-dibuka
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Sementara itu, Ketua Sekretariat EITI Edi Effendi Tedjakusuma mengatakan bahwa belum semua 

perusahaan swasta yang bergerak di industri ekstratif yang membuka kepemilikian perusahaan 

yang sesungguhnya. Hal itu disebabkan oleh sulitnya perusahaan yang bersangkutan untuk mencari 

tahu siapa pemilik sebenarnya. 

 
Di sektor minerba saja, dikatakan Edi, dari 80 perusahaan yang berpartisipasi dalam laporan EITI 

hanya sekitar 50 hingga 60 perusahaan yang menyampaikan BO. Sementara, di sektor migas hanya 

sekitar 40 hingga 50 perusahaan dari sekitar 70 perusahaan yang berpartisipasi dalam laporan EITI 

telah menyampaikan BO. 

 
"Itu pun kualitasnya belum semuanya itu sebetulnya BO, ada yang hanya pemegang saham di atas 

25%, ada yang masih nama perusahaan, itu bukan BO," tambahnya. 

 
Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak menyampaikan BO, Edi mengatakan hal itu tidak tertuang 

dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik 

Manfaat dari Korporasi. "Kalau Perpres ngga ada sanksi. Kita ngga bisa kasih sanksi," katanya. 

 
Hanya saja, ia berharap kerja sama dengan Kementerian ESDM bisa mendorong perusahaan 

ekstraktif untuk menyampaikan BO saat mereka mengurus perizinan. "Jalur lewat ESDM, setiap 

perusahaan yang izin harus menyampaikan BO. Moga-moga kita dapat nih," ujarnya. 

 
Penyampaian BO, dikatakan Edi, sangat penting lantaran itu bisa mencegah pencucian uang, 

monopoli, korupsi ataupun hal lainnya. 

 
"Kalau satu perusahaan dibuat, bisa saja pemegang saham itu bukan pemiliknya, jangan-jangan 

pemiliknya satu orang tapi perusahaannya mungkin ada 10, ini sistem monopoli. (Penyampaian) BO 

untuk mencegah supaya jangan terjadi monopoli," pungkasnya. (OL-6)



13 
 

 

Title Kemenko Perekonomian: 2020 Semua Perusahaan Tambang Wajib Transparan 

Media Merdeka   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/kemenko-perekonomian-2020-semua-perusahaan- 

tambang-wajib-transparan.html 

 

 

 
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko 

Perekonomian, Montty Girianna mengatakan seluruh perusahaan tambang baik migas maupun 

minerba wajib membuka informasi kepada publik atau diclose pada 2020. Pemerintah saat ini masih 

menyiapkan road map agar hal ini dapat berjalan lancar. 

 
"Iya, 2020 kita sudah punya mekanisme, platform dan juga bisa endorse disclose ke pabrik ini punya 

siapa–siapa saja. Migas sekitar 70 hingga 80 perusahaan, minerba besar 120–an besar dan kecil 

1.000–an," ujar Montty di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (14/3). 
 

 

Montty melanjutkan, pemerintah saat ini juga tengah menyelesaikan peraturan mengenai kewajiban 

keterbukaan informasi ini. Meski demikian, dia tidak dapat memastikan apakah perusahaan 

tambang yang tidak transparan akan dikenai sanksi. 

 
"Saya pikir ini akan kita lihat. Ada perpres, artinya harus berlaku pada siapapun. Saya tidak tahu 

persis ada sanksi atau tidak. Dengan perpres itu ada landasan hukum atau payung untuk 

menerapkan prinsip yang sudah kita buat road mapnya," jelasnya. 

 
Montty menambahkan, permasalahan ketidakterbukaan informasi perusahaan tambang memang 

tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal serupa juga banyak ditemui di negara–negara lain yang memiliki 

perusahaan tambang bahkan negara maju sekalipun. 

 
"Tapi sebetulnya, ini tidak hanya negara kita, negara lain juga bahkan negara maju juga," jelasnya.

http://www.merdeka.com/uang/kemenko-perekonomian-2020-semua-perusahaan-tambang-wajib-transparan.html
http://www.merdeka.com/uang/kemenko-perekonomian-2020-semua-perusahaan-tambang-wajib-transparan.html
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Title Pemerintah Beberkan Penyebab Turunnya Kontribusi Industri Tambang Terhadap 

PDB 

Media Merdeka   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-beberkan-penyebab-turunnya-kontribusi- 

industri-tambang-terhadap-pdb.html 
 

 
 

 

 
Merdeka.com - Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) Indonesia mencatat kontribusi 

industri ekstraktif terhadap perekonomian nasional selama 2016 cenderung mengalami penurunan 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya 

diambil langsung dari alam sekitar atau lebih dikenal dengan perusahaan tambang. 

 
Kontribusi industri ekstraktif terhadap total PDB pada 2016 adalah sebesar 7 persen, turun 

dibandingkan posisi 2015 yaitu sebesar 8 persen dari total PDB nasional. Secara nominal, pada 

2016 jumlah pendapatan dari industri ekstraktif menurun sebesar 31 persen menjadi Rp 159,4 triliun 

dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 232,4 triliun. 
 

 
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko 

Perekonomian,  Montty Girianna membeberkan penyebab  industri ekstraktif  terus  turun  dalam 

beberapa tahun belakangan. Salah satunya karena harga ekspor komoditas turun. 
 

 
"Salah satunya karena ekspor komoditas, harga turun, tidak hanya di kita," ujar Montty saat ditemui 

di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (14/3). 

 
Penyebab lain, kata Montty, adalah produksi Indonesia juga yang mengalami penurunan karena 

berbagai hal. Selain itu, PDB dari pertambangan masih mendapatkan tekanan harga minyak yang 

masih belum pulih khususnya pada 2016.

https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-beberkan-penyebab-turunnya-kontribusi-industri-tambang-terhadap-pdb.html
https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-beberkan-penyebab-turunnya-kontribusi-industri-tambang-terhadap-pdb.html
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Pada 2016, kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total ekspor nasional sekitar 21 persen. Nilai 

ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batubara. 
 

 
Ekspor migas berkontribusi sekitar 8,4 persen dari total nilai ekspor nasional sedangkan nilai ekspor 

batubara mencapai 10 persen dari total nilai ekspor nasional. Penyumbang ekspor minyak bumi 

terbesar di 2016 adalah Riau dengan nilai ekspor sebesar USD 2.254 juta dan penyumbang ekspor 

gas bumi terbesar adalah Kalimantan Timur dengan nilai ekspor sebesar USD 2.782 juta. [azz]
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Title Hilirisasi Kunci Dongkrak Pendapatan Industri Tambang Nasional 

Media Merdeka   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/hilirisasi-kunci-dongkrak-pendapatan-industri-tambang- 

nasional.html 

 

 
 
Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) Indonesia mencatat, kontribusi industri ekstraktif 

terhadap perekonomian nasional selama 2016 cenderung mengalami penurunan dibandingkan 

tahun–tahun sebelumnya. Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung 

dari alam sekitar atau lebih dikenal dengan perusahaan tambang. 

 
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko 

Perekonomian, Montty Girianna mengatakan hilirisasi adalah kunci untuk mendongkrak kembali 

pendapatan negara dari sektor industri ekstraktif. Sehingga Indonesia tidak lagi hanya mengekspor 

bahan mentah. 

 
"Hilirisasi jadi penting. Bagaimana caranya nilai ekonomi meningkat. Jadi kita bukan ekspor 

komoditas mentah tapi produk jadi," ujar Montty di Kantor Kementerian Koordinator bidang 

Perekonomian, Kamis (14/3). 

 
Montty mengakui, tantangan hilirisasi ini cukup banyak. Salah satunya membutuhkan investasi yang 

cukup besar dengan imbal hasil (yield) yang tidak bisa langsung diperoleh dalam waktu singkat. 

 
"(Tantangan hilirisasi?) banyak. hilirisasi itu harus investasi, yield (imbal hasil) tidak serta merta 

sekarang. Tapi kalau ekspor sekarang, yield langsung dengan nilai kecil. Mau kecil sekarang atau 

gede later on (kemudian)," jelasnya. 

 
Hal lain, kata Montty, adalah mengubah pola pikir perusahaan agar mau mengolah bahan baku 

menjadi barang bernilai tambah. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan berbagai insentif 

mendorong pengusaha mau melakukan hilirisasi. 

 
"Sekarang tinggal pola pikir perusahaan mau seperti apa. Oleh karena itu kita berikan tax pajak. 

Pajak produk jadi lebih kecil sehingga mendapatkan insentif supaya hilirisasi," tandasnya

http://www.merdeka.com/uang/hilirisasi-kunci-dongkrak-pendapatan-industri-tambang-nasional.html
http://www.merdeka.com/uang/hilirisasi-kunci-dongkrak-pendapatan-industri-tambang-nasional.html
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Title Pemerintah Minta Pengusaha Tambang Lebih Transparan 

Media Merdeka   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-minta-pengusaha-tambang-lebih- 

transparan.html 

 

 
 
Pemerintah mendorong transparansi perusahaan sektor industri ekstraktif, yakni industri yang bahan 

bakunya diambil langsung dari alam sekitar atau lebih dikenal dengan perusahaan tambang. Hal ini 

untuk mewaspadai jika terjadi suatu masalah. 

 
"Kalau terjadi sesuatu di tambang itu, misal tidak comply dengan aturan tata ruang. Akan gampang 

diketahui punya siapa," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian, Montty Girianna di Kantor Kemenko Perekonomian, 

Kamis (14/3). 

 
Montty menjelaskan, keterbukaan informasi yang dimaksud terdiri dari identitas kepemilikan 

perusahaan. Selain itu, keterbukaan informasi perusahaan tambang juga harus menyampaikan 

apakah merupakan kepemilikan pribadi atau kepemilikan bersama. 

 
"Kami intinya supaya mengerti industri ini dimiliki satu, dua atau banyak orang. Kalau segelintir orang 

tidak baik, monopoli tidak baik. Memetakan kepemilikan saja. Kan standar IETI harus disclose," 

jelasnya. 

 
Montty menambahkan, dari ribuan perusahaan tambang di Indonesia, hanya beberapa yang berani 

membuka informasi kepada publik secara transparan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum 

adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak transparan. 

 
"Migas sekitar 70 sampai 80 perusahaan, minerba besar 120an besar dan kecil 1000an. Idealnya 

kita bisa disclose semuanya, termasuk ribuan yang kecil. Biasanya perusahaan banyak tidak tahu 

pattern, mungkin saja ribuan itu dimiliki 2 sampai 3 orang," tandasnya

http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-minta-pengusaha-tambang-lebih-transparan.html
http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-minta-pengusaha-tambang-lebih-transparan.html
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Title Hilirisasi Kunci Dongkrak Pendapatan Industri Tambang Nasional 

Media Liputan 6   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916905/hilirisasi-kunci-dongkrak-pendapatan- 

industri-tambang-nasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) Indonesia mencatat kontribusi industri ekstraktif 

terhadap perekonomian nasional selama 2016 cenderung turun dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam 

sekitar atau lebih dikenal dengan perusahaan tambang. 

 
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko 

Perekonomian, Montty Girianna mengatakan hilirisasi adalah kunci untuk mendongkrak kembali 

pendapatan negara dari sektor industri ekstraktif. Sehingga Indonesia tidak lagi hanya mengekspor 

bahan mentah. 

 
"Hilirisasi jadi penting. Bagaimana caranya nilai ekonomi meningkat. Jadi kita bukan ekspor 

komoditas mentah tapi produk jadi," ujar Montty di Kantor Kementerian Koordinator bidang 

Perekonomian, Jakarta, Kamis (14/3/2019). 

 
Montty mengakui, tantangan hilirisasi ini cukup banyak. Salah satunya membutuhkan investasi yang 

cukup besar dengan imbal hasil (yield) yang tidak bisa langsung diperoleh dalam waktu singkat. 

 
"(Tantangan hilirisasi?) banyak. hilirisasi itu harus investasi, yield (imbal hasil) tidak serta merta 

sekarang. Tapi kalau ekspor sekarang, yield langsung dengan nilai kecil. Mau kecil sekarang atau 

gede later on (kemudian)," jelasnya.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916905/hilirisasi-kunci-dongkrak-pendapatan-industri-tambang-nasional
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916905/hilirisasi-kunci-dongkrak-pendapatan-industri-tambang-nasional
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Hal lain, kata Montty, adalah mengubah pola pikir perusahaan agar mau mengolah bahan baku 

menjadi barang  bernilai tambah.  Pemerintah sudah  menyiapkan  berbagai insentif  mendorong 

pengusaha mau melakukan hilirisasi. 

 
"Sekarang tinggal pola pikir perusahaan mau seperti apa. Oleh karena itu kita berikan tax pajak. 

Pajak produk jadi lebih kecil sehingga mendapatkan insentif supaya hilirisasi," tandasnya.
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Title Perusahaan Tambang hingga Migas Wajib Transparan pada 2020 

Media Liputan 6   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916769/perusahaan-tambang-hingga-migas- 

wajib-transparan-pada-2020 

 

 
 

 

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko 

Bidang Perekonomian, Montty Girianna mengatakan, seluruh perusahaan tambang baik minyak dan 

gas (migas) maupun minerba wajib membuka informasi kepada publik atau disclose pada 2020. 

 
Pemerintah saat ini masih menyiapkan peta jalan agar hal ini dapat berjalan lancar. "Iya, 2020 kita 

sudah punya mekanisme, platform dan juga bisa endorse disclose ke pabrik ini punya siapa–siapa 

saja. Migas sekitar 70 hingga 80 perusahaan, minerba besar 120 an besar dan kecil 1000 an," ujar 

Montty di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (14/3/2019). 

 
Montty melanjutkan, pemerintah saat ini juga tengah menyelesaikan peraturan mengenai kewajiban 

keterbukaan informasi ini. Meski demikian, dia tidak dapat memastikan apakah perusahaan 

tambang yang tidak transparan akan dikenai sanksi. 

 
"Saya pikir ini akan kita lihat. Ada perpres, artinya harus berlaku pada siapapun. Saya tidak tahu 

persis ada sanksi atau tidak. Dengan perpres itu ada landasan hukum atau payung untuk 

menerapkan prinsip yang sudah kita buat road mapnya," tutur dia. 

 
Montty menambahkan, masalah ketidakterbukaan informasi perusahaan tambang memang tidak 

hanya terjadi di Indonesia. Hal serupa juga banyak ditemui di negara–negara lain yang memiliki 

perusahaan tambang bahkan negara maju sekalipun. 

 
"Tapi sebetulnya, ini tidak hanya negara kita, negara lain juga bahkan negara maju juga," ujar dia.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916769/perusahaan-tambang-hingga-migas-wajib-transparan-pada-2020
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916769/perusahaan-tambang-hingga-migas-wajib-transparan-pada-2020
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Sebelumnya, Pemerintah mendorong transparansi perusahaan sektor industri ekstraktif. Industri 

ekstraktif ini adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar atau lebih 

dikenal dengan perusahaan tambang. 

 
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, 

Kemenko Perekonomian, Montty Girianna mengatakan, keterbukaan informasi perusahaan 

tambang dibutuhkan untuk mewaspadai jika terjadi suatu masalah. 

 
"Kalau terjadi sesuatu di tambang itu, misal tidak comply dengan aturan tata ruang. Akan gampang 

diketahui punya siapa," ujar Montty di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, 

Jakarta, Kamis 14 Maret 2019. 

 
Keterbukaan informasi yang dimaksud terdiri dari identitas kepemilikan perusahaan. Selain itu, 

keterbukaan informasi perusahaan tambang juga harus menyampaikan apakah merupakan 

kepemilikan pribadi atau kepemilikan bersama. 

 
"Kami intinya supaya mengerti industri ini dimiliki satu, dua atau banyak orang. Kalau segelintir orang 

tidak baik, monopoli tidak baik. Memetakan kepemilikan saja. Standar IETI harus disclose," ujar dia. 

 
Montty menambahkan, dari ribuan perusahaan tambang di Indonesia hanya beberapa yang berani 

membuka informasi kepada publik secara transparan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum 

adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak transparan. 

 
"Migas sekitar 70 sampai 80 perusahaan, minerba besar 120an besar dan kecil 1000an. Idealnya 

kita bisa disclose semuanya, termasuk ribuan yang kecil. Biasanya perusahaan banyak tidak tahu 

pattern, mungkin saja ribuan itu dimiliki 2 sampai 3 orang," tandasnya.
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Title Kontribusi Sektor Tambang ke PDB Turun, Ini Penyebabnya 

Media Liputan 6   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916818/kontribusi-sektor-tambang-ke-pdb-turun- 

ini-penyebabnya 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) Indonesia mencatat kontribusi industri ekstraktif 

terhadap perekonomian nasional selama 2016 cenderung mengalami penurunan dibandingkan 

tahun–tahun sebelumnya. Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung 

dari alam sekitar atau lebih dikenal dengan perusahaan tambang. 

 
Kontribusi industri ekstraktif terhadap total PDB pada 2016 adalah sebesar 7 persen, turun 

dibandingkan posisi 2015 yaitu sebesar 8 persen dari total PDB nasional. Secara nominal, pada 

2016 jumlah pendapatan dari industri ekstraktif menurun sebesar 31 persen menjadi Rp 159,4 triliun 

dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 232,4 triliun. 

 
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko 

Perekonomian,  Montty Girianna membeberkan penyebab  industri ekstraktif  terus  turun  dalam 

beberapa tahun belakangan. Salah satunya karena harga ekspor komoditas turun. 

 
"Salah satunya karena ekspor komoditas, harga turun, tidak hanya di kita," ujar Montty saat ditemui 

di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (14/3/2019). 

 
Penyebab lain, kata Montty, adalah produksi Indonesia juga yang mengalami penurunan karena 

berbagai hal. Selain itu, PDB dari pertambangan masih mendapatkan tekanan harga minyak yang 

masih belum pulih khususnya pada 2016. 

 
Pada 2016, kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total ekspor nasional sekitar 21 persen. Nilai 

ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batubara.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916818/kontribusi-sektor-tambang-ke-pdb-turun-ini-penyebabnya
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916818/kontribusi-sektor-tambang-ke-pdb-turun-ini-penyebabnya
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Ekspor migas berkontribusi sekitar 8,4 persen dari total nilai ekspor nasional sedangkan nilai ekspor 

batubara mencapai 10 persen dari total nilai ekspor nasional. Penyumbang ekspor minyak bumi 

terbesar di 2016 adalah Riau dengan nilai ekspor sebesar USD 2.254 juta dan penyumbang ekspor 

gas bumi terbesar adalah Kalimantan Timur dengan nilai ekspor sebesar USD 2.782 juta. 

 
Sebelumnya, pemerintah mendorong transparansi perusahaan sektor industri ekstraktif. Industri 

ekstraktif ini adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar atau lebih 

dikenal dengan perusahaan tambang. 

 
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, 

Kemenko Bidang Perekonomian, Montty Girianna mengatakan, keterbukaan informasi perusahaan 

tambang dibutuhkan untuk mewaspadai jika terjadi suatu masalah. 

 
"Kalau terjadi sesuatu di tambang itu, misal tidak comply dengan aturan tata ruang. Akan gampang 

diketahui punya siapa," ujar Montty di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, 

Jakarta, Kamis (14/3/2019). 

 
Keterbukaan informasi yang dimaksud terdiri dari identitas kepemilikan perusahaan. Selain itu, 

keterbukaan informasi perusahaan tambang juga harus menyampaikan apakah merupakan 

kepemilikan pribadi atau kepemilikan bersama. 

 
"Kami intinya supaya mengerti industri ini dimiliki satu, dua atau banyak orang. Kalau segelintir orang 

tidak baik, monopoli tidak baik. Memetakan kepemilikan saja. Standar IETI harus disclose," ujar dia. 

 
Montty menambahkan, dari ribuan perusahaan tambang di Indonesia hanya beberapa yang berani 

membuka informasi kepada publik secara transparan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum 

adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak transparan. 

 
"Migas sekitar 70 sampai 80 perusahaan, minerba besar 120an besar dan kecil 1000–an. Idealnya 

kita bisa disclose semuanya, termasuk ribuan yang kecil. Biasanya perusahaan banyak tidak tahu 

pattern, mungkin saja ribuan itu dimiliki 2 sampai 3 orang," tandasnya.



24 
 

 

Title Pemerintah Minta Perusahaan Tambang Lebih Transparan 

Media Liputan 6   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916700/pemerintah-minta-perusahaan-tambang- 

lebih-transparan 
 
 

 
 

Pemerintah mendorong transparansi perusahaan sektor industri ekstraktif. Industri ekstraktif ini 

adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar atau lebih dikenal dengan 

perusahaan tambang. 

 
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, 

Kemenko Bidang Perekonomian, Montty Girianna mengatakan, keterbukaan informasi perusahaan 

tambang dibutuhkan untuk mewaspadai jika terjadi suatu masalah. 

 
"Kalau terjadi sesuatu di tambang itu, misal tidak comply dengan aturan tata ruang. Akan gampang 

diketahui punya siapa," ujar Montty di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, 

Jakarta, Kamis (14/3/2019). 

 
Keterbukaan informasi yang dimaksud terdiri dari identitas kepemilikan perusahaan. Selain itu, 

keterbukaan informasi perusahaan tambang juga harus menyampaikan apakah merupakan 

kepemilikan pribadi atau kepemilikan bersama. 

 
"Kami intinya supaya mengerti industri ini dimiliki satu, dua atau banyak orang. Kalau segelintir orang 

tidak baik, monopoli tidak baik. Memetakan kepemilikan saja. Standar IETI harus disclose," ujar dia. 

 
Montty menambahkan, dari ribuan perusahaan tambang di Indonesia hanya beberapa yang berani 

membuka informasi kepada publik secara transparan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum 

adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak transparan.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916700/pemerintah-minta-perusahaan-tambang-lebih-transparan
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916700/pemerintah-minta-perusahaan-tambang-lebih-transparan
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"Migas sekitar 70 sampai 80 perusahaan, minerba besar 120an besar dan kecil 1000–an. Idealnya 

kita bisa disclose semuanya, termasuk ribuan yang kecil. Biasanya perusahaan banyak tidak tahu 

pattern, mungkin saja ribuan itu dimiliki 2 sampai 3 orang," tandasnya. 

 
Sebelumnya,  Kementerian Energi dan Sumber Daya  Mineral (Kementerian  ESDM)  mencatat, 

pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan mineral dan batu bara 

(sektor minerba) 2018 melebihi target 156 persen. 

 
Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, realisasi 

PNBP dari sektor minerba 2018 mencapai Rp 50 triliun, lebih tinggi 156 persen dari target yang 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 32,1 triliun. 

 
"PNBP saya kira ini jadi berita, dari target Rp 32,1 triliun jadi Rp 50 triliun," kata Bambang, di Kantor 

Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019. 
 

 

Menurut  Bambang,  perolehan  PNBP  sektor  minerba  akan  semakin  besar  setelah  E–PNBP 

diterapkan. Dia pun optimistis target PNBP 2019 sebesar Rp 40 triliun dapat tercapai. 
 

 

"Dengan ada E–PNBP akan lebih banyak. Target kita Rp 40 triliun mudah–mudahan tercapai," ujar 

dia. 

 
Bambang mengungkapkan, pencapaian PNBP sektor minerba tahun lalu menandakan semakin 

meningkatnya kepatuhan perusahaan memenuhi kewajibannya. Selain itu, juga harga komoditas 

tambang yang baik pada 2018. 

 
"Harga masih tinggi itu mudah–mudah menjadikan kita menolong perusahaan mencapai targetnya," 

ujar dia. 

 
Adapun porsi pencapaian PNBP 2018 Rp 50 triliun terdiri dari, royalti Rp 29,8 triliun, penjualan hasil 

tambang Rp 19,3 triiun, iuran tetap Rp 0,5 triliun dan jasa informasi Rp 0,4 triliun.
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Title Lapangan Kerja Industri Pertambangan Tetap Dibutuhkan 

Media Republika   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/pod2fn368/lapangan-kerja-industri- 

pertambangan-tetap-dibutuhkan 
 

 

 
 
Pengurus Harian Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Joko Pramubinawan 

optimistis, industri ekstraktif masih mampu menciptakan lapangan kerja di tengah disrupsi ekonomi 

revolusi industri 4.0. Sebab, energi fosil sebagai bagian dalam industri ini masih tetap dibutuhkan 

dan akan berlangsung hingga dua sampai tiga dekade ke depan. 

 
Joko menjelaskan, kondisi tersebut berbeda dengan negara maju yang sudah tidak lagi bersandar 

pada industri ekstraktif. Negara maju dengan 

 
Joko menilai, Indonesia mungkin saja akan mengalaminya seiring dengan penggunaan energi 

terbarukan yang semakin masif, termasuk melalui mobil listrik. Tapi, kontribusi energi fosil tetap 

terbilang dominan, sehingga industri ekstraktif masih akan dibutuhkan beberapa waktu ke depan. 

 
Berbicara ekonomi disruptif, Joko menjelaskan, sekarang sudah sangat „menghancurkan‟ pasar dan 

mengganggu dalam arti positif. Dua sektor yang paling terkena dampak adalah di sektor finansial 

dan manufaktur karena semua sudah diubah dengan robotik dan otomatisasi, sehingga dampaknya 

kepada tenaga kerja. 

 
Joko menuturkan, tenaga kerja sudah banyak hilang di industri secara keseluruhan. “Ini menjadi 

sesuatu peringatan kepada masa depan industri ekstraktif,” tuturnya.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/pod2fn368/lapangan-kerja-industri-pertambangan-tetap-dibutuhkan
https://republika.co.id/berita/ekonomi/migas/pod2fn368/lapangan-kerja-industri-pertambangan-tetap-dibutuhkan
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Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan industri ekstraktif untuk tetap eksis dan mengikuti 

perkembangan teknologi pesat. Pertama, memiliki literasi yang tinggi dan mengutamakan 

transparansi. Di era industri 4.0, keterbukaan informasi menjadi aspek penting untuk dipercayai 

masyarakat. 

 
Kedua, industri ekstraktif juga harus berinovasi dengan melakukan perubahan dan menemukan hal 

baru. Menurut Joko, Perhapi terus mencari teknologi yang dapat mempermudah untuk 

implementasikan suatu pekerjaan di tambang, khususnya batu bara. "Sebab, potensi SDM 

Indonesia dan litbangnya mumpuni untuk mengembangkan pengelolaan yang efisien," katanya. 

 
Poin ketiga, harus mampu disruptif diri di era perkembangan saat ini. Apabila tidak, Joko cemas, 

industri ini dapat hilang dan tenggelam dalam perubahan zaman. 

 
Sementara itu, pemerintah terus mendorong standar Extractive Industries Transparency (EITI) 

sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif. Transparansi ini 

diharapkan mampu menunjang kepercayaan semua pemangku kepentingan, termasuk calon 

investor global.
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Title Pemerintah Berkomitmen Tegakkan Transparansi Migas dan Minerba 

Media Akurat   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link http://akurat.co/ekonomi/id-555760-read-pemerintah-berkomitmen-tegakkan- 

transparansi-migas-dan-minerba 

 

 

 
Indonesia berkomitmen untuk terus menegakkan prinsip  transparansi pada  sektor migas  dan 

minerba. Untuk itu, Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Extractive Industries Transparency 

Initiative (EITI) tahun pelaporan 2016. Laporan EITI Indonesia tahun 2016 ini merupakan laporan 

ke–6 sejak Indonesia menjadi negara pelaksana EITI. 

 
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna dalam Peluncuran Laporan EITI 

Indonesia Tahun Pelaporan 2016 dan Diskusi Publik Transparansi Industri Ekstraktif, Ekonomi 

Disruptif, dan Prospek Masa Depan Sektor Ekstraktif, di Jakarta, Kamis (14/3/2019). 

 
“Laporan ini sesuai dengan standar EITI yang menyaratkan publikasi maksimal 2 tahun berjarak dari 

tahun berjalan. Laporan ini sebelumnya juga sudah dipublikasikan dan dapat diakses oleh 

masyarakat pada akhir tahun 2018,” ujarnya. 

 
Standar internasional EITI telah diterapkan di 52 negara yang kaya akan sumber daya migas dan 

minerba di seluruh dunia. Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas 

pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas dan minerba. 

 
“Dalam laporan EITI 2016, perbedaan hasil rekonsiliasi antara informasi penerimaan negara dan 

pembayaran perusahaan ekstraktif adalah di bawah 5 persen. Hal ini menunjukkan sistem 

pengelolaan penerimaan negara sudah baik karena perbedaan yang ada dalam proses rekonsiliasi 

relatif cukup kecil,” papar Montty. 

 
Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah mulai dibukanya informasi identitas pemilik 

manfaat/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau Beneficial Ownership (BO) Transparansi 

puluhan  data  BO  dari  perusahaan  sektor  ekstraktif  tersebut.  Hal  ini  penting  sebagai  upaya

http://akurat.co/ekonomi/id-555760-read-pemerintah-berkomitmen-tegakkan-transparansi-migas-dan-minerba
http://akurat.co/ekonomi/id-555760-read-pemerintah-berkomitmen-tegakkan-transparansi-migas-dan-minerba
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pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai Peraturan Presiden 

Nomor 13 Tahun 2018. 
 

 

“Sejumlah perusahaan telah melaporkan siapa pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan di 

Laporan EITI, namun masih diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk jaminan kebenaran data 

tersebut,” kata Montty yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri 

Ekstraktif. 

 
Dalam perbaikan sistem jaminan data BO, saat ini sedang disusun sistem pelaporan BO yang 

dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) yang melibatkan lintas Kementerian dan Lembaga. 

 
Selain itu, EITI Indonesia juga telah mempublikasikan roadmap atau peta jalan yang menguraikan 

rencana kegiatan dan persiapan penting untuk dapat secara penuh melaksanakan kewajiban 

transparansi informasi tersebut pada tahun 2020. 

 
Kemudian, masyarakat luas kini sudah dapat mengakses informasi seputar industri ekstraktif di 

Minerba One Map Indonesia (MOMI) dan Portal Data Industri Ekstraktif EITI Indonesia, meski belum 

semua informasi yang disyaratkan standar EITI sudah dapat diakses oleh publik. 

 
Transparansi industri ekstraktif pun menjadi salah satu faktor penting yang mendukung Indonesia 

mendapatkan peringkat yang baik dalam Resource Governance Index (RGI) tahun 2017. Negara 

kita berada di peringkat ke–11 dari 81 negara di dunia. Di kawasan  Asia  Pasifik, Indonesia 

diperingkat ketiga, hanya tertinggal dari Australia dan India. 

 
“Indonesia memperoleh penilaian yang baik di pengelolaan penerimaan negara dan transparansi. 

Walaupun sudah cukup baik, namun upaya transparansi di sektor industri ekstraktif harus semakin 

ditingkatkan,” tegas Montty Girianna. 

 
Montty juga menerangkan, laporan EITI setiap tahun hanya merekonsiliasi sekitar 100–120 

perusahaan di sektor minerba yang menyumbang sekitar 90–94 persen total penerimaan negara di 

sektor pertambangan. 

 
“Ribuan perusahaan lainnya hanya menyumbang sekitar 6–10 persen bagi total penerimaan negara 

di sektor minerba. Ke depan, juga diperlukan manajemen yang lebih baik dalam mengelola ribuan 

perusahaan yang tersebut,” pungkasnya. 

 
Hadir dalam kesempatan ini antara lain perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM),  Kementerian Keuangan, Perhimpunan  Ahli Pertambangan Indonesia, pelaku 

usaha industri ekstratif, dan perwakilan masyarakat sipil.
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Title Indonesia Luncurkan Laporan Transparansi Industri Ekstraktif Tahun 2016 

Media AA   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/indonesia-luncurkan-laporan-transparansi-industri- 

ekstraktif-tahun-2016/1418027 

 

 
 
 

Indonesia meluncurkan laporan tahunan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) tahun 

2016 sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi pada sektor migas dan minerba. Laporan EITI 

2016 ini menjadi laporan keenam sejak Indonesia menjadi negara pelaksana EITI. 
 

 

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna mengatakan laporan ini sesuai 

dengan standar EITI yang menyaratkan publikasi maksimal 2 tahun berjarak dari tahun berjalan. 

 
“Laporan ini sebelumnya juga sudah dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat pada akhir 

tahun 2018,” ujar Montty di Jakarta, Kamis. 

 
Montty menjelaskan standar internasional EITI telah diterapkan di 52 negara yang kaya akan 

sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia. 

 
Dia menambahkan laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas 

pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas dan minerba. 

 
“Dalam laporan EITI 2016, perbedaan hasil rekonsiliasi antara informasi penerimaan negara dan 

pembayaran perusahaan ekstraktif adalah di bawah 5 persen,” ungkap dia. 
 

 

Montty menambahkan hal ini menunjukkan sistem pengelolaan penerimaan negara sudah baik 

karena perbedaan yang ada dalam proses rekonsiliasi relatif cukup kecil.

https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/indonesia-luncurkan-laporan-transparansi-industri-ekstraktif-tahun-2016/1418027
https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/indonesia-luncurkan-laporan-transparansi-industri-ekstraktif-tahun-2016/1418027
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Dia menguraikan satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah mulai dibukanya informasi identitas 

pemilik manfaat atau pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau Beneficial Ownership (BO) 

dari perusahaan sektor ekstraktif tersebut. 

 
“Ini penting sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme 

sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018,” tambah Montty. 
 

 

Dia melanjutkan dalam EITI Indonesia juga telah mempublikasikan roadmap atau peta jalan yang 

menguraikan rencana kegiatan dan persiapan penting untuk dapat secara penuh melaksanakan 

kewajiban transparansi informasi tersebut pada tahun 2020. 

 
Menurut Montty, transparansi industri ekstraktif menjadi salah satu faktor penting yang mendukung 

Indonesia mendapatkan peringkat yang baik dalam Resource Governance Index (RGI) tahun 2017. 
 

 

“Negara kita berada di peringkat ke-11 dari 81 negara di dunia. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia 

di peringkat ketiga, hanya tertinggal dari Australia dan India,” jelas dia. 
 

 

Montty juga menerangkan laporan EITI setiap tahun hanya merekonsiliasi sekitar 100-120 

perusahaan di sektor minerba yang menyumbang sekitar 90-94 persen total penerimaan negara di 

sektor pertambangan. 

 
“Ribuan perusahaan lainnya hanya menyumbang sekitar 6-10 persen bagi total penerimaan negara 

di sektor minerba,” tambah Montty.
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Title Indonesia Luncurkan Laporan Transparansi Industri Ekstraktif Tahun 2016 

Media KR Jogja   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://krjogja.com/web/news/read/94091/Pemerintah_Luncurkan_Laporan_EITI_2016 
 

 
 

JAKARTA, KRJOGJA.com - Indonesia berkomitmen untuk terus menegakkan prinsip transparansi 

pada sektor migas dan minerba. Karena itu, Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Extractive 

Industries Transparency Initiative (EITI) tahun pelaporan 2016. Laporan EITI Indonesia tahun 2016 

ini merupakan laporan ke-6 sejak Indonesia menjadi negara pelaksana EITI. 

 
"Laporan ini sesuai dengan standar EITI yang menyaratkan publikasi maksimal 2 tahun berjarak dari 

tahun berjalan. Laporan ini sebelumnya juga sudah dipublikasikan dan dapat diakses oleh 

masyarakat pada akhir tahun 2018,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber 

Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna 

dalam Peluncuran Laporan EITI Indonesia Tahun Pelaporan 2016, di Jakarta, Kamis (14/3) 

 
Dikatakan, standar internasional EITI telah diterapkan di 52 negara yang kaya akan sumber daya 

migas  dan minerba  di  seluruh  dunia.  Laporan  tahunan  EITI  berisi  informasi  rekonsiliasi  dan 

kontekstual atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas dan minerba. 

 
"Dalam laporan EITI 2016, perbedaan hasil rekonsiliasi antara informasi penerimaan negara dan 

pembayaran perusahaan ekstraktif adalah di bawah 5 persen. Hal ini menunjukkan sistem 

pengelolaan penerimaan negara sudah baik karena perbedaan yang ada dalam proses rekonsiliasi 

relatif cukup kecil,” papar Montty. 

 
Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah mulai dibukanya informasi identitas pemilik 

manfaat/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau Beneficial Ownership (BO) Transparansi 

puluhan data BO dari perusahaan sektor ekstraktif tersebut. Hal ini penting sebagai upaya 

pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai Peraturan Presiden 

Nomor 13 Tahun 2018. 

 
"Sejumlah perusahaan telah melaporkan siapa pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan di 

Laporan EITI, namun masih diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk jaminan kebenaran data 

tersebut,” kata Montty yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri 

Ekstraktif. (Lmg)

https://krjogja.com/web/news/read/94091/Pemerintah_Luncurkan_Laporan_EITI_2016
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Title Kata Pemerintah Soal Hitungan Bisnis Pertambangan Indonesia Saat Ini 

Media Pantau   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://www.pantau.com/berita/kata-pemerintah-soal-hitungan-bisnis-pertambangan- 

indonesia-saat-ini 
 

 
 

 
 
Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) Indonesia mencatat adanya penurunan 

sumbangsih industri penambangan atau ekstraktif. Hal ini disampaikan berdasarkan data tahun 

2016. 
 

 

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko 

Perekonomian, Montty Girianna mengatakan data pada tahun 2016 mengalami penurunan jika 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

 
"Kontribusi industri  ekstraktif  terhadap total PDB  pada  2016  adalah  sebesar  7  persen,  turun 

dibandingkan posisi 2015 yaitu sebesar 8 persen dari total PDB nasional," ujarnya dalam diskusi 

yang digelar di Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019). 

 
"Secara nominal, pada 2016 jumlah pendapatan dari industri ekstraktif menurun sebesar 31 persen 

menjadi Rp159,4 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp232,4 triliun," imbuhnya. 

 
Montty menduga hal ini disebabkan karena komoditas yang sangat dipengaruhi oleh faktor 

eksternal. Salah satunya karena adanya perubahan harga ekspor komoditas. 

 
"Salah satunya karena ekspor komoditas, harga turun, tidak hanya di kita," ungkapnya. 

 

 

Selain itu kata dia, penyebab lainnya yakni produksi komoditas juga mengalami penurunan karena 

berbagai hal. Ditambah lagi, PDB dari pertambangan masih mendapatkan tekanan dari harga 

minyak yang masih belum pulih khususnya pada 2016.

https://www.pantau.com/berita/kata-pemerintah-soal-hitungan-bisnis-pertambangan-indonesia-saat-ini
https://www.pantau.com/berita/kata-pemerintah-soal-hitungan-bisnis-pertambangan-indonesia-saat-ini
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"Pada 2016, kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total ekspor nasional sekitar 21 persen. Nilai 

ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batubara," ungkapnya. 

 
Untuk diketahui, ekspor migas berkontribusi sekitar 8,4 persen dari total nilai ekspor nasional 

sedangkan nilai ekspor batubara mencapai 10 persen dari total nilai ekspor nasional.
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Title Trik Pemerintah Bongkar Perusahaan Migas yang Tutupi Nama Pemiliknya 

Media Pantau   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://www.pantau.com/berita/trik-pemerintah-bongkar-perusahaan-migas-yang- 

tutupi-nama-pemiliknya 
 
 

 
 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkap masih banyak perusahaan yang 

belum melakukan disclosure atau mengungkap pemilik perusahaan yang bergerak di bidang Minyak 

dan Gas (Migas) dan Mineral Batu Bara (Minerba). 

 
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 

Kemenko Perekonomian mengatakan Montty Girianna seharusnya hal ini dapat diungkap kepada 

publik. 

 
"Intinya kalau dari kita adalah supaya mengerti untuk mengerti, ini dimiliki satu dua orang atau 

banyak. Kalau dimiliki segelintir orang, mungkin enggak baik juga. Justru kita ingin memetakan ini 

pemiliknya siapa. Itu harus disampaikan ke publik," ujarnya dalam diskusi yang digelar The 

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Kamis (14/3/2019). 

 
Kendati demikian, ia mengatakan bahwa kondisi ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga di 

beberapa negara lainnya. Oleh karena itu, pihaknya menargetkan kepemilikan perusahaan ini dapat 

diungkap tahun 2020 mendatang. 

 
"Ini tidak hanya negara kita, tapi negara lain termasuk yang maju pun. Makanya sesuai dengan road 

map 2020 yang sesuai standar EITI, diwajibkan untuk disclosure kepimilkan perusahaan ini," 

terangnya. 

 
"Kita harus sudah bisa meng–endorse mendisclose siapa pemilik perusahaan–perusahaan itu baik 

perushaan Migas maupun Minerba," imbuhnya.

https://www.pantau.com/berita/trik-pemerintah-bongkar-perusahaan-migas-yang-tutupi-nama-pemiliknya
https://www.pantau.com/berita/trik-pemerintah-bongkar-perusahaan-migas-yang-tutupi-nama-pemiliknya
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Montty menambahkan, pengungkapan ini memudahkan penanganan jika terjadi hal yang tidak 

diinginkan di perusahaan. Selain itu juga untuk mewujudkan prinsip transparasi. 

 
"Kalau nanti terjadi apa apa di perusahaan tambang itu, apakah dia comply dengan aturan, dengan 

tata ruang dan sebagainya akan gampang. Ini punya siapa sih ini," katanya. 

 
Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah menerbitkan Perpes No 13 2018 tentang Penerapan 

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 

 
"Jadi ini salah satu millestone yang telah dikeluarkan pemerintah melalui Perpres untuk menguatkan 

esensi dari BO (Beneficial Ownership) dan kita telah menjadi payung hukum dari pelaksanaan 

transparansi," pungkasnya.



 

 

Title Indonesia Luncurkan Laporan Transparansi Industri Ekstraktif Tahun 2016 

Media Pantau   

Date Kamis, 14 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://www.pantau.com/berita/trik-pemerintah-bongkar-perusahaan-migas-yang- 

tutupi-nama-pemiliknya 
 

 
Pantau.com -  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  mengungkap  masih  banyak 

perusahaan yang belum melakukan disclosure atau mengungkap pemilik perusahaan yang 

bergerak di bidang Minyak dan Gas (Migas) dan Mineral Batu Bara (Minerba). 
 

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 

Kemenko Perekonomian mengatakan Montty Girianna seharusnya hal ini dapat diungkap kepada 

publik. 
 

"Intinya kalau dari kita adalah supaya mengerti untuk mengerti, ini dimiliki satu dua orang atau 

banyak. Kalau dimiliki segelintir orang, mungkin enggak baik juga. Justru kita ingin memetakan ini 

pemiliknya siapa. Itu harus disampaikan ke publik," ujarnya dalam diskusi yang digelar The 

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Kamis (14/3/2019). 
 

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa kondisi ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga di 

beberapa negara lainnya. Oleh karena itu, pihaknya menargetkan kepemilikan perusahaan ini dapat 

diungkap tahun 2020 mendatang. 
 

"Ini tidak hanya negara kita, tapi negara lain termasuk yang maju pun. Makanya sesuai dengan road 

map 2020 yang sesuai standar EITI, diwajibkan untuk disclosure kepimilkan perusahaan ini," 

terangnya. 
 

"Kita harus sudah bisa meng-endorse mendisclose siapa pemilik perusahaan-perusahaan itu baik 

perushaan Migas maupun Minerba," imbuhnya. 
 

Montty menambahkan, pengungkapan ini memudahkan penanganan jika terjadi hal yang tidak 

diinginkan di perusahaan. Selain itu juga untuk mewujudkan prinsip transparasi. 
 

"Kalau nanti terjadi apa apa di perusahaan tambang itu, apakah dia comply dengan aturan, dengan 

tata ruang dan sebagainya akan gampang. Ini punya siapa sih ini," katanya. 
 

Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah menerbitkan Perpes No 13 2018 tentang Penerapan 

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 
 

"Jadi ini salah satu millestone yang telah dikeluarkan pemerintah melalui Perpres untuk menguatkan 

esensi dari BO (Beneficial Ownership) dan kita telah menjadi payung hukum dari pelaksanaan 

transparansi," pungkasnya. 
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ONLINE MEDIA 
15 Maret 2019 

 
 
 

Title Pemerintah Luncurkan Laporan EITI Tahun Pelaporan 2016 

Media Bisnis Indonesia   

Date Jumat, 15 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://ekonomi.bisnis.com/read/20190315/9/899998/pemerintah-luncurkan-laporan- 

eiti-tahun-pelaporan-2016 

 

 

 
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia meluncurkan laporan tahunan Extractive Industries 

Transparency Initiative  (EITI) tahun  pelaporan 2016,  sebagai  bentuk berkomitmen  untuk  terus 

menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba di Tanah Air. 
 

 

Deputi Bidang  Koordinasi  Pengelolaan  Energi,  Sumber  Daya  Alam,  dan  Lingkungan  Hidup 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna mengatakan bahwa Laporan EITI 

Indonesia tahun 2016 ini merupakan laporan ke-6 sejak Indonesia menjadi negara pelaksana EITI. 
 

 

"Laporan ini sesuai dengan standar EITI yang menyaratkan publikasi maksimal 2 tahun berjarak dari 

tahun berjalan. Laporan ini sebelumnya juga sudah dipublikasikan dan dapat diakses oleh 

masyarakat pada akhir 2018,” ujarnya di sela di Kemenko Perekonomian, Kamis (14/3/2019). 
 
 

Standar internasional EITI telah diterapkan di 52 negara yang kaya akan sumber daya migas dan 

minerba di seluruh dunia. Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas 

pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas dan minerba. 
 

 

"Dalam laporan EITI 2016, perbedaan hasil rekonsiliasi antara informasi penerimaan negara dan 

pembayaran perusahaan ekstraktif adalah di bawah 5%," ujarnya.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190315/9/899998/pemerintah-luncurkan-laporan-eiti-tahun-pelaporan-2016
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190315/9/899998/pemerintah-luncurkan-laporan-eiti-tahun-pelaporan-2016
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Menurutnya hal itu menunjukkan sistem pengelolaan penerimaan negara sudah baik karena 

perbedaan yang ada dalam proses rekonsiliasi relatif cukup kecil. 
 
 

"Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah  mulai dibukanya  informasi identitas pemilik 

manfaat/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau Beneficial Ownership (BO) Transparansi 

puluhan data BO dari perusahaan sektor ekstraktif tersebut," ujarnya. 
 
 

Menurutnya hal itu penting sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan 

pendanaan terorisme sesuai Peraturan Presiden No.13/2018. 
 

 

“Sejumlah perusahaan telah melaporkan siapa pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan di 

Laporan EITI, namun masih diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk jaminan kebenaran data 

tersebut,” kata Montty yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri 

Ekstraktif. 
 

 

Menurutnya dalam perbaikan sistem jaminan data BO, saat ini sedang disusun sistem pelaporan 

BO yang dikoordinasikan Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) yang melibatkan lintas Kementerian dan Lembaga. 
 

 

Selain itu, EITI Indonesia juga telah mempublikasikan roadmap atau peta jalan yang menguraikan 

rencana kegiatan dan persiapan penting untuk dapat secara penuh melaksanakan kewajiban 

transparansi informasi tersebut pada 2020. 
 

 

Kemudian, masyarakat luas kini sudah dapat mengakses informasi seputar industri ekstraktif di 

Minerba One Map Indonesia (MOMI) dan Portal Data Industri Ekstraktif EITI Indonesia, meski belum 

semua informasi yang disyaratkan standar EITI sudah dapat diakses oleh publik. 
 

 

Transparansi industri ekstraktif pun menjadi salah satu faktor penting yang mendukung Indonesia 

mendapatkan peringkat yang baik dalam Resource Governance Index (RGI) 2017. 
 
 

Negara Indonesia berada di peringkat ke-11 dari 81 negara di dunia. Di kawasan Asia Pasifik, 

Indonesia di peringkat ketiga, hanya tertinggal dari Australia dan India. 
 

 

"Indonesia memperoleh penilaian yang baik di pengelolaan penerimaan negara dan transparansi. 

Walaupun sudah cukup baik, namun upaya transparansi di sektor industri ekstraktif harus semakin 

ditingkatkan,” tegasnya. 
 

 

Montty juga menerangkan, laporan EITI setiap tahun hanya merekonsiliasi sekitar 100-120 

perusahaan di sektor minerba yang menyumbang sekitar 90-94% total penerimaan negara di sektor 

pertambangan. 
 

 

“Ribuan perusahaan lainnya hanya menyumbang sekitar 6-10% bagi total penerimaan negara di 

sektor minerba. Ke depan, juga diperlukan manajemen yang lebih baik dalam mengelola ribuan 

perusahaan yang tersebut,” pungkasnya
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Title Pemerintah Susah Buka Identitas Perusahaan Pertambangan 

Media Tempo   

Date Jumat, 15 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://bisnis.tempo.co/read/1185525/pemerintah-susah-buka-identitas-perusahaan- 

pertambangan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih sulit membuka data Beneficial Ownership (BO) atau 

pemilik manfaat dari perusahaan sektor pertambangan. Padahal, transparansi BO merupakan 

satu syarat standar pelaporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) di Indonesia. 

 
"Tidak semua orang terbuka informasi itu diketahui umum. Padahal intinya kalau dari kita adalah 

supaya masyarakat mengetahui apakah perusahaan itu dimiliki satu dua orang atau banyak. Itu 

harus disampaikan ke publik," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya 

Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perekonomian Montty Girianna di kantornya, kemarin. 

 
Sampai sejauh ini, Montty mengatakan belum ada sanksi tegas untuk perusahaan yang tidak 

membuka kepemilikan perusahaannya. Menurut dia, permasalahan serupa terjadi juga di 

beberapa negara lain. Adapun peta jalan BO sudah diluncurkan pada akhir 2016. Pada 2020, 

setiap badan usaha diwajibkan untuk menyampaikan pemilik perusahaan ekstraktif untuk 

memenuhi  standar  EITI. Laporan  tersebut  dibuat  sebagai  upaya  meningkatkan  transparansi 

sektor migas dan minerba 52 negara yang terlibat di dalamnya. 

 
Pada banyak negara kaya sumber daya ekstraktif, kerahasiaan kepemilikan korporasi bahkan 

menjadi satu penyebab korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan monopoli terselubung. 

Namun sampai saat ini, hanya ada sedikit informasi yang dapat diakses oleh masyarakat tentang 

informasi BO. 

 
Ketua Tim Sekretariat EITI Edi Effendi Tedjakusuma mengatakan ada beberapa faktor yang 

membuat perusahaan tidak membuka BO, yaitu ada perusahaan yang keberatan hingga kesulitan 

dalam melaporkan. Edi mengatakan BO merupakan individu yang memiliki atau mengontrol suatu 

perusahaan. Sementara, tidak sedikit perusahaan yang masih tercatat kepemilikannya atas nama 

perusahaan lain atau biasa disebut anak usaha. 

 
"Yang jadi masalah adalah kalau pemilik perusahaan ternyata perusahaan lain yang berada di luar 

negeri, mereka mengejarnya sulit," tutur Edi. 

 
Berdasarkan      laporan      EITI      2016      yang      dipublikasikan      kemarin,      dari      112 

perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam EITI, hanya 80 perusahaan yang menyampaikan 

laporan penerimaannya kepada negara. Namun, hanya sekitar 60 perusahaan tersebut yang

https://bisnis.tempo.co/read/1185525/pemerintah-susah-buka-identitas-perusahaan-pertambangan
https://bisnis.tempo.co/read/1185525/pemerintah-susah-buka-identitas-perusahaan-pertambangan
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melaporkan  pemilik  manfaatnya.  Sementara,  dari  71  perusahaan  migas,  hany a  sekitar  50 

perusahaan yang melaporkan pemiliknya. "Soal kualitas data apakah yang mereka sampaikan itu 

BO atau bukan, masih ditelusuri lagi," ujar Edi. 

 
Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) Agus Cahyono Adi menuturkan, keterbukaan BO telah dijadikan syarat pengajuan izin 

perusahaan di sektor ekstraktif. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 

Tahun 2018. 

 
"Pak Menteri (Iganasius Jonan) tidak akan mau menandatangani rekomendasi atau surat badan 

usaha kalau tidak melampirkan struktur direksi, pemegang saham, dan komisaris dengan identitas 

pajaknya," ujar Agus.
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Title Puluhan Perusahaan Minerba Masih Enggan Beri Transparansi Data 

Media Kata Data   

Date Jumat, 15 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://katadata.co.id/berita/2019/03/14/tidak-semua-perusahaan-migas-dan- 

minerba-melaporkan-datanya 

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat puluhan perusahaan 

mineral dan batu bara (minerba) yang belum melaporkan data perusahaan. Perusahaan minerba 

dan minyak dan gas bumi (migas) memiliki kewajiban memberikan laporan transparansi.  Kedua 

sektor selama ini menyumbang 90-95% terhadap penerimaan negara. 

 
Kewajiban transparansi karena Indonesia merupakan salah satu anggota Extractive  Industries 

Transparency Initiative (EITI).  EITI merupakan standar global bagi transparasi di sektor ekstraktif 

untuk tata kelola sumber daya migas dan minerba. Indonesia pun menjadi negara pertama dari 51 

anggota EITI. Data yang harus dilaporkan seperti data penerimaan negara, dan mengenai 

kepemilikan atau beneficial ownership (BO). 

 
ESDM mencatat  terdapat 112 perusahaan minerba  yang  wajib  melaporkan  data.  Dari jumlah 

tersebut, hanya 80 perusahaan yang sudah memenuhi kewajibannya melaporkan data. Artinya 

terdapat 32 perusahaan yang belum melakukan transparansi. Sementara itu, 70 dari 71 perusahaan 

di sektor migas yang sudah mengikuti aturan transparansi. 

 
“Kami seringkali mendapati alamat perusahaan sudah pindah atau tutup," kata Ketua Tim Pelaksana 

Transparansi Industri Ekstraktif Montty Girianna, di Jakarta, Kamis (14/3). 
 

 

ESDM juga mencatat sekitar 6.125 perusahaan minerba berstatus Clear and Clean (CnC) dan 2.155 

non-CnC per Februari 2018. Status CnC diberikan kepada perusahaan yang Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) tidak menyalahi aturan. 

 
Perusahaan dengan status ini wilayah izin usaha pertambangannya tidak tumpang tindih dengan 

perusahaan atau IUP lain dan kawasan konservasi alam. Nah, perusahaan di sektor ini 

menyumbang sekitar 10% terhadap penerimaan negara. 

 
Montty yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Ekonomi menyampaikan, tujuan dari EITI 

adalah mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Oleh karena itu, menurutnya perlu 

ada pembaruan data. Salah satu caranya, Kementerian ESDM berkoordinasi dengan institusi terkait. 

 
Perbedaan Data Penerimaan Negara 

 

 

Pelaporan data ini menjadi penting, sebab pemerintah belum memiliki informasi pasti terkait sektor 

ini. Laporan rekonsiliasi EITI menyebutkan, data royalti dari perusahaan minerba mencapai US$ 

742 ribu pada 2016. Bila dibandingkan dengan data Direktorat Jenderal Minerba Kementerian 

ESDM, ada perbedaan sebesar 0,13% dari hasil rekonsiliasi EITI. 
 

 

Lalu, ada perbedaan data antara perusahaan tambang dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM 

terkait Pendapatan Hasil Tambang (PHT) sebesar 0,06%. Berdasarkan catatan perusahaan, PHT

https://katadata.co.id/berita/2019/03/14/tidak-semua-perusahaan-migas-dan-minerba-melaporkan-datanya
https://katadata.co.id/berita/2019/03/14/tidak-semua-perusahaan-migas-dan-minerba-melaporkan-datanya
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mencapai US$ 684 ribu. Sedangkan Ditjen Minerba mencatat, PHT sebesar US$ 684 ribu pada 

2016. 

Tak hanya itu, data iuran tetap di sektor minerba pun berbeda antara perusahaan dengan 

pemerintah. Catatan perusahaan, iuran tetap yang disetor mencapai US$ 7.429. Padahal, Ditjen 

Minerba mencatat besarannya mencapai US$ 7.482. Artinya, ada perbedaan data sebesar 0,071%. 

 
Hal serupa terjadi di sektor migas. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mencatat, Pajak 

Penghasilan (PPh) yang disetor sebesar US$ 1,77 juta. Sementara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

mencatat, PPh yang disetor hanya US$ 1,73 juta. Lagi-lagi, ada perbedaan data hingga 2,38%. 

 
Kemudian, data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sektor migas juga berbeda. KKKS mencatat, 

PBB yang disetor sebesar US$ 1,4 juta. Sedangkan pemerintah mencatat, besaran PBB yang 

disalurkan dari sektor ini hanya US$ 212 ribu. Alhasil, perbedaan data antara keduanya mencapai 

564%. 
 

 

Berkaca dari perbedaan data ini, Montty berharap semua perusahaan di sektor migas maupun 

minerba melaporkan datanya pada 2020. Dengan begitu, ia berharap tidak ada lagi perbedaan data. 

Apalagi, data yang akurat diperlukan guna menetapkan kebijakan yang tepat pula.
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Title Transparansi Industri Migas dan Minerba Nasional Diklaim Baik 

Media Valid News   

Date Jumat, 15 Maret 2019 Tone Neutral 

Link https://www.validnews.id/Transparansi-Industri-Migas-dan-Minerba-Nasional- 

Diklaim-Baik-WiT 

 

 
 
JAKARTA – Transparansi informasi atas keuntungan yang berasal dari pengolahan sumber daya 

alam nasional khususnya industri ekstraktif terus digalakkan. Terlebih mengingat keuntungan besar 

dari sektor minyak dan gas, serta mineral dan batu bara yang dikelola dalam industri ini. Sebagai 

negara    pelaksana Extractive    Industries    Transparency    Initiative (EITI),    pemerintah    pun 

mempublikasikan Laporan EITI Indonesia tahun 2016. 

 
“Dalam laporan EITI 2016, perbedaan hasil rekonsiliasi antara informasi penerimaan negara dan 

pembayaran perusahaan ekstraktif adalah di bawah 5%. Hal ini menunjukkan sistem pengelolaan 

penerimaan negara sudah baik karena perbedaan yang ada dalam proses rekonsiliasi relatif cukup 

kecil,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan 

Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna dalam Peluncuran Laporan 

EITI Indonesia Tahun Pelaporan 2016 dan Diskusi Publik Transparansi Industri Ekstraktif, Ekonomi 

Disruptif, dan Prospek Masa Depan Sektor Ekstraktif, Kamis (14/3) di Jakarta. 
 

 

Diketahui Pada LKPP tahun 2016, penerimaan negara yang berasal dari sektor migas dan sektor 

minerba memberikan sumbangan sebesar Rp159,38 triliun atau 10,24% dari total penerimaan 

negara. Itu terdiri dari penerimaan dari sektor migas sebesar Rp107,29 triliun (6,90%) dan 

penerimaan dari sektor minerba sebesar Rp52,54 triliun (3,40%).

https://www.validnews.id/Transparansi-Industri-Migas-dan-Minerba-Nasional-Diklaim-Baik-WiT
https://www.validnews.id/Transparansi-Industri-Migas-dan-Minerba-Nasional-Diklaim-Baik-WiT
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Penerimaan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang memberikan sumbangan 

sebesar 15% dari total penerimaan negara. Terdiri dari penerimaan dari sektor migas sebesar 

Rp161,76 triliun (11%) dan penerimaan dari sektor minerba sebesar Rp62,48 triliun (4%). 

 
Dari hasil rekonsiliasi tercatat pada sektor migas, perbedaan dengan jumlah terbesar terdapat pada 

komponen penerimaan negara pendapatan migas berupa DMO Volume Minyak. Yaitu, sebesar 

583.682 barel atau 2,35% dari total DMO Volume Minyak yang direkonsiliasi. Penyebabnya disinyalir 

karena dispute terkait perbedaan interpretasi kontrak dalam menghitung bagi hasil. 

 
Pada PPN Reimbursement terdapat perbedaan sebesar Rp1.083.609 juta atau sebesar 7,53% dari 

total nilai yang direkonsiliasi. Pasalnya hingga tenggat waktu yang ditentukan, entitas pelapor 

perusahaan KKKS tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan. 

 
Sementara, untuk sektor minerba perbedaan pada penerimaan Negara dari PPh Pasal 25/29 (PPh 

Badan) sebesar Rp89.340 juta atau 0,81% dari total PPh Badan yang direkonsiliasi. Perbedaan 

tersebut tidak dapat dianalisa karena entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atas perbedaan 

sampai dengan tenggat waktu yang diberikan. Sedangkan, Ditjen Pajak memberikan data PPh 

Badan perusahaan melewati batas tanggal pelaporan yang ditentukan. 
 

 

Perbedaan pada penerimaan PBB sebesar Rp392.185 juta atau sebesar 99,81%. Perbedaan 

tersebut tidak dapat dianalisa karena Ditjen Pajak menyampaikan data PBB melewati batas tanggal 

pelaporan yang ditentukan. 
 

 

Di sisi PNPB, perbedaan sebesar Rp12.094 juta atau 0,05% dari total PNBP yang direkonsiliasi. 

Perbedaan tersebut tidak dapat dianalisa karena perusahaan entitas pelapor tidak memberikan 

konfirmasi atas perbedaan sampai dengan tenggat waktu yang diberikan. 
 

 

http://eiti.ekon.go.id/laporan-eiti-indonesia-2016/?aid=3087&sa=1
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Beneficial Ownership 
 

 

Lebih lanjut dijelaskan Montty, terdapat satu terobosan baru dari laporan kali ini. Yaitu, dengan mulai 

dibukanya   informasi  identitas  pemilik   manfaat/pengendali   sesungguhnya   dari   perusahaan, 

atau Beneficial Ownership (BO). Transparansi puluhan data BO dari perusahaan sektor ekstraktif 

tersebut ini penting. Sebab menjadi upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan 

pendanaan terorisme sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. 
 

 

“Sejumlah perusahaan telah melaporkan siapa pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan di 

Laporan EITI, namun masih diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk jaminan kebenaran data 

tersebut,” kata Montty yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri 

Ekstraktif. 
 

 

Dalam perbaikan sistem jaminan data BO, saat ini sedang disusun sistem pelaporan BO yang 

dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) yang melibatkan lintas Kementerian dan Lembaga. 
 

 

Selain itu, EITI Indonesia juga telah mempublikasikan roadmap atau peta jalan yang menguraikan 

rencana kegiatan dan persiapan penting untuk dapat secara penuh melaksanakan kewajiban 

transparansi informasi tersebut pada tahun 2020. 

 
Kemudian, masyarakat luas kini sudah dapat mengakses informasi seputar industri ekstraktif di 

Minerba One Map Indonesia (MOMI) dan Portal Data Industri Ekstraktif EITI Indonesia, meski belum 

semua informasi yang disyaratkan standar EITI sudah dapat diakses oleh publik. 

 
Montty menilai transparansi industri ekstraktif menjadi salah satu faktor penting yang mendukung 

Indonesia mendapatkan peringkat yang baik dalam Resource Governance Index (RGI). Tahun 2017 

lalu, Indonesia berada di peringkat ke-11 dari 81 negara di dunia. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia 

di peringkat ketiga, hanya tertinggal dari Australia dan India. 
 

 

“Indonesia memperoleh penilaian yang baik di pengelolaan penerimaan negara dan transparansi. 

Walaupun sudah cukup baik, namun upaya transparansi di sektor industri ekstraktif harus semakin 

ditingkatkan,” tegas Montty. 
 

 

Montty juga menerangkan, laporan EITI setiap tahun hanya merekonsiliasi sekitar 100-120 

perusahaan di sektor minerba yang menyumbang sekitar 90-94% total penerimaan negara di sektor 

pertambangan. 
 

 

“Ribuan perusahaan lainnya hanya menyumbang sekitar 6-10% bagi total penerimaan negara di 

sektor minerba. Ke depan, juga diperlukan manajemen yang lebih baik dalam mengelola ribuan 

perusahaan yang tersebut,” pungkasnya.
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Sumbangan Menyusut 

 

 

Sebagai informasi, Standar internasional EITI telah diterapkan di 52 negara yang kaya akan sumber 

daya migas dan minerba di seluruh dunia. Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan 

kontekstual atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas dan minerba. 

Laporan ini merupakan laporan ke-6 sejak Indonesia menjadi negara pelaksana EITI. Laporan ini 

sesuai dengan standar EITI yang menyaratkan publikasi maksimal 2 tahun berjarak dari tahun 

berjalan. Laporan ini sebelumnya juga sudah dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat 

pada akhir tahun 2018. 
 

 

Kontribusi Industri Ekstraktif terhadap perekonomian nasional selama tahun 2016 tercatat 

mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi industri ekstraktif 

terhadap total PDB pada tahun 2016 adalah sebesar 7% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 

8% dari total PDB nasional. 
 

 

Pengaruh pemulihan harga komoditas non-migas di tahun 2016 secara tidak langsung 

mempengaruhi kenaikan produksi sektor ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, 

PDB pertambangan masih mendapatkan tekanan harga minyak yang masih belum pulih pada tahun 

2016. 
 

 

Secara nominal, pada tahun 2016 jumlah pendapatan dari industri ekstraktif menurun sebesar 31% 

menjadi Rp159,4 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp232,4 triliun. Secara keseluruhan 

dalam kurun waktu 2012-2016, pendapatan dari industri ekstraktif pada tahun 2016 menurun 

sebesar 61% dari tahun 2012. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh menurunnya 

harga minyak dan komoditas pertambangan. 
 

 

Pada tahun 2016, kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total eskpor nasional cukup signifikan 

yaitu berkisaran antara 21%. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batu
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bara. Ekspor migas berkontribusi sekitar 8,4% dari total nilai ekspor nasional sedangkan nilai ekspor 

batu bara mencapai 10% dari total nilai ekspor nasional. 

 
Penyumbang ekspor minyak bumi terbesar di tahun 2016 adalah Provinsi Riau dengan nilai ekspor 

sebesar US$2.254 juta dan penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Provinsi Kalimantan 

Timur dengan nilai ekspor sebesar US$2.782 juta. Provinsi Kalimantan Timur merupakan 

penyumbang ekspor batu bara terbesar di tahun 2016 dengan kontribusi ekspor batu bara sebesar 

58% dari total ekspor batu bara nasional. (Bernadette Aderi)
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Title Pemerintah Luncurkan Laporan EITI Indonesia Ke-6 

Media Info Publik   

Date Jumat, 15 Maret 2019 Tone Neutral 

Link http://infopublik.id/kategori/ekonomi-bisnis/333846/pemerintah-luncurkan-laporan- 

eiti-indonesia-ke-6 

 

 
 

 

Batam, InfoPublik - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Extractive Industries Transparency 

Initiative (EITI) tahun pelaporan 2016. Laporan EITI Indonesia tahun 2016 ini merupakan laporan 

ke-6 sejak Indonesia menjadi negara pelaksana EITI. 

 
Peluncuran tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk terus menegakkan prinsip 

transparansi pada sektor migas dan minerba. 

 
“Laporan ini sesuai dengan standar EITI yang menyaratkan publikasi maksimal 2 tahun berjarak dari 

tahun berjalan. Laporan ini sebelumnya juga sudah dipublikasikan dan dapat diakses oleh 

masyarakat pada akhir tahun 2018,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber 

Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna 

dalam siaran pers yang diterima, Jumat (15/3). 

 
Standar internasional EITI telah diterapkan di 52 negara yang kaya akan sumber daya migas dan 

minerba di seluruh dunia. Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas 

pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas dan minerba. 

 
“Dalam laporan EITI 2016, perbedaan hasil rekonsiliasi antara informasi penerimaan negara dan 

pembayaran perusahaan ekstraktif adalah di bawah 5 persen. Hal ini menunjukkan sistem 

pengelolaan penerimaan negara sudah baik karena perbedaan yang ada dalam proses rekonsiliasi 

relatif cukup kecil,” papar Montty.

http://infopublik.id/kategori/ekonomi-bisnis/333846/pemerintah-luncurkan-laporan-eiti-indonesia-ke-6
http://infopublik.id/kategori/ekonomi-bisnis/333846/pemerintah-luncurkan-laporan-eiti-indonesia-ke-6
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Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah mulai dibukanya informasi identitas pemilik 

manfaat/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau Beneficial Ownership (BO) Transparansi 

puluhan data BO dari perusahaan sektor ekstraktif tersebut. Hal ini penting sebagai upaya 

pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai Peraturan Presiden 

Nomor 13 Tahun 2018. 

 
“Sejumlah perusahaan telah melaporkan siapa pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan di 

Laporan EITI, namun masih diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk jaminan kebenaran data 

tersebut,” kata Montty yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri 

Ekstraktif. 

 
Dalam perbaikan sistem jaminan data BO, saat ini sedang disusun sistem pelaporan BO yang 

dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) yang melibatkan lintas Kementerian dan Lembaga. 

 
Selain itu, EITI Indonesia juga telah mempublikasikan roadmap atau peta jalan yang menguraikan 

rencana kegiatan dan persiapan penting untuk dapat secara penuh melaksanakan kewajiban 

transparansi informasi tersebut pada tahun 2020. 

 
Kemudian, masyarakat luas kini sudah dapat mengakses  informasi seputar  industri ekstraktif 

di Minerba One Map Indonesia (MOMI) dan Portal Data Industri Ekstraktif EITI Indonesia, meski 

belum semua informasi yang disyaratkan standar EITI sudah dapat diakses oleh publik. 

 
Transparansi industri ekstraktif pun menjadi salah satu faktor penting yang mendukung Indonesia 

mendapatkan peringkat yang baik dalam Resource Governance Index (RGI) tahun 2017. Negara 

kita berada di peringkat ke-11 dari 81 negara di dunia. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia di 

peringkat ketiga, hanya tertinggal dari Australia dan India. 

 
“Indonesia memperoleh penilaian yang baik di pengelolaan penerimaan negara dan transparansi. 

Walaupun sudah cukup baik, namun upaya transparansi di sektor industri ekstraktif harus semakin 

ditingkatkan,” tegas Montty Girianna. 

 
Montty juga menerangkan, laporan EITI setiap tahun hanya merekonsiliasi sekitar 100-120 

perusahaan di sektor minerba yang menyumbang sekitar 90-94 persen total penerimaan negara di 

sektor pertambangan. 

 
"Ribuan perusahaan lainnya hanya menyumbang sekitar 6-10 persen bagi total penerimaan negara 

di sektor minerba. Ke depan, juga diperlukan manajemen yang lebih baik dalam mengelola ribuan 

perusahaan yangtersebut,” pungkasnya. 

 
Hadir dalam kesempatan ini antara lain perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM),  Kementerian Keuangan, Perhimpunan  Ahli Pertambangan Indonesia, pelaku 

usaha industri ekstratif, dan perwakilan masyarakat sipil.
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Title Pemerintah Luncurkan Laporan Transportasi Industri Migas dan Minerba 

Media IQ Plus   

Date Jumat, 15 Maret 2019 Tone Neutral 

Link http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-pemerintah-luncurkan-laporan- 

transportasi-industri-migas-dan-minerba,73071352.html 

 

Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan laporan tahunan Extractive Industries 

Transparency Initiative (EITI) tahun pelaporan 2016 guna meningkatkan transparansi pada 

industri minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batubara (minerba). 

 
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 

Kementerian Koordinator Perekonomian Montty Girianna mengatakan standar internasional 

EITI telah diterapkan di 52 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh 

dunia. Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran 

perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas dan minerba. 

 
"Laporan ini sesuai dengan standar EITI yang menyaratkan publikasi maksimal 2 tahun berjarak 

dari tahun berjalan. Laporan ini sebelumnya juga sudah dipublikasikan dan dapat diakses oleh 

masyarakat pada akhir tahun 2018," kata Montty dalam Peluncuran Laporan EITI Indonesia 

Tahun Pelaporan 2016 di Jakarta, Kamis. 

 
Dalam laporan EITI 2016, ada perbedaan hasil rekonsiliasi antara informasi penerimaan negara 

dan pembayaran perusahaan ekstraktif adalah di bawah 5 persen. 

 
Hal ini menunjukkan sistem pengelolaan penerimaan negara sudah baik karena perbedaan 

yang ada dalam proses rekonsiliasi relatif cukup kecil. 

 
Montty memaparkan terobosan baru dari laporan kali ini adalah mulai dibukanya informasi 

identitas pemilik manfaat pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau Beneficial 

Ownership (BO) Transparansi puluhan data BO dari perusahaan sektor ekstraktif tersebut. 

 
Hal ini penting sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan 

terorisme sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. 

 
"Sejumlah perusahaan telah melaporkan siapa pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan di 

Laporan EITI, namun masih diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk jaminan kebenaran 

data tersebut," kata Montty yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Transparansi 

Industri Ekstraktif.

http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-pemerintah-luncurkan-laporan-transportasi-industri-migas-dan-minerba,73071352.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-pemerintah-luncurkan-laporan-transportasi-industri-migas-dan-minerba,73071352.html
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PRINTED MEDIA 
15 Maret 2019 

 

 
 

Title Pemerintah Kesulitan Buka Identitas Pemilik Tambang 

Media Koran Tempo   

Date Jumat, 15 Maret 2019 Tone Negative 

 



 

 

Title Pemerintah Luncurkan Pelaporan Transparansi Industri Migas dan Minerba 

Media Investor Daily   

Date Jumat, 15 Maret 2019 Tone Neutral 
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Title 2020, Pemilik Perusahaan Ekstraktif Wajib Dibuka ke Publik 

Media Media Indonesia   

Date Jumat, 15 Maret 2019 Tone Neutral 
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Title Pemerintahan Dorong Transparansi Industri Migas 

Media Koran Jakarta   

Date Jumat, 15 Maret 2019 Tone Neutral 
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