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Agenda 

1. Penyampaian Draft Final Laporan EITI 

2. Koordinasi Pelaksanaan Roadmap 

Beneficial Ownership 

3. Rencana Pengembangan EITI Daerah 

 



Penyampaian Draft Final 

Laporan EITI TA 2014 

Presentasi oleh IA 



Koordinasi Pelaksanaan 

Roadmap BO 



Pendahuluan 

• Penyusunan Roadmap BO sudah diselesaikan dan 

diserahkan kepada EITI International pada akhir 

Desember 2016 

• Dalam Roadmap terdapat matrix kegiatan yg harus 

dilaksanakan oleh beberapa K/L dalam periode 2017-

2019 sehingga informasi BO bisa tersedia pada 2020 

• Mengingat pelaksanaan Roadmap BO melibatkan 

berbagai pihak, perlu koordinasi antar instansi 

pelaksana untuk mewujudkan informasi BO 



Kegiatan Roadmap BO 











Rencana Pengembangan 

EITI Daerah 



Latar Belakang 

• Penyusunan Laporan EITI merupakan salah satu persyaratan utama dari 

keanggotaan Indonesia sebagai negara pelaksana (implementing country) EITI 

• Sejak terbitnya Perpres 26/2010 Indonesia telah menyusun 3 kali Laporan EITI, 

meliputi data penerimaan negara tahun 2009 s/d 2013.  Dalam setiap 

penyusunan laporan ditetapkan materiality threshold pembayaran royalty oleh 

perusahaan, dan perusahaan yang memenuhi kriteria ini diwajibkan 

menyampaikan data pembayaran royalti dan pajak2 yg dibayarkannya.  

• Setiap tahun sekitar 100-120 perusahaan masuk kriteria materiality threshold. 

Total penerimaan negara dari perusahaan2 ini mencakup sekitar 80-85 persen 

dari seluruh penerimaan negara dari sektor ekstraktif. Namun dari sisi jumlah, 

perusahaan2 yg dibawah materiality threshold jumlahnya sangat banyak, 

diperkirakan lebih dari 10.000 perusahaan. 

• Sebagian perusahaan industri ekstraktif yg diwajibkan menyampaikan laporan 

sudah menyadari pentingnya laporan EITI bagi transparansi dan akuntabilitas 

perusahaan, tetapi banyak juga yang tidak memberikan perhatian yang 

memadai, khususnya perusahaan2 yg memperoleh IUP dari pemda.  Terkait hal 

ini dirasakan perlunya partisipasi pemda untuk meningkatkan partisipasi 

perusahaan 

 



Dasar Hukum Pengembangan EITI Daerah (1) 

PERPRES 26/2010: 

Pasal 3: 

1) Tim Transparansi bertugas melaksanakan transparansi pendapatan 

negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.  

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Tim 

Transparansi berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, 

masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, perusahaan Industri Ekstraktif, dan pihak 

lain yang dipandang perlu 

 

Pasal 5: 

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bertugas: 

d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan transparansi pendapatan 

negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. 

 

 



BAB III. MEKANISME TRANSPARANSI  

 

Pasal 14  

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pelaksana Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan perusahaan Industri 

Ekstraktif menyerahkan laporan kepada Tim Transparansi 

melalui Tim Pelaksana sesuai dengan format sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b. 

(2) Muatan data dan informasi laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) untuk: 

 

b. Pemerintah Daerah bersumber pada Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah yang telah direview oleh Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 

 

 

 

Dasar Hukum Pengembangan EITI Daerah (2) 



Review Pelaksanaan EITI di Daerah 

 Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam kegiatan EITI 

(sesuai Perpres 26/2010) baru 3 provinsi: Riau, Kaltim dan Jatim  

 Tingkat partisipasi perusahaan industri ekstraktif, khususnya 

minerba selama ini belum optimal (lihat tabel). Perusahaan yang 

diwajibkan menyampaikan laporan hanya berjumlah sekitar 100-

120 perusahaan pembayar royalti terbesar, sementara itu lebih 

dari 10.000 lainnya belum diwajibkan (karena kapasitas 

pemantauan yang terbatas) 

 Akses untuk mendapatkan informasi kepada perusahaan sering 

kali cukup sulit bagi Sekretariat EITI 

 Karena tidak terlibat langsung, tanggung jawab pemda untuk 

menyampaikan data tentang industri ekstraktif menjadi kurang 

optimal  

 Pemda sulit mendapat akses data/informasi terkait industri 

ekstraktif bagi keperluan perencanaanya 



2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Minerba: 

Jlh Prshn Wajib Lapor 72 193 193 108 108 119 

Jlh Prshn Yg Lapor 72 53 83 76 99 70* 

Persentase 

Migas: 

Jlh Prshn Wajib Lapor 57 71 71 67 72 71 

Jlh Prshn Yg Lapor 57 71 71 69 72 70* 

Persentase 

Partisipasi Perusahaan 

* Status 7/2/2017 



Tujuan Pengembangan EITI Daerah 

• Meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah dalam upaya transparansi penerimaan negara 

dari industri ekstraktif 

• Memfasilitasi pemda untuk mendapatkan data dan informasi 

terkait industri ekstraktif yang ada di daerahnya masing-masing 

sehingga dapat digunakan oleh pemda dalam perencanaan 

program di daerah 

• Mendorong transparansi tata kelola industri ekstraktif di daerah 

dan di tingkat nasional 



Ruang Lingkup 

• Menyusun data dan informasi terkait perusahaan 

industri ekstraktif yang diluar kriteria materiality 

threshold di masing-masing wilayah 

• Membantu perolehan data dan informasi 

perusahaan2 yg wajib melapor (diatas kriteria 

materiality threshold) tetapi belum tercatat dalam 

laporan EITI 

• Melengkapi informasi terkait tata kelola industri 

ekstraktif yg tidak terekam dalam laporan EITI, 

khususnya yg berlaku di wilayah masing2 (kontribusi 

langsung kpd pemda, CSR, dll) 

• Sinergi pusat daerah dalam transparansi informasi2 

tertentu  

 

 

 



Acuan Kegiatan EITI Daerah 

• Menggunakan Standard EITI secara 

keseluruhan 

• Mengacu Standard EITI, disesuaikan dengan 

kebutuhan daerah 



TERIMA KASIH 


